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BAŞYAZI 
----------------, 

. . -
YENi BiR KUTLU DOGUM 

D 
in-i 'Mübin-i İslôm, 
alemlere nur olarak 
gelmiştir. 1 nsanları 
cehaletten, dalôletten, 

zulmetten kurtarmak için gel
miştir. Peygamberimiz Hz. Mu
hammed Mustafa (S.A.V.), alem
lere rahmet olarak, bir kurtuluş 
müjdesiyle gelmiştir. Ne mutlu 
bize ki, bu nurdan nasibini almış 
mü'minleriz; rahmet peygam
berinin ümmetiyiz. 

21. Yüzyıla adım atarken şe
refimizi yükseltmek için o nurla 
aydınlanmalı, rahmeti olanca 
haşmetiyle yeniden idrak et
meliyiz. Ülkemizin, milletimizin 
geleceğinden emin olmak is
tiyorsak, huzur ve refah arıyorsak 
o nurun gösterdiği istikameti ara
malıyız. Allah' ın ipine sımsıkı sa
rılmalıyız. 

Türkiye Diyanet Vakfı, bu 
nurla aydınlanan, her müs
lümanın iftihar edeceği güzide 
bir kuruluştur; iddia sahibidir, 
milletine layık olmanın gay
retindedir, İslôm' a ve müs
lümanlara hizmet için hayat bul
muştur. Allah' ın inayetiyle kısa 

zamanda yeri doldurulamaz bir 
kuruluş haline gelmiş, Türk mil
letinin gönlüne taht kurmuştur. Bu 
güven ve sevginin mesuliyeti ile 
kendisini aşmanın, sürekli ye
nilenmenin telaşı içindedir. 

*** 
T 

ürkiye Diyanet Vakfı'nın 
önemli faaliyetlerinden 
birisi de, l 989'dan 
beri bir gelenek haline 

getirerek her yıl muazzam bir or
ganizasyona konu ettiği Kutlu 
Doğum Haftasıdır. Yüce pey
gamberimizin veladetleri, Vak
fımızca müslümanların bir feyiz 
pınarı haline getirilmiş, zamanla 
bu pınar, bir kültür ve fikir bay
ramına dönüştürülmüştür. Türk in
sanı hem bu pınardan feyz al
maya, bu pınarın bereketini 
çoğaltmaya muhtaçtır, hem de bu 
pınarı alabildiğine insanlığın hiz
metine sunmakla mükelleftir. Biz, 
Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu 
niyetle, 1994 yılında ger-
çekleştirdiğimiz devasa or-
ganizasyondan dolayı Allah' a, 
hamd-ü senô ediyoruz. 

.Şevkj ÖZ1(5il!J{_ 
Çjene{%üaür 

1994 yılı Kutlu Doğum Haf
tası, gençleri dinlerini daha ya
kından kavramaya, idrak etmeye 
teşvik eden yarışmalarıyla, Tür
kiye sathını kaplayan konferans, 

panel gibi faaliyetleriyle, "Yeni 
Dünya Düzeni" gibi, bütün dünya 
müslümanlarının gündemini işgal 
eden hayatı bir konuyu, ulus
lararası bir ilmı toplantıda tar
tışmasıyla, Türk Cumhuriyetlerine 
uzanan münacaat yarışmasıyla 

mükemmel bir organizasyonla 
sona ermiştir. Allah' ın tevfikiyle 
böylesine büyük bir mesuliyetin 
altından alnımızın akıyla çık
tığımızı umuyoruz. Bu fa
aliyetimiz, her geçen yıl bizlere 
yeni bir hız ve ilham vermektedir. 
Gelecek yıl, daha iyiye, daha gü
zele doğru uzanacağımız yeni 
bir Kutlu Doğum Haftasında bu
luşmayı Yüce Mevladan niyaz 
ediyoruz. 

Türkiye Diyanet Vakfı olarak 
her türlü tenkide ve teklife açık ol
duğumuzu bir kere daha ifade 
ederek değerli okuyucularımıza 
saygılar sunuyorum. 
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1994 YILI FAALİYETLERİ 
ANıiARA.'DA 

• A 

I. ULUSLARARASI IuıI TOPLANTI 

• 
"YENi DÜNYA DÜZENİ ARAYışLARI ve IslAM" 
JioımSUNDA PA1\1ELLER, Jio.NFERANSLA.R 

Tüım. CUMIIIJRİYETLERİNE YÖNELİK 

NA'TYARIŞMASI 

LiSELER AılAsı 

DiN li:öLTÜRü ve AınAK BiLGisi 

YARIŞMASI 

• 
IMAM-HATiP LiSESİ 
•• 
0GRENCİLERİ ARAsıımA 
• 
iNCELEME YAZISI YARIŞMASI 

IIATiM - MEVLiD 

cf TiıRK TASAVVUF MusOOsi lioNSERİ 

cf Diğer Sosyal Faaliyetler 



cP. 

<J 

~utlu Doğum Haftası münasebetiyle 1994 yı lında bu haritada gösterilen 70 il ve 226 ilçede, 241 adet konferans, 87 adet panel düzenlendi. 
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''KUTLU DOGUM'' 
Türk Dünyası'na 
Kültür Köprüsü 

Kurdu 

Vakfımız Tarafından 

Türk Cumhuriyetlerine Yönelik 
Olarak Açılan Na't Yarışması 
Sonuçlandı 

e 1994 Kutlu Doğum Haftası fa

aliyetleri çerçevesinde Türk 

Cumhuriyetleri'nin şairleri 

arasında düzenlenen "Na't" 

yarışması büyük ilgi gördü. 

Bu yılki Kutlu Doğum 

Haftası faaliyetleri çerçevesinde 
Türk Cumhuriyetlerinin şa
irleri arasında açılan "Na't" 
yarışmasına katılma süresi 
15 Mart 1994 Salı gü nü 
sona erdi. Yarışmaya katılan 
eserleri, Vakıf tarafından gö- . 

e Yarışmaya; Azerbaycan, Kazakistan , 
Kırgızistan , Özbekistan ve Tacikis
tan'dan katılan 125 şair arasından , 

birinciliği Azerbaycan şairi Mehmet 
Aslan, ikinciliği Özbek şairi Tahir 
Kahhar kazandı. Üçüncülüğü ise 
Övezdurdu Neşesov (Türkmenis
tan), Törö-bey Coro (Kırgızistan) , 

Nebi Nazrı (Azerbaycan) paylaştı. 

revlendirilen Doç.Dr. Cemal 

Kurnaz, Doç.Dr. Ali Yılmaz, 

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Özbay, 

Ali Akbaş ve Alaaddin Kork

maz'dan oluşan Seçiciler 

Kurulu değerlendirmesini 



HABER BÜLTENİ 

2 Nisan 1994 tarihinde ta
mamladı. 

Seçiciler Kurulu; ya-
rışmaya katılan 125 eser 
arasından Azerbaycanlı şair 
Mehmet Aslan'ın "Nur içinde 
Nur" isimli şiirini, muhtevası 
ve estetiği bakımından çok 
yüksek bir sanat kıymetinde 
bularak birinci seçti. Öz
bekistan'dan Tahir Kahhar'ın 
"Muhammed'le Sohbet" baş
lıklı şiiri de başarılı bu
lunarak ikinciliği kazandı. 

Üçüncülüğün üç ayrı şair 
tarafından paylaşılmasını 
uygun bulan Seçiciler Kurulu, 
bu dereceye Türkmenistan'dan 
Övezdurdu Neşesov, Kır
gızistan'dan Törö-bey Coro, 

Azerbaycan'dan Nebi Hazri'yi 
layık gördü. 

Yarışmaya katılan on 
şaire de mansiyon verildi. 

1. Mansiyon : Kazakis
tan'dan Şıngıs Zuvkabatır'ın 
"Muhammed Peygamberdin 
Kasiyeti" isimli şliri; 

2. Mansiyon : Tacikistan'lı 
Mahmut Coşkun'un "Resülullah 
Kelibdürler" isimli şiiri; 

3. Mansiyon : Kırgızistan

'dan Güler Kamalova'nın "Hak 
Nebisi" isimli şiiri; 

4. Mansiyon Kırgızis-
tan'dan Acem Camankuloğ

lu'nun "Allah Taalanın Akırkı 
Elçisi Muhammed (A.S.)'ın 
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Ululuğuna Tuulgan Kününö 
Kuttuk" isimli şiiri; 

5. Mansiyon : Türkrnenis
tan'dan Arazov Meret'in "Mu
hammed" (S.A.V.) isimli şiiri; 

6. Mansiyon : Kırgızistan
'dan Cali! Sadıkov'un "Mu
hammadın Ömürü" isimli 
şiiri; 

7. Mansiyon 
can'dan Enver 
Peygamberimiz 
Tarif' isimli şiiri; 

: Azerbay
Nezerli'nin 
Hakkında 

8. Mansiyon : Azerbaycan
'dan Flora Halilzade'nin "Pey
gamberin Naati" isimli şiiri; 

9. Mansiyon Azer-
baycan'dan Abdurrahmanova 
İlahe İzzet Kızı'nın "Son Pey
gamberimiz Hz. Muhammed 
Mustafa'nın Naatı" isimli şiiri: 

1 O. Mansiyon : Özbekis
tan'dan Töre Mirza Ceb
barov'un "Tedarik" başlıklı 

şiiri. 

Aynca yarışmaya katılan 
Kırgızistan, Özbekistan ve 
Azerbaycarılı şairlere ait 15 
eserin de, yayınlanması 

plarılanan kitapta yer alması 
uygun bulundu. 

Türkiye Diyanet Vakfı, 

Na't yarışması birincisine 
1000, ikincisine 750, üçün
cusune 500'er, mansiyon 
alanlara 250'şer, şiirleri ya
yınlanacak eser sahiplerine 
de 50'şer ABD Dolan ar
mağan verdi. 

Yarışmada dereceye giren 
şairler, Kutlu Doğum Haftası 
programlarına katılmak 
üzere Ülkemize davet edildi. 
Kutlu Doğum Haftası açılış 
töreninde ödülleri verilen şa
irlere, Ülkemizin ta~tılması 
amacıyla değişik illere gezi 
düzenlendi. 



6 

Gaziantep Milletvekili Ayvaz Gökdemir, 

yarışmada üçüncü seçilen 

Övezdurdu Neşesov'a plaketini verdi. 

1-

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

Başbakan 

Prof.Dr. 

Tansu Çiller. 

birincisi 

Mehmet 

Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, 

yarışmada ikinci seçilen 

Tahir Kahhar'a plaketini verdi . 
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BİLGİ 
YARISMASI 

~ KUTLU D0GlM HAFTASI .,~ 
~ 20-2 6 NİSAN 1994 

., LİSELERARAS, 

İ!:Gi ~ARlfJ ;il 
I 

SONUCLANDI 
I 

• Liselerarası 
"Din Kültüıü ve Ahlak Bilgisi" 
Yarışmasına 

sesi, Diyarbakır Bölgesinden Ela
zığ Anadolu Lisesi, Erzurum böl
gesinden Erzurum Atatürk Lisesi 
birinciliği kazanarak Ankara'da 
yapılacak yarışma finallerine ka
tılmayı hakettiler. Büyük İlgi Gösterildi 

Vakfımız tarafından Kutlu 
Doğum Haftası münasebetiyle 
Milli Eğitim Bakanlığı ile ko
ordineli olarak düzenlenen "Li
selerarası Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Yarışması" sonuçlandı. 

Yarışmada Eskişehir Özel Er
tuğrul Gazi Lisesi birinci oldu. 

Türkiye Diyanet Vakfı, Lise 
öğrencileri arasında Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Dersine olan il
giyi artırmak ve bu dersin öğ

rencilere sevdirilmesi amaoyla, 
Türkiye genelindeki resmi ve 
özel liseler arasında bilgi ya
rışması düzenledi. 1994 yılı ba
şında Milli Eğitim Bakanlığı ile 
koordine sağlanarak yapılan ya
rışmada, okullar önce il birinciliği 
için yarıştı. 

7 4 ilimizi içine alacak şekilde 
8 bölge merkezi tesbit edildi. İs
tanbul, Ankara, İzmir, Adana, 
Samsun, Van, Diyarbakır ve Er
zurum Bölgelerinde il birincileri 

bölge birinciliği için yarışmaya 
katıldı. 

Bölge elemeleri sonucu İs
tanbul bölgesinden Babaeski Li
sesi, Ankara Bölgesinden Es
kişehir Özel Ertuğrul Gazi Lisesi, 
İzmir Bölgesinden Denizli Lisesi, 
Adana Bölgesinden Gaziantep 
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, Sam
sun Bölgesinden Reşadiye Lisesi, 
Van Bölgesinden Van Atatürk Li-

Yarışmanın finalleri, 21-22 
Nisan 1994 Perşembe ve Cuma 
günlerinde Ankara'da yapıldı. 

21 Nisan 1994 Perşembe 

günü 8 bölge birincisi okulun ka
tıldığı yarışmanın yan finalinde 
Eskişehir Özel Ertuğrul Gazi Li
sesi, Elazığ Anadolu Lisesi, Kırk

lareli Babaeski Lisesi ve Ga
ziantep Vehbi Dinçerler Fen 
Lisesi başarılı olarak, finalde ya
rışmaya hak kazandılar. 
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"Liselerarası Bilgi Yarışması" il ve bölge birincilikleri için liselerimiz yarışdı. 

Ankara'da yapılan Yarı Final yarışması. 

Yarışmada birinci gelen 
Eskişehir Özel Ertu~rul Gazi Lisesi 

Ö~rencileri ve Ö~retmenleri 

Ankara'da lise öğrencilerinin 
doldurduğu salonda yapılan 

final yarışması sonucu, Eskişehir 
Özel Ertuğrul Gazi Lisesi birinci, 
Kırklareli Babaeski Lisesi ikinci, 
Elazığ Anadolu Lisesi üçüncü 
olurken Gaziantep Vehbi Din
çerler Fen Lisesi'de dördüncü sı
rayı aldı. 

Vakfımız tarafından, il bi
rincisi gelen okul öğrencilerine 

Vakfımız yayınlarından oluşan 

kitap seti, bölge birincilerine iki
şer takım elbise, Türkiye birincisi 

Genel Müdürümüz Şevki Öz.kan, yarışma ikincisi 
Babaeski Lisesi yöneticilerine plaketlerini verdi. 

KUTLU DOGUM HAFTASI 

20-26 NİSAN 1994 
' 
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Yarışmada ikinci gelen 
Kırklareli Babaeski Lisesi 

ögrencilerl ve ögretmenleri -

Yarışmada dördüncü gelen 
Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 

ögrencileri ve ögretmenleri -
Vakfımız tarafından Kutlu 

Doğum Haftası münasebetiyle 
Milli Eğitim Bakanlığı ile ko
ordineli olarak düzenlenen "Li
selerarası Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Yarışması" sonuçlandı. 

Yarışmada Eskişehir özel Er
tuğrul Gazi Lisesi birinci oldu. 

Türkiye Diyanet Vakfı, Lise 
ö~rencileri arasında Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Dersine olan il
giyi artırmak ve bu dersin öğ

rencilere sevdirilmesi amacıyla, 

KUTLU DOGUM HAFTASI 

2 0-26 NİSAN 1994 

KUTLU DOGUM HAFTASI 

20-26 NİSAN 1994 

Yarışmada üçüncü gelen 
Elazıg Anadolu Lisesi 

ögrencileri ve ögretmenleri -
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"MESLEKİ i 
Yarışma 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 1994 Kutlu 

Doğum Haftası münasebetiyle, imam

Hatip Lisesi öğrencilerine, mesleki' in

celeme yapabilme alışkanlığı ka

zandırmak, bu alandaki çalışmaları teş

vik etmek, yaygınlaştırmak; dikkatlerini 

"Kutlu Doğum Haftası"nda yoğunlaş

tırmak, lslAmi usulde doğru usul ve 

metodlar kazanmalarını temin etmek 

amacıyla açtığı inceleme ve araştırma 

yarışması, jüri değerlendirmesi ile so

nuçlandırıldı. Dereceye girenlerin ödül

leri, 20 Nisan 1994 Çarşamba günü, 

Kutlu Doğum Haftası Açılış me

rasiminde sahiplerine verildi. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Milli Eği

tim Bakanlığı ile işbirliği yaparak açtığı . 

yarışmaya katılan öğrencilerin yazıları , 

önce okullarda ön elemeden geçirildi 

ve elemeden geçen 146 yazı, Türkiye 

Diyanet Vakfı'na intikal ettirildi. 

Yarışma için "Hz. Peygamberin Teb

liğ Metodları ve İslc'.lm ' ı Tebliğ" konulu 

bir inceleme yazısı yazLlması istendi. 

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Özbay, 

Yrd.Doç.Dr. Ayşenur lslAm, Alaaddin 

Korkmaz, Yrd.Doç.Dr. Nahide Bozkurt 

ve Mehmet Erdoğan'dan oluşan jüri, 

gelen metinleri inceleyerek dereceye 

giren eserleri belirledi. 

V ARIŞMADA DERECEYE GİRENLER; 

Birinci, 

Adnan Kürkçü 

(Konya imam-Hatip Lisesi Öğrencisi) 

ikıncı. 
Mehmet Doğan 

(Gebze imam-Hatip Lisesi Öğrencisi) 

Üçüne.Ü, 

Sibel Güler 

~ hBn-Hatip Lisesi Öğrerı:isı) 

Mansiyon, 

Kader Seda Uyanı!< 

(Qd.ıM,l<e.ı tn.:mttq:,üıesi~ 

Mansiyon, 
Emine Bilgiç 
(~ h.rn-H,,q, 1..isesiÖğrerı:isı) 

Mansiyon, 
Mehmet Akif Kaya 

~ ~ Lisesi Öğıerı:isl) 

Jüri Özel Ödülü, 

Emine ER 
(Karamürsel imam-Hatip Lisesi 

Öğrencisi) 

Jüri Özel Ödülü, 

Ayten Hişan 
(Bingöl imam-Hatip Lisesi Öğrencisi) 

Yanşma'da birinci gelen öğrenciye 6, ikinciye 4, Üçüncüye 3 milyon, 

mansiyon alanlara ise birer milyon TL para ödülü ve plaketler, 20 Nisan 

1994 Çarşamba günü saat I o:oo·da Ankara'da düzenlenen bir törenle verildi. 
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KUTLU DOGUM HAFTASI '94 
v' Kullu Doğum Haftası kutlama faaliyetleri, dinı hayatta 

canlılık meydana getirmiş; peygamberimizi ve İslam'ı 
çeşitli yönleriyle geniş kitlelere tanıtmış ve sev
dirmiştir. Türkiye'de batılılaşmayı, manevı değerlerin 
yıkılması tarzında takdim eden bazı yazar ve iletişim 
kuruluşlarına tepki olarak bir aray ış içinde olan genç
lere ve halka bu faaliyetler bir sığınak vazifesi gör
müştür. 

v' Kutlu Doğum faaliyetleri, tarihteki kutlama fa
aliyetlerini canlandırmış, önceki çalışmaların amaçları 
doğrultusunda tarihi, dinı ve millı duyguları kuv
vetlendirmiştir. Günümüzle, Hz. Peygamber dönemi, 
Selçuklu ve Osmanlı dönemleri ile köprüleri kuımuş ve 
geçmişle geleceğin bütünlüğünü sağlamıştır. 

v' Kutlu Doğum Haftası faaliyetleri, edebı hayatımıza da 
önemli bir canlılık katmıştır. Kutlu Doğum Haf
talarında açılan Na't, Münacaat ve Manzum Dua ya
rışmaları bu dinı edebiyat türlerini ihya etmiş, bugünün 
insanının anlayıp duygulanacağı çok güzel münacaat 
örneklerinin ortaya çıkmasına imkan vermiştir. Böy
lelikle genç ve yeni şairler de topluma kazandırılmıştır. 
Milletimizin dinı tahassüsü canlanmış, bunu da en 
güzel örneklerle isbat etmiştir. 

v' Kutlu Doğum faaliyetleri, sosyal hayata, Türkiye ça
pında bir canlılık getirmiştir. İl, ilçe ve halta belde ça
pında yapılan panel, konferans ve açık oturumlar alaka 
ile izlenmiş, bu toplantı ları takibetmek isteyen ka
labalıklar salonlara ve hatta bazı spor sa lonlarına sığ

mat. hale gelmiştir. 

v' Kutlu Doğum Haftasında yapılan bütün konuşmalar, 

ilahiyat Fakülteleri başta olmak üzere, diğer çeşitl i fa
kültelerin öğretim üye ve yardımcıları tarafından ya
pılmakta, bunlara il ve ilçe müftülerimiz de her zaman 
araştırmalarıyla katılmaktadır. Konuşma konulan, ko
nuşmacı lan her sene yeni araştırmalara sevk etmekte, 
böylelikle bilim adamları araştırmalarını halka sunma 
imkfinı bulmakta, bilim adamları, din görevlileri ve 
halkımız kaynaşmakta, bu da milli birliğe katkıda bu
lunmaktadır. 

Kutlu Doğum Haftası açılış programı, 20 Nisan 1994 Çar
şamba günü Vakfımızın Konferans Salonu'nda yapıldı. Açı
lış top lantısında, Başbakan Tansu Çiller, Devlet Bakanı 
Necmettin Cevherı ile Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, haftanın 
anlam ve önemini anlatan birer konuşma yaptılar. 
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Diyanet işleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 

Heyeti Başkan ı Mehmet Nuri Yılmaz: 

Bizim Tarihimizde 

Engizisyon Karanlıkları ve 

Kızılderili Katliamları 

Mevcut Değildir. 

Alemlere rahmet olarak 
gönderilen son peygamber 
Hz. Muhammed (S.A.V.) 
efendimizi ve O'nun ge
tirdiği ilahi mesajı çeşitli 

yönleriyle insanlığın id
rakine sunmak, milletimizde 
zaten mevcut olan pey
gamber sevgisini daha canlı 
tutmak maksad ıyla, O yüce 
insanın doğumunun 1423. 
sene-i devriyesine isabet 
eden bu hafta içinde Di
yanet işleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın 

müştereken organize ettiği 

"Kutlu Doğum Haftası" et
kinliklerine yakın ilgi duyup 
iştirak etmenizden dolayı 

hepinize "Hoş Geldiniz" 
diyor, selam, saygı ve şük
ranlarımı arzediyorum. 

Bilindiği gibi, pey-
gamberimiz'in dünyaya teş
rif ettikleri gece; "Mevlid 
Kandili" adı altında, bütün 
lslam aleminde O'na layık 
bir şekilde 14 asır boyunca 
anılmış ve büyük bir he
yecanla bu gece de
ğerlendirilmeye çalışıl mıştır. 

Ancak ilk defa erbil atabeği 
Muzafferuddin Gökbörü ta
rafından, bütün lslam ale
mini haberdar etmek; ilm 
ve sanat erbabı n ı davet 
edip fikri ve ilmı mü
nakaşalar tertiplemek, sanat 
gösterileri düzenlemek ... 
Gibi 2 ay boyunca devam 
eden çok geniş bir prog-

ramla düzenli bir şekilde 

peygamberimizin doğum 

yıldönümü kutlanmaya baş

lanmıştır. Daha sonraları im
paratorluk protokolüne de 
dahil edilmek suretiyle 300 
küsur yıl resmen devam et
tirilen bu güzel uygulama, 
çeşitli sebeplerle maalesef 
sonradan bırakılmış ve unu
tulmaya terkedilmiştir. 

işte bu nedenle ilk defa, 
1989 yılında başlamak 

üzere Türkiye Diyanet 
Vakfı'nca peygamberimizin 
veladetine rastlayan hatta, 

büyük ilgi ve rağbet gör
müştür. Böylece hem ec
dadımızın daha evvel uy
guladığı güzel gelenek 
yeniden ihya edilmiş ol
makta, hem de konferans, 
panel ve sempozyumlar ter
tip edilerek, bütün ca
milerimizde bu hafta içinde 
özel programlar dü
zenlenerek, Hz. Peygamber 
(S.A.V.) insanlarımıza an
l atılmaya çalışılmaktadır. 

Ancak şunu ifade edeyim 
ki; bu haftayı düzenle
memiz; peygamber efen-

Bir fazilet güneşi ve hidayet meş'alesi 
olan Allah 'ın elçisini insanlık, bugün her 
zamankinden daha fazla tanımaya, 

O'nun yüce hayatını, ahlakını, fikirlerini, 
davranışlarını bilmeye ve O'nun getirdiği 
ilahi mesajı doğru değerlendirmeye muh
taçtır. Bu, bir insanın olgun müslüman 
olabilmesi ve İslam 'ı gerçek manada kav
rayabilmesi için önemli bir şarttır. 

"Kutlu Doğum Haftası" adı 
altında özel bir programla 
kutlanmış, altı yıldan beri, 
çeşitli etkinliklerle yapılan 

bu kutlamalar, tedrici olarak 
bütün Türkiye'ye yayılmış 

ve halkımız tarafından 

dimizi bir hafta boyu anıp, 
ondan sonra unutmak an
lamına gelmez. Maksadımız; 
bu programlar vesilesiyle 
Peygamber (S.A.V.)'i bütün 
insanlığa, özellikle ço
cuklarımıza ve gençlerimize 
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tanıtmaya, sevdirmeye ça
lışmak, dinimizin dünkü ve 
bugünkü problemlere ba
kışını ortaya koymak, in
sanımızı öz değerlerine 

sahip çıkmaya ve ilgi gös
termeye teşvik etmektir. 

Bu yıl altıncı sını dü
zenleme bahtiyarlığına er
diğimiz kutlamaların, top
lumumuz üzerindeki olumlu 
etki lerin i ve fayda l ar ı nı 

büyük bir memnuniyelle 
müşahade etmekteyiz. Bir 
hafta boyunca düzenlenen 
programlar ve halkımıza su
nulan bi lgiler vasıtasıyl a, 

Resül-i Ekrem'in cihanşumu l 

olan nübüvvet ve risa letini, 
yüce ahlakını, fazilet, ada
let, şecaat ve doğruluğunu 
anmak suretiyle, O'na uyma 
azmimiz tazelenmektedir. 
Ayrıca hastaneler, hapis
haneler, yetiştirme ve çocuk 
yurtları ziyaret edilmekte, 
hatta bazı yerlerde dok
torlar tarafından hastaların, 
bu hafta boyunca parasız 

muayene edilmesi gibi bir 
çok sevindirici faaliyetler 
dahi gerçekleştirilmektedir. 

işte bütün bu güzel uy
gulamalar, sosyal dayanış

manın sağlanmasına ve top
lumsal kaynaşmanın pe
kişmesine vesile olmaktadır. 

Bir fazilet güneşi ve hi
dayet meş'alesi olan 
Allah'ın elçisini insanlık, 

bugün her zamankinden 
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daha fazla tan ı maya, O'nun 
yüce hayatını, ahlakını, fi

kirlerini, davranışlarını bil
meye ve O'nun getirdiği 

ilahi mesajı doğru de
ğerlendirmeye muhtaçtır. 

Bu, bir i nsanın olgun müs

lünıan olabilmesi ve lslam'ı 
gerçek manada kav
rayabilmesi için önemli bir 

şarttır. 

Peygamberimiz (S.A.V.) 
Cenab-ı Hakk' ı n yarattığ ı en 

mükemmel insan olduğuna 

göre, kemale ermek isteyen 
her insan ı n O'nu çok iyi an

l aması ve davranışl arında 

O'nu örnek alması gerekir. 
Çünkü Yüce Allah Kur'an-, 
Kerinı'inde Peygamberimiz 

(S.A.V.)'e hitaben; "Mu

hakkak ki sen, çok yüce bir 
ahlak üzeresin" (Kalem: 4) 

buyururken, insanlara hi
taben de; "Gerçekten sizin 
için Allah'a ve ahiret gü

nüne kavuşmayı umanlar ve 

Allah'ı çok zikredenler için 
Resülullah'ta güzel bir 
örnek vardır." (Ahzab: 21) 

buyurmaktadır. Yine 
Kur'an'a göre O; Halk için 

şahid, müjdeleyici, uyarıcı 

ve i nsan l arı Allah yoluna ça

ğıran bir davetçi ve (Yo
lumuzu) aydınlatan bir ı şık

tır . (Ahzab: 45-46) 

Bu ışığa tabi olmak; Allah 
Teala'nın sevgisine, rızasına 

ve mağfiretine nail olmaktır. 

Nitekim Cenab-ı Hakk bu 
konuda buyurmaktadır ki; 

"(Resülum) De ki; eğer 

Allah'ı seviyorsanız bana 
uyunuz ki Allah da sizi sev
sin ve günah l arın ızı ba
ğışlasın. Allah son derece 

bağışlayıcı ve esirgeyicidir." 
(Al-i lmran: 31) 

Hz. Peygamber (S.A.V.)'in 

doğuşu ve insanlığı tenvirle 
görevlendiri lmesi, Allah'ın 

tüm insanlara büyük bir lüt
fudur. Bu husus Kur'an -ı 

Kerim'de şöyle ifade edil
mektedir: 

" içlerinden kendilerine 

Allah'ın ayetlerini okuyan, 

onları kötülüklerden arıtan, 

kendilerine kitap ve hikmeti 
öğreten bir peygamber 
göndermekle, A ll ah 

mü'minlere büyük bir lü-

tufta bulunmuştur. Halbuki 
onlar önceleri apaçık bir sa
pı klıkta idiler." {Al-i lmran: 
164) 

Gerçekten ayette de ifade 
edildiği gibi peygamberimizin 
gönderilmesinden önce in
sanlar tevhidi unutmuş, 

şirke düşmüş, her türlü 
değer ölçülerini yi tirmiş ve 
yoll arını şaşırmışlardı. Hayır 

ve fazilet namına hiç bir şey 

kal mamış, hak kuvvete mah
kum olmuş, merhamet ve 
şefkat gönüllerden ve dil
lerden silinmişti . Kad ı n esir 
muamelesi görmüş, bir eşya 
gibi alınıp satıl mıştı . Ço
cuklar acıması zca diri diri 
toprağa gömü lmüş, cehalet 
ve batıl inançlarla ruhlar ka
rarmıştı . insanlar çeşitli se

beplerle köleliştirilmiş, hür
riyeti elinden alınmış, adeta 
ticaret metaı gibi alınıp sa
tılır olmuştu. 

Rahmetli Akif'in deyimiyle; 

"Sırtlanlan geçmişti beşer yırtıcılıkta, 

Dişsi, mi bir ins.111, o'nu kardeşleri yereli. 

Feyıa bütün afakını sarmııtı ıeminin, 

Salgındı, bugün şark'ı )"kan tefrika 
derdi." 

ı:ı 

i şte 14 asır evvel Allah'ın 

resulü, böyle bir ortamda, 

insanlığı n haysiyetini ve şe

refini iade etmek, cehaletle 

kaplı kafaları ve zihniyetleri 

değiştirmek, yeni ve hak 

üzere dayalı bir düzen kur

mak maksadıyla, insanlığın 

ufkunda ilahi bir nur olarak 

doğmuştur. 

O'nun gelişiyle, Hz. 

Adem'le başlayan tevhid 

akidesi yeniden canlanmış, 

insanlık için yepyeni bir gün 

ve aydınlık bir devir açıl

mıştır. O en büyük insan; 

cehalete karşı savaş açm ış, 

ilmin ve tefekkürün insan lı k 

için lüzumunu ve önemini 

anlatarak karanlıkla rı ay

dınlatmış; getirdiği ilahi 

prensiplerle adalet ve eşit

liği te'sis etmiş; insan ı in

sana kul eden zincirleri k ır

m ış; güçsüzün, yoksulun, 

yetimin, dulun ve maz

lumun hamisi olmuş; kan 

gütme dava l arını ya

saklam ış, can ve ma l ın do

kunu l mazlığın ı ilan ederek 

kan ve gözyaşını sona er

dirmiştir. 

"Hiç bir ırkın d i ğer bir 

ırka üstünlüğü yoktur." bu

yurarak insan lığ ı aşiretçilik, 

kavmiyetçilik ve ırkçılık ı z

d ırabından ku rtarmış, ı rk ve 

soy hakimiyetini yıkarak 

müslümanların kardeş ol

duğunu ilan etmiş, hiz

metçiyle efendiyi aynı safla 

yanyana getirmiştir. Bunu, 

siyahi bir köle olan Bilal-i 

Habeşi'yi müezzin liğ i ne, kö

lesi Zeyd' i ordu ko

mutan lığına tayin ederek fi. 

ilen de uygulamışlır. 

Resul-i zişan, kadın hak

larına da gereken önemi 

vermiş, "Cennet anaların 

ayakları a l tındadır." beyan 

ve müjdesiyle kadı nı layı k 

olduğu sosyal mevkiine ge

ti rm i ştir. 
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O'nu yüce mevla terbiye 
ettiğ i için bütün güzel sı

fatlarda, her fazilette ve 
güzel ahlakta tek ve eşsi z 

bir insandır. 

insanlığın muhtaç olduğu 

bütün esaslar, insanı ve ahlakı 
değerler Hz. Peygamber 
(S.A. V.)'in getirdiği ilahi öğ

retide mevcuttur. 

Kısaca ifade etmek ge

rekirse, insanlığın muhtaç 

olduğu bütün esaslar, 

insanı ve ahlakı değerler 

Hz. Peygamber (S.A.V.)'in 

getirdiği ilahi öğretide mev

cuttur. 

Hz. Peygamber'in ge

ti rdiğ i ölümsüz prensipleri 

kendilerine hayat düsturu 

olarak alan ve tarih bo

yunca O'nun izinden giden 

ecdadımız, dünyaya adalet, 

hürriyet, fazi let ve gerçek 

in sanlık örnekleri sun

muşlardır. 

Peygamberimiz (S.A.V.), 

Medine'de lslam devletini 

kurarken "Dinde zorlama 
I \~-

yoktur" (Bakara: 256) ilahi 

hükmü gereğince -;;asıl Ya

hudi ve Hristiyanlara din

lerinin gerektirdiği her türlü 

dini vecibelerini yerine ge

tirme hürriyeti tanımışsa, 

tarih boyunca ha

kimiyetimiz altında bulunan 

topraklarda yaşayan mil

letlere biz de Türk Milleti 

olarak aynı hoşgörü ve to

leransı tanımışı zdır. Gayr-i 

müslimleri Allah'ın bize bir 

emaneti olarak bilmiş, on

ların can, mal ve ırzlarını 

kendi insanımız gibi ko

rumuş, tarihin benzerini 

kaydetmediği müsamaha, 

adalet ve hürriyeti onlara 

bahşetmişizdir. Hamdolsun, 

bizim tarihimizde en-

gizisyon karanlıkları ve kı

zılderili katliamları mevcut 

deği ldir. Asırlarca yö

nettiğ imiz Sırpların 2 yılda 

Boşnaklara yaptığı zulmün 

milyonda birini bıl e bizim 

onlara yapmadığımıza tarih 

şahittir. Çeşitli din ve mez

heplere mensup mil

yonlarca i nsanı 500 yıl bir 

arada barış ve hürriyet için

de yönettik. Çekil diğimiz 

yerlerdeki şimdiki durum, 

bize bu gerçeği hay

kırmaktadır. 

yetkili kuruluşları n seyirci 

kalmalarından; dünya ka

muoyunun müslümanlara 

karşı uygulad ığı çifte stan
darttan insan olarak cidden 

utanç duyuyoruz. 

Bu nedenle diyoruz ki; 

Hz. Muhammed (S.A.V.)'in 

15 asır önce Yüce Allah'tan 

bir elçi olarak getirdiğ i ilahi 
prensipler, i nsanlığın hu

zurunu ve mutluluğunu 

heder alan ölmez düsturlar, 

bazı çevrelerin iddia ettiği 

gibi, köhnememiş ve es-

Bizim Tarihimizde 
Engizisyon Karanlıkları ve 

Kızılderili Katliamları 

Mevcut Değildir 

Ama maalesef aynı hoş

görü ve adaleti biz onlardan 

göremedik ve hala da gö- , 

rememekteyiz. Bugün, 15.--r 

asırda engizisyonun En

dülüs müslümanlarına uy

guladığı işkence ve katliam, 

Bosna-Hersek'te müs

lümanlara aynen tatbik edil

mekte, Filistin'de, Azer

baycan'da ve muhtelif 

yerlerde sadece müslüman 

oldukları için insanlar bo

ğazlanmakta ve oluk oluk 

kan akmaktadır. 

Medeniyetin ve tekni ğin 

zirveye ulaştığı 21. asrın eşi

ğinde bulunduğumuz bu 

günlerde dünyanın çeşitli 

yerlerinde çocuklara, ka

dınlara, yaşlılara, güçsüzlere 

reva görülen zulüm ve iş

kencelere sözde etkili ve 

kimem iştir. ilahi mesaj ilk 

günkü sıcaklığ ı ve tazeliği ile 

bugun hala geçerliliği n i mu

hafaza etmektedir. insanlı k, 

bu tebliğe her zamandan 

daha çok muhtaçtır. 

Bu hususta biz müs

lümanlara da çok büyük gö

revler düşmektedir. Hz. 

Peygamber'in açtı ğı pen

cereden çağın adam ı olarak 

Kur'an'a, sünnete ve hayata 

bakmalı, Kur'an'la çağ ın in

sanını birleştirmeli, bunu 

sağ l ayacak ilim ve fikir 

adamları yetiştirebilmenin 

şartlarını ve imkanlarını ha

zırlamalıyız. Artı k ilim, kültür 

ve iletişim araçlarının bu de

rece gel iştiği günümüzde 

klasik siyer kitapları ile pey

gamberimizi gerçek 
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manada insan lığa an

l atmamız mümkün değ ildir. 

Yaklaşı k 3 asırdan beri 

bunu fark edemediğimiz, 

l slam'ın özünden uzak

laştığımız, Din adına bir 

kısım hurafe ve bid'atlere 

saptığımız, kfünatı ku

caklayan ulu mesajı in

celikleri ve derinlikleri ile bil

mediğimiz, islam'ın bütün 

insanlığa çare olacak es

pirisin i kavrayamad ığ ımız 

için lslam alemi olarak, bu

günkü üzücü hale düşmüş, 

geri kalmışızdır. Bu duruma 

düşmemize sebep olan, 

İslam değil, lslam'ı yanlış al

gı layan müslümanlardır. 

Öyle ise öze dönmemiz, 

asıl kaynağa müracaat et

memiz gerekir. 

Akif' in deyimiyle 

Rahmetli 

"Bizzat 

Kur'an'dan alarak ilhamı, 

asrın idrakine söyletmeliyiz 

islam'ı " zaten Kur'an-ı 

Kerim de bizi buna ça

ğırmaktadır. Bu nedenle 

ben de sözlerimi bu ilahi 

çağrı ile bitirmek istiyorum: 

"Ey iman edenler, 

Allah'a, peygambere ve siz

den olan idarecilere itaat 

edin. Sonra bir şey hak

kı nda ihtilafa düştünüz mü, 

hemen onu Allah'a ve Ra

sülüne arzediniz. Eğer 

Allah'a ve ahiret gününe 

inanıyorsanız, bu (mü

racaat) sizin için hem ha

yırlı, hem de netice ba

kımından daha güzeldir." 

(Nisa: 59) 

Bu duygu ve dü-

şüncel erle tekrar hepinize 

selam ve sayg ıl arım ı su

nuyor, "Kutlu Doğum Haf

tası " program l arın ı n is

tediğimiz amaca hizmet 

etmesini Yüce Allah'tan 

niyaz ediyorum. 
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Devlet Bakanı Necmettin Cevheri : 

iSlAM; 
BARJŞ ve HUZURUN 

KAYNAGIDIR 

Kutlu Doğum Haftası'nı 
ülkemizde gelenek haline 
getiren Diyanet işleri Baş
kanl ığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı idarecilerine teşekkür 

ediyor, bu kutlamaların kı
yamete kadar coşkulu bir şe
kilde devamını diliyorum. 

Hı.Peygamber, bizzat 
Cenab-ı Hak ta rafından "Biz 
seni alemlere rahmet olarak 
gönderdik" şeklinde ilahi 
övgüye mazhar kılınmış bir 
insandır. Yine bir hadis-i kut
side "Eğer sen olmasaydın 

kainatı yaratmazdım" bu
yurularak O'nun Yüce Allah 
katındaki değeri ifade edil
miştir. 

O, son Peygamberdir. 
O'na gönderilen kitap son 
kitap, din son dindir. O 
halde insanlığın kurtuluşu 

bu son dinin prensiplerinde 
saklıdır. lslam dinini bütün 
boyutlan ile değerlendirdiğimiz 

zaman, O'nun mü
kemmell iği insan ları meftun 
edecektir. Ülkelerin ge
li şmişl ik seviyeleri ne kadar 

yükselirse yükselsin, dün
yada gerçek mutluluğu ya
kalamanın ancak onun 
prensiplerine dört elle sa
rılmakla mümkün olduğu 

ortaya çıkacaktır. 

Dünyamız yeniden ya
pılanma arayışları içerisine 
girmiştir. Siyasi kutuplaşmalar 

ve ideolojik çatışmalar ni
hayet bulmuştur. Ancak in
sanl ık barış ve huzura 
henüz kavuşamamıştır. Kan 
ve barut kokan, hergün 
göz yaşı gökülen boyle bir 
dünyada hem global, hem 
de milli manada Hz. Pey
gambere gönderilen ilahi 
mesajı, ihtiva ettiği barış, 

hoşgörü, adalet, şefkat ve 
merhamet gibi ilahi pren
siplerin yaygınlaştırılmasına 
ne kadar ihtiyaç duymaktayız. 

lslam barış dinidir. 

Amacı da yeryüzünde barışı 

temin etmektir. Onu terör 

olarak göstermeye hiç kim

senin hakkı yoktur. Bu, 

fayda da sağlamayacaktır. 

Cenab-ı Peygambere 
gönderilen dinin bir başka 
özelliği, O'nun birleştiricilik, 

bütünleştiricilik vasfıdır. Bu 
özelliği tebarüz ettiren 

"Şüphesiz mü'minler kar
deştir" ve "Allah'ın ipine 
topluca sarılın. Tefrikaya 
düşmeyin." ifadeleri hep 

peygam~erimizin tebliğ et
tiği Kur'an'ın ayetleridir, 
Allah kelamıdır. lslam bu 
ilahi düsturla, gönderildiği 

dönemde sürekli çatışma 

halinde bulunan insanları, 

din kar-

15 

Tefrika ve kavgadan 
arınmış huzurlu bir toplum 
istiyorsak, Hz. Peygamberi 
ve ona gönderilen ilahi ki
tabı tanımak ve tanıtmak 

mecburiyetindeyiz. 

Bu nedenle, Kutlu 
Doğum Haftası çerçeve
sinde gerçekleştirilecek et
kinlikleri fevkalade önemli 
görüyorum. Bu hafta içe
risinde düzenlenen panel 
ve konferanslarla, halkı mızın 

her kesimine hurafe ve ef
sanelerden arınd ı rılmış ger-

çek 
İslam su

deşliği et-
rafında 

bütün
leştirmiştir. 

Dinimizi . nu lmuş 

olacaktır. 

Hal kımız, Bir Kavga Konusu 
Olarak Değil, sevgili 

peygam 
berimizi 
ve yüce 

Aynı 

canlılığı 

ve diriliği 

mahafaza 
eden yüce 

Barış Ve Huzurun 
Kaynağı Olarak Görelim 

dinimiz, bunu bugünde ba

şaracaktır. Yeter ki dinimizi 

bir kavga konusu olarak 

değil, barış ve huzurun kay

nağı olarak görelim. Yeter ki 

onu siyasetin dar kalıpları 

içerisine sokup, öyle al

gılanmasına sebep olmayalım. 

Yeter ki ideolojik hedeflerimize 

ulaşmada onu bir vasıta 

yapmayalım. Ve yeter ki 

dinin siyaset üstü, partiler 

üstü bir mefhum olduğunu 

kabullenebilelim. 

dinimizi, 
herbirisi 

kendi sahasında yetişmiş 

bulunan bilim adamların-

dan dinlemenin hazzı nı ta
dacakl ardır. 

Böyle başarılı bir or

ganizasyonu gerçekleştiren 

sayın Diyanet işleri Baş

kanı'nın şahsında Başkanlık 

ve Vakıf personelini kut

luyorum. 

Bu haftadan beklenilen 

faydanın hasıl ol masını di
liyor, hepinize saygı ve sev
gilerimi sunuyorum. 
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BAŞBAKAN Prof.Dr. Tansu Çiller: 

Kimse 

Benim Sevgili 

Peygamberim ile 

Ölçüşemez 

r .. ,;·® iyanet işleri 
LJ Başkanlığı ve 

1 Türkiye Diyanet 
i , Vakfı'nın her yıl 
l ' --······ ....... geleneksel ola-

rak düzenlediği Kutlu 
Doğum Haftası'nın baş

laması münasebetiyle 
aranızda bulunmaktan 
duyduğum sevinci be

lirtmek istiyorum. Böyle 
anlamlı bir günde o yüce 
insan, sevgili pey 
gamberimiz Hz. Mu
hammed ile ilgili kısa da 
olsa bir konuşma yap
mayı kendime onur sa
yıxorum. 

Hz, Peygamber, ken
disinin de belirttiği gibi 
sadece bir insandı. 

Ancak, Yüce Alah ona 
hiç bir insanda bu
lunmayacak üstünlükler 
ve güzellikler bahşetmişti. 
O, sevgisiyle, şefkatiyle, 

hoşgörüsüyle, doğruluk 

ve cesaretiyle; bir in
sanda bulunması ge
reken bütün üstün özel
likleriyle mükemmel bir 
insandı. O, Muhammedür 
Resulullahdı . O, yaratanın 
övgüsüne mazhar olmuş; 

Tarih boyunca pek 
çok peygamber, filozof, 
devlet adamı ve dünyaca 
şöhret yapmış büyük 
şahsiyetler gelmiş geç
miştir. Ancak bunların 

hiç birisi tarihin akışını 

Tarih boyunca pek çok pey
gamber, filozof, devlet adamı ve dün
yaca şöhret yapmış büyük şahsiyetler 
gelmiş geçmiştir. Ancak bunların hiç 
birisi tarihin akışını değiştirme, tarih 
çizgisinde insanlık için bir dönüm nok
tası olma bakımından ve bıraktıkları te
sirin kuvvet ve büyüklüğü açısından o 
eşsiz insan, benim sevgili pey
gamberim ile asla boy ölçüşemez. 

ismi, O'nun ismiyle be
raber yazılmış sevgili 
peygamberimizdi. 

değiştirme, tarih çiz
gisinde insanlık için bir 
dönüm noktası olma ba
kımından ve bıraktıkları 

tesirin kuvvet ve bü
yüklüğü açısından o 
eşsiz insan, benim sevgili 
peygamberim ile asla 
boy ölçüşemez. 

O'nun insanlığa sun
muş olduğu mesaj, ilkel 
ve ibtidai bir hayat sür
düren, kendi çocukla rın ı 

dahi öldürmekten çe
kinmeyecek derecede 
merhametsizleşmiş top
lulukları kısa zamanda 
çok geniş topraklara 
hükmeden, adalet ve 
merhameti savunan ve 
yüksek medeniyetler 
oluşturan devletler ha
line getirmiştir. 

inanıyorum ki, O'na 
gönderilen mesaj, yeni 
bir yüzyıla girerken, ye
niden şekillenen dün
yamızda bütün insanlık 

için huzur, sükunet ve 
kurtuluşun da kaynağı 

olacaktır. 
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Siyasi ve ekonomik 
manada gerçekleşen bu 
yeniden yapılanmada, 

ülkemizin l ayık olduğu 

yeri almasının önemi or
tadadır. Zaman zaman 
millet olarak hissetti
ğimiz sıkıntılar, 21. yüz
yıla lider bir ülkenin fert
leri olarak girmemize 
asla mani olmayacaktır. 

Bu ülke ve bu ülkenin in
sanı her türlü sıkıntı nın 

üstesinden gelecek güç
tedir. 

Bu noktada şunu net 
bir şekilde belirtmek is
tiyorum. Dünyanın ge
l işmiş ülkelerinde kul
lanı lan üretim metod ve 
vasıtalarına, yüksek tek
nolojilere ve sağlam bir 
ekonomiye sahip ola
biliriz. Ancak ileriye yö
nelik atıl ı mlarımızı, ma
nevi hamlelerle destekle
mediğimiz sürece, elde 
edeceğimiz başarı sürekli 
olmayacaktı r. 

Bizim kültürümüz, 
Kur'an'la ve Hz. Peygam 
berin öğretileri ile yo
ğurulmuştur. Geleneği

miz-göreneğimiz, ede
biyatımız-sanatımız, an
layış ve düşüncemiz, 

yarın mahşer gunu 
Allah'ın huzurunda he
sabının kolay verilebile
ceğini zannetmiyorum. 

Kur'an'dan ilham ala
rak tarih yapmış bulunan 

v Kur'an'dan ilham alarak 
tarih yapmış bulunan 
bu millet, bir kez daha 
kendisine gelmiştir. 

hoşgörümüz ve ne
zaketimiz hep yüce di
nimizin mahsulüdür. Bu 
mirasa sahip çıkmanın 

ve onu her zaman ve 
mekanda bizden sonraki 
nesillere aktarmanın kut
sal bir görev olduğuna 
inan ıyorum. Bu görev 
gereğ i gibi yerine ge
tirilmediğ i takd irde, 

bu millet, bir kez daha 
kendisine gelmiştir. Öz
güvenini tazel emiştir. Bu 
millet aynı iman ve he
yecanla, medeniyete 
yeni boyutlar kazandıran 

sayg ın bir üye olarak, in
sanl ı k ailesi içerisindeki 
yerini yeniden alacaktır. 

Yeterki inancımızı yi-
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tirmeyelim. "inanıyorsak 
üstün olduğumuzun" 

şuurunda bulunalım . 

Peygamberimizi 
daha iyi tanıma ve daha 
çok sevme, O'nun va
sıtasıyla bütün insanlara 
gönderilen yüce di
nimizin prensiplerini ve 
insanlığa kazandırdığı 

değerleri öğrenme hu
susunda büyük katkı 

sağlayacağına inandığım 

"Kutlu Doğum Haf-
tası"nın 

masını 

haftaya 

amacına u laş

diliyorum. Bu 
maddi-manevi 

emeği geçenleri, ilim 
adamı, yazar ve dü
şünürleri kıymetli me
sailerinden dolayı tebrik 
ediyor, hepinize sev
giler, saygılar su
nuyorum. 
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-KUTLU DOGUM HAFTASI 
1. ULUSLARARASI İLMİ TOPLANTISI 

lf ürkiye Diyanet Vakfı, Kutlu 
Doğum Haftası prog-

ramlarını her yıl düzenleyerek, in
sanlığa rehber olarak gönderilen 
Peygamberimiz, Hz. Muhammed 
(A.S.V.)'ın dünyaya teşriflerini kut
lama geleneğine, ilmı, dinı, kül
türel ve toplumsal yönlerden kat
kıda bulunmuştur. · 

© ünümüzde değişen hayatin 
karmaşası ve bu karmaşa 
içinde yeni bir dünya dü

zenine olan ihtiyacın dile ge
tirilmesi, bütün dünya insanlarını, 
ôdeta tek bir ülkede görme yak
laşımlarını gündeme getirmiştir. 
Bu yönde dinı düşüncenin sun
duğu hayat ve dünya anlayışları, 
mutlaka insanlığa yeni ufuklar 
açacak ve ilham kaynağı ola
caktır. Özellikle bu yolda İslamiyetin 

birleştirici, bütünleştirici, huzur ve 
barış bahşeden mesajı, daha 
güçlü, daha etkili ve bilimsel ola
rak aktarılmalı ve duyurulmalıdır. 

ı-) u anlayış içerisinde Vakfımız, 
~ gündemde bulunan yeni 

dünya düzeni arayışları ko
nusunda alternatif bir görüş ge
tirmek ve lslôm Dini'nin günümüz 
meselelerine yaklaşımını ka
muoyuna sunmak amacıyla ulus
lararası nitelikte ilk defa bu yıl bir 
ilmi toplantı düzenleme ihtiyacını 
hissederek, bu yönde bir adım at
mışhr. 

ı] oplantıya yurtiçinden ve · 
yurtdışından birçok davetli 

kahlarak yeni dünya düzeni ve 
İslam konusunda tebliğlerini sun
dular. 
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Prof.Or. Süleyman Hayri Bolay 

I. Uluslararası ilmi toplantıya; Hacettepe Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Vakfımız 
Yayın Kurulu Başkanı Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay, 
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof.Dr. llber Or
taylı, A.Ü. tıahiyat Fakültesi YÖK Üyesi Prof.Dr. Mus
tafa Said Yazıcıoğlu, Bolu lzzet Baysal Üniversitesinden 
Porf.Dr. Orhan Türkdoğan, 9 Eylül Üniversitesi tıahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Aydın, Araştırmacı 
yazar Dr. Mehmet Niyazi Özdemir, Gazeteci-yazar 
Cengiz Çandar, Fehmi Koru, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Baş Müfettişi Dr. Abdulbaki Keskin, Anadolu Üni
versitesi Açık Öğretim Fakültesinden Doç.Dr. Nabi 
Avcı, Araştırmacı-yazar Nevzat Kösoğlu, Cumhuriyet 
Üniversitesi lktisadi ve ldare Bilimler Fakültesinden 
Yrd.Doç.Dr. A.Turan Alkan, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Din işleri Yüksek Kurulu Başkanı İsmail Öner, Ankara 
Üniversitesi ilahiyat Fakültesinden Prof.Dr. Mehmet S. 
Hatıboğlu, lstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
Prof.Dr. Hüseyin Hatemi, Orta Doğu Teknik Üni
versitesinden Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Ankara Üni
versitesi ilahiyat Fakültesinden Prof.Dr. Hüseyin Atay, 
Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı 
Prof.Dr. Nur Vergin, Hacettepe Üniversitesi Türk İn
kılap Tarihi 'Enstitüsünden Prof.Dr. Abdulhalık Çay, 
Gazi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fa
kültesinden Doç.Dr. Mümtaz'er Türköne, lstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi, İslam Tarihi, Sanat ve Kül
türü Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Ekmeleddin 
lhsanoğlu, Ankara Üniversitesi tıahiyat Fakültesinden 
Dr. llhami Güler, Doç.Dr. Mehmet Bayraktar ve Kahire 
Ayn Şems Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Bö
lümünden Prof.Dr. Muhammed Harb, Malezya Ulus
lararası lslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsünden 
Doç.Dr. Wan M. Nor Wan Daud, Moskova İslami Araş
tırmalar Merkezinden Prof.Dr. Arthur Tevfik Sagadiyev 
katıldı. 

1. Uluslararası ilmi toplantı, Vakfımız Yayın Kurulu 
Başkanı Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay'ın yaptığı açış ko
nuşmasıyla başladı. 

Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay, Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın 1989 yılından bu yana, Peygamberimizin 
doğum yıldönümlerini Kutlu Doğum Haftası adı altında, 
bir dizi sosyal ve kültürel etkinliklerle kutladığını belirtti. 
Bu kutlamaların yeni bir şey olmadığını da söyleyen 
Bolay, "Bunun tarihi bir geleneği var, biz bu geleneği biraz 
canlandırmak ve caminin sınırları dışına çıkararak buna 
ilimsel platformda yeni bir hız kazandırmak istedik." dedi. 
Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay daha sonra 1994 Kutlu 
Doğum Haftası'nda gerçekleştirilen faaliyetleri de an
latarak toplantıyı açtı. 

Prof.Or. İlber Ortaylı 

Toplantıda ilk konuşmayı yapan 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. llber 
Ortaylı, İslamiyette siyaset ve devlet 
yönetiminin önemli olduğunu, brok
rasi ve ordunun lslôm'da önemli iki 
kavram olarak yer aldığını belirtti. 

lslôm ülkelerindeki ilerlemenin 9. 
asırdan itibaren gerilemeye baş

ladığını da ifade eden Ortaylı "Türk
lerin kitleler halinde lslômiyet'e gir
mesiyle bazı önemli neticeler 
meydana gelmiştir. Türklerin İslômiyete 
girmesiyle Müslümanlar en teşkilatlı 
ve en güçlü orduya sahip toplum ha
line geldiler. lslôm'ın gerilemeye baş-

!ayan fütuhatı yeniden dirilişe geç
miştir" dedi. 

lslôm'ın batı gözünde, Türklük ile 
eş manaya geldiğini ve Türklerin 
askeri yayılma ve fetihler yoluyla 
lslômiyetin yayılmasına vesile ol
duğunu söyleyen Prof.Dr. liber Or
taylı "Osmanlının dünyaya hakim 
olması ile pekçok toplum lslôm e9e
menliğine girdi. Bosna'da Osmanlılık 
nedeniyle, lslôm toplumuna gi
renlerden bin yıllık hesap soruluyor. 
Bosna'da olanlar yarın Arnavutluk 
ve Kınm'da da ola.bilir" diye ko
nuştu. 

lslôm dünyasının muhafaza ve 
mücadelesini Türklerin yaptığını 

ifade eden Ortaylı "Bizi bu dünyadan 
kopmakla itham ediyorlar. Türkiye 
ve Türkler lslôm dünyasından kop
muş değildir. Birlikte yaşayacaktır. 
ibadetin şartlannı yerine getirin veya 
getirmeyin, Batı medeniyetine yakın 
olun veya olmayın, Türk deyince 
kimli~imiz lslôm'dır. l3u kimlikten de 
korkulmaması gerekir. Hristiyanlık 

insanının ruhunu satın almıştır. 

Bunun için bugün dağılan dünyayı 
kilisenin toplaması mümkün de
ğildir. Kendine mürşit arayan dün
yayı kilise tamir edemez" dedi. 
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Prof.Dr. Mehmet Aydın 

Prof.Dr. Mehmet Aydın'da yaptığı 
konuşmada, "lslôm evrenselliğinin 
içerdiği hususlar" konusuna değindi. 
lslômın evrensel bir din olduğunu 
söyleyen Aydın, " tslômın evrenselliği 
lslôm dünyasında tartışma konusu 
dahi olmamıştır. Hz. Muhammed'in 
islôm'ı kendi yakınlarını uyarmakla 
başlaması, nasıl yeni dinin akrabalar 
için bir din olduğunu göstermezse, 
yeni nazil olan vahyin Kur'an'ın Ara
biyen, Arapça Kur'an olınası da 
lslômın Araplar için bir din ol
duğunu asla göstermez. Kur'an'ın hi
tabı hiç bir zaman "Ey Araplar" diye 
değil, "Ey insanlar", "Ey inananlar", 
"Ey ademoğullan" vs. şek-
lindedir. Bu hitaplarda 
dahi lslômın evrensel ol
duğunu görmemek 
mümkün değ ildir. Kal
dıki Kur'an hiç bir ka
palılığa, hiçbir tereddüte 
meydan vermeyecek bi
çimde Hz. Muhammed'in 
alemlere rahmet olarok 
gxıooildiğini belirtmektedir." 
dedi. 

Hz. Muhammed'in 
daha önce gelmiş geçmiş 

Gazeteci-yazar Cengiz Çandar 

ğindi. Evrensellik konusunda Fu
kuyama'dan, Hegel'den örnekler ve
rerek düşünürlerin topluma bakış açı
larını anlattı. 

Konuşmacılardan Gazeteci-yazar 
Cengiz Çandar'da, Batının son iki 
yüzyıldır dünyaya ideolojik, fıkrt bir 
üstünlükten ziyade askeri, ticari ve 
siyasi olarak hakim olmaya ça
lıştığını belirterek "Avrupa merkezli 
dünya sistemi, Avrupa düşüncesinin 
koordinatı, kartezyen düşünceyi, aklı 
ön plana çıkaran ve mutlak ege
menlik kurduran, adeta insan üze
rinde rasyonalist akımı, bir yandan 
da pozitivist düşünceyi beslemiştir" 

dedi. 

Cengiz Çandar, 
Avrupa'nın dünyanın 
çeşi ti i ooğrofyalannd:ıki 
siyasi, askeri ve ik
ÜS<ldi egemenliğinin, 
aynı zamanda ide
olojisinin de evren
sel bir mesajmış 

şeklinde sunulmasına 

el verd iğini söyledi. 

peygamberleri reddetme~ Nevzat Köso~lu 

Nevwt Kösoğlu'da, 
Türkiye'deki son yıl
larda lslami ha
reketlenme olarak 
ifade edilen fikri ve 
fiili sosyal can
lanmalar içerisinde 
kavram kargaşasının 
çok büyük prob
lemlere sebep ol
duğunu anlattı. 

için gelmediğini de söy
leyen Prof.Dr. Mehmet 
Aydın, "Hz. Muhammed, 
onların getirdikleri asri 
bir dini tevkik için gel
miştir. Tevhid esası, 

vahye dayalı dinlerin de
ğişmez özü olmuştur" 

şeklinde konuştu. Gazetesi Yazar 
Fehmi Koru da top
lantıda yaptığı ko
nuşmada, Batı ay
dınlarının, 2000'1i 

Prof.Dr. Orhan Türk
doğan 'da, Evrenselleşme 
modelinin batıdan çık
mış gibi görüldüğünü, 

batının kendi geliştirdjği 
evrensel modeli, evrenselleşme 
biçiminde dünyanın ka-

Prof.Dr. Orhan Türkdoğan yıllara girerken, ge-
lecek 1000 yılın nasıl 

muoyuna sunduğunu söyledi. 

Orhan Türkdoğan, tarihi süreç 
içerisinde evrensellik kavramına de-

bir yıl olacağı ve ol-
ması gerekir konusunda araştırmalar 
yapıp kitaplar yazdığından bahisle 
"Batı, gelecek yüzyılda dünyanın 

daha adil, daha katılımcı, devlet mü-

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

dahalesinden uzak, insan haklanna 
saygılı bir dünya olacağı vaadi ve
riyor. Ama bir yandan da bu dü
şünceyle çelişkiye düşen bir durum 
var ortada. Bir Bosna var, haksız, 
adaletsiz bir davranış bir tutum ser
gileniyor." dedi. 

Batı'nın yeni dünya düzenini 
kendi kurulları çerçevesinde kurmak 
istediğine de işaret eden Fehmi Koru 
"Bu tehlikeye karşı iki yönden yak
laşabiliriz. Birincisi Meydan okuyucu 
bir tavırla yaklaşabiliriz. Mademki 
yeni dünya düzeninde büyük bir coğ
rafya dışarıda bırakılıyor; onlara 
baskı uygulanıyor, tarihe gömülmek 
isteniyor, medeniyet savaşında onları 
yok etmeyi planlıyor. Bizler buna 
karşı uyanık olma durumundayız. 

Onlara karşı meydan okuma du
rumumuz ortaya çıkıyor. Ama ma
lesef islôm dünyası böyle bir meydan 
okumaya hazır değil. ikinci tavır 
böyle bir düzen oluşmasında biz nasıl 
katkıda bulunabiliriz. Karşımızdaki 

peşin fikirli ve bizi baştan mahkum 
etmeye hazır. Biz onu geliştirmeyi ve 
etkilemeyi nasıl yapacağız. Ka
naatimce, yeni dünya düzeninin çifte 
standartlı, iki 
yüzlü, yanlı ol
duğu ortaya ko
nularak, onun 
daha gerçekçi, 
herkesi kapSllyıa, 
kıyamete yö-"-
nelik değil de 
dünyada cenneti 
gerçekleştirme 

yolunda çabalar 
harcanarak bir 
amaca hizmet 
etme yönünde 
ortaya konula- Prof. Dı:. Nur Vergin 
bilir" dedi. 

Konuşmacılardan Marmara Üni
versitesi Kamu Yönetimi Bölüm Baş
kanı Prof.Dr. Nur Yergin, yeni dünya 
düzeni için Ortadoğu'da istikrarın 

şart olduğunu, Ortadoğu'daki İslami 

• ""ıı:::ıııı~lılV\ım HAFTASI 

wmsı 
1994 

VAl<Fl 

Gazeteci-Yazar Fehmi Koru 



HABER BÜLTENİ 

düzeni zorlayan hareketlerin ABD ta
rafından titizlikle ve tedirginlikle iz
lendiğini söyledi. 

Birleşmiş Milletlerin önlemek is
tediği çatışmaları önleyebilecek bir 
konumda olmadığına da işaret eden 
Nur Vergin, Bosna'nın buna en 
büyük örnek olduğunu hatırlattı. Bir
leşmiş Milletlerin bu özelliğini ise 
merkezi devletlerin erozyona uğ
ramasına ve mikro milliyetçilerin art
masına bağlayan Vergin, Türkiye'nin 
yeni dünya düzeninde iki al
ternatifinin olduğunu belirterek "Tür
kiye'nin önünde iki yol var. Ya Tür
kiye eskiden olduğu gibi kendi içine 
kapanacak ve kendi iç dinamikleri ile 
uğraşacak, ya da Türkiye, tarihı, kül
türü ve dinini de dikkate a larak dı
şarıya açılma politikası be
nimseyebilir. Burada Türkiye'nin en 
büyük faktörü din olacaktır. Kimi 
devletlerin petrolü, kimi devletlerin 
silahı vardır. Ama Tür-
kiye için en önemli fak
tör dindir" dedi. 

Prof.Dr. Hüseyin 
Hatemi de lslômın Ev
renselliği konulu ko
nuşmasında, bütün in
sanlığı çağıran bir 
tebliğin evrensel ola
bileceğini belirtti. Ev
rensel tebliğin ikiye ay-
ıı labi-leceğine işaret -

"Allah katında din ancak lslômdır. 
Çünkü lslôm'ın tebliğinin metni, 
Kur'on-ı Kerim, ilôhi himaye al
tındadır. 

lslôm'ın; insanlığın hayrına olan 
evrenselliği; temel ve tahrif edil
memiş bir anayasal metne sahip 
olma üstünlüğünü haizdir. Ek
siklikler, bu yönden değil, bilinç ek
sikliğinden ve uygulamadan ileri gel
mektedir" dedi. 

Mithat Baydur da toplantıda yap
tığı konuşmasında, milliyetçilik kav
ramı konusuna değinerek "XXI. yüz
yıla girerken kültürün, insanoğlunun 
hayat damarlarında giderek ağırlık 
kazanması, zengin bir mirası elinde 
tutan milletimize, yeniden yo
rumlayabildiği ve çağdaş iletişim tek
nolojilerinin ışığında işleyebildiği öl
çüde muazzam bir "evrenselleşme" 
avantajı getiriyor. Yine; yeni çağı 

idrak eden dünyamızın jeo-politik 
oluşumu (SSCB'nin çözülmesi ve BDT 

-DOGI 

eden Prof. Dr. Hüseyin 
Hatemi "Evrensel teb

Prof.Or. Hüseyin Hatemi 

içinde Orta Asya ile 
Kafkas Türklüğü'nün 
birer siyasi aktör ola
rak milletlerarası ai
leye katılmaları ile) 
T.C'nin global pers
pektifteki konumu bek
lenmedik, hatta ülkemiz 
açısından düşünülürse, 
hakedilmedik bir fırsat 
kazanıyor. Türkiye, 
Botı'nın kenarı olma 
rolünden çıkıp, dünya 
sistemindeki merkezi 

liğler de ikiye ayrılır: Bir kısmı in
sanlığın bir küçük bölümünün efen-
diliğini, üstünlüğünü, 

sömürücülüğünü, emperyalizmini 
kabule, diğer insanları da köle ve 
sürü olmaya çağırır. Sadece bir tanesi 
ise, bütün insanlığı eşitlik adaletine 
ve oran adaletine, insan hakkına, 

ilôhi sevgiden kaynaklanan insanı, 

canlı ve çevre sevgi ve saygısına ça
ğı nr. Bu tek tebliğin adı lslôm'dır. 
"Allah katında din lslôm'dır" ın an
lamı budur. Bu dini; Adem'den (A.S.) 
Resul-i Ekrem'e (S.A.V.) kadar, gerçek 
Tanrı elçileri tebliğ etmiştir. 

Ancak insanlığı, insan hakkı ve 
adelet düzenine çağıran bu tek teb
liğin önceki metinleri tahrif edil
miştir" dedi. 

"lslôm'dan başka, insanlığı yüce 
ve değişmez değerlere, sevgiye, eşit

liğe, adalete çağıran bir ikinci teb
liğin olmadığını da söyleyen Hatemi, 

mevkiinin mesuliyetini 
kavrarsa, işte o zaman Doğu ve Batı 
arasında tam bir köprü özelliğini ci
hana kabullendirebilir. Ve böylelikle 
oluşmakta olan dünya nizamınm 

"moralistik" (ya da kültürel) hem de 
diplomatik olarak kurucularından 

biri sayılabilir. 11 dedi. 

Moskova lslômi Araştırmalar 
Merkezi'nden Prof.Dr. Arthur Tevfik 
Sagadiyev de Globalizasyon ve lslôm 
konusunda bir konuşma yaptı. Gü
nümüzde dünyanın değişik yapısal 

düzeylerde gitgide bütün haline gel
diğini, siyası ve ekonomik olarak 
dünyanın karşılıklı bağımlılık aşa

masına geldiğini söyleyerek ko
nuşmasına boşlayan Sogadiyev, 
"Pekçok bilgin ve siyaset analizcisi, 
tarihin nihai bir başarısı olan bir mo
delin uluslararası olarak ta
nınmasına dayalı Yeni Dünya Dü
zeni olasılığına inanmaktadır: 

Birleşik Devletlerin sembolize ettiği li
beral demokratik bir toplum. Ancak 
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Prof.Dr. Alparslan Açıkgenç 

üçüncü Dünya'da, böyle bir modelin 
zaferinin, batılı olmayan halka ların 

batılılaştırılmasıyla ve materyalizmi 
ve tüketiciliği yücelten ticarileşmiş 

kozmopolitan bir kültürün zaferiyle 
sonuçlanacağı şeklinde yaygın bir 
kanı vardır." dedi. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 
Prof.Dr. Alparslan Açıkgenç de top
lantıda Yeni Dünya Düzeni ve lşlôm'ı 
anlattı. Açıkgenç "Basit anlamda 
"yeni dünya düzeni" derken, dün
yanın yeniden, siyası ve diğer bazı 

yönlerden, birtakım esaslara göre dü
zenlenmesi akla gelmektedir. Ancak 
bundan ben, daha ziyade tamamen 
siyasi yönde bir ideolojinin çözülmesi 
ile dünyada oluşan yeni bir siyasi çe
kişme boşluğu ile ilgili bir arayışa 
olan dönüşümü anlamaktayım. 

Diğer bir ifade ile Doğu Bloku'nun 
çözülmesi, bu Blok yerine geçebilecek 
yeni bir Batı-karşıtı blok arayışlarını 
gündeme getirmiştir. Bu arayışlarda, 
dünya siyasetini bir çok açıdan gü
nümüzde meşgul eden "lslami uya
nış hareketleri", genillikle gündeme 
tabi\' olarak lslôm medeniyetini ge
tirmiştir." dedi. 

Prof.Dr. Arthur Tevfik Sagadiyev 
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KUTLU DOQUM HAFTASI NEDENiYLE 
• • BASIN MENSUPLARI iLE YEMEKLi TOPLANTI 

Vakfımız tarafından 1989 yılından buyana düzenlenen Kutlu Doğum Haftası programlarında ger
çekleştirilen faaliyetler, yemekli bir toplantıda basın mensuplarına anlatıldı. Toplantıya çok sayıda basın 
mensubu katıldı. 

il 
KUTLU GUM 

1 
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KUTLU DOCUM HA"ASI NEDENiYLE - . DEGERLENDIRME TOPLANTISI 
Kutlu Doğum Haftası'nın son günü, hafta münasebetiyle yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği bir ye

mekli toplantı düzenlendi. Çok sayıda bürokrat ve ilim adamı toplantıya katıldı. 
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Prof.Dr. Alparslan AÇIKGENÇ ı"UTLu DoGt 
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ÇAGDAŞLAŞMA 

Kutlu Doğum Haftası mü
nasebetiyle Vakfımız ta
rafından 23 Nisan pazar 
günü Kocatepe Camii Kon
ferans Salonu'nda "lslam ve 
Çağdaşlık" konusunda bir 
konferans düzenlendi. 
Prof. Dr. Alparslan Açık

genç·in konuşmacı olarak 
katıldığı konferansa, Vak
fı mız Mütevelli Heyeti Üye
leri ve bir çok davetli işti rak 

etti. 

Din olarak lsıam kav
ram ı nın , bütün beşeri' fa
aliyetlerin etkinlik alanlarını 

kapsad ığını , bu açıdan "din" 
ile ··ıs ıam" kavramları nın öz
deşleştiğini belirterek ko
nuşmasına başlayan Prof.Dr. 
Alparslan Açıkgenç, çok ko
nuda lsıam·ın, yanlış an
laşılmakta ve sonuç olarak ta 
haksız ve yersiz eleştiriler 

yapılmakta olduğunu ifade 
ederek "Bu açıdan din olarak 
lsıam·ın ne olduğunun or
taya konması, her şeyden 
önce kaçınılmaz bir durum 
arzetmektedir. lsıam'a göre 
din, inananlara bu dünya ha
yatında doğru yolu gös
termek için gönderi len iltıhi 
bir açıklamalar sistemidir. 
Din, insan hayatı ile il
gilendiğine göre, insan ha
yatının her yönüne taalluk 
etmesi kaçı nılmazdır" dedi. 

islam'ın ilahi yönünü, sa
dece Kur'an ve Kur'an'a da-

yanan Sünnetin oluş

turdı.ığunu işar~t eden Açık
genç: "Beşerı yönünü ise, 
Ebu Hanife Şafii, Gazali, 
Eş"ari, Maturidi, Farabi ve 
Razi gibi yüzlerce alimin, 
Kur"an ve Sünnet'e da
yanarak gelişti rdikleri Sosyo
Politlk ve teolojik dünya gö
rüşü teşki l etmektedir ki, bu 
geniş dünya görüşünü, 

bizim geleneksel olarak bil
diğimiz fıkıh, kelam, tefsir 
gibi ilimlerin meydana ge
ti rdiği bakış açısı temsil et
mektedir" dedi. 

lsl<tm' ın temel kaynakları 
olan Kur'an ve Sünnet'ten, 
yorumlanarak insan ha
yatı nın bütün yönlerine uy
gulanması ile ortaya çıkan 

kültür birikimine ·ısıtım me
deniyetr· dendiğini belirten 
Prof.Dr. Alparslan Açıkgenç, 

lsıam medeniyetinin oluşma 
şekli nin, diğer medeniyet
lerden pek farklı olmadığın ı 

belirtti. Açıkgenç, buna 
sebep olarak da yaptığı açık

lamada "Çünkü bütün me
deniyetlerin yükseliş ve çö
küşl erinde geçerli olan 
ilkeler devamlı aynıdır. 

Kur'an'ın ··sünnetullah·· ola
rak adlandırdığı bu top
lumsal ilkeler hiç bir zaman 
değişmez. Fakat sün
netullah, devam lı ilAhT bir 
yön içermektedir. Çünkü 
Kur'an bu terimi devamlı 

toplumların peygamberlere 

F 
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karşı çıkmaları ile ortaya 
çıkan durumlara ilişl<in kul
lanm ıştı r, 

Medeniyetlerin o lu-
şumunu , yükseliş ve çö
küşünü düzenleyen ilahi i l
keler (sünnetullah) her 
medeniyette aynı ise de, bu 
demek değildir ki, bütün 
medeniyetler aynıdır. A ksi 
halde zaten lsıam me
deniyeti, Roma medeniyeti, 
Yunan medeniyeti gibi ayı

rımları yapmak mümkün ol
mazdı. Bütün bu me
deniyetlerde elbetteki diğer 

bazı benzerlikler olacaktır. 

Bu benzerlikler ilkesel ben
zerlikler olmayı p. daha zi
yade kültürel benzerllklerdir 
ve bunlar çoğu zaman et
kileşimle bir medeniyetten 
diğerine geçmektedir. Kül
türel benzerliklerin. ilkesel 
kurallar gibi evrensel olması 
zorunlu deği ldir. Bu ba
kımdan kültürel benzerlikleri 
sünnetullah kapsam ına so-

~c. Dr. Af pars 

kamayız. Bunu gözönünde bu
lundurursak, diyebiliriz ki, me
deniyetlerin oluşum sürecini 
çizmemiz. aynı zamanda sün
netullahı ilkeler halinde be
lirlememiz demektir. 

Medeniyetlerin oluşumunu 

adeta kontrolü al tında tutan bir
takım önemli unsurlar vardır ki. 
bunlara "itici güçler" diyebiliriz. 
Bir medeniyetin oluşmasınd,ı 

en önemli ve en zorunlu, bu 
yüzden de en baskın olan itici 
güç, bilgidir. Kur'an'ın ''ilın'· de
diği bu bilgi her hangi bir bilgi 
değil, belli bir tür bilgidir. 13u 
bilgi, toplum fertlerine açıl< ve 
berrak bir düAya görüşü ka
zandıran yaklaşımdır. Nitekim 
İslam medeniyetinde bu lıllgi 
vahiyle Peygamberimiz. ta
rafindan kazandırı l mıştır:· dedi. 

lslam medeniyetinin baş

ladığı gibi hiç bir zaman aynı 

kalmadığı nı. tarihi gelişim sü
recini devam ettirerek sürekli 
bir değişim olgusu içerisinde 
olageldiğini ifade eden Prof.Dr. 
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Alparslan Açıkgenç, "Şayet böyle 
o lmasa idi, lsl.'.lm medeniyeti kendi 
temel kaynağı ile de çelişki içe
risinde olurdu. Zira Peygamberimiz 
bir hadisinde "İ ki günü bir o lan za. 
rardadır" demektedir. lslıim me
deniyeti de hiç bir zaman aynı kal
mamış sürekli bir değişim süreci 
içerisinde tarihi seyrini sür
dürmüştür." dedi. 

lslam'ı çağdaşlı k karşıtı olarak 
görenlerin olduğuna ama lslam·ı 
eleştirdikleri halde çağdaşlaşmayı 

hiç eleştirel bir gözle in· 
celemediklerini söyleyen Açık

genç, "Halbuki çağdaşlaşma 

Batı'da ortaya çı kmış bir olgu ol
masına rağmen, en önemli eleş

tirilerini yine Batı dünyasından al· 
mıştır. lsli\m' ı n çağdaşlığını 
reddedenler ise, genellikle Batı 'nın 

bugünkü kültür ve medeniyetine 
"çağdaşl ık" demektedirler. Bu an
lamda "çağdaşlaşma" , "Ba· 
tılılaşma" ile eşanlam l ı olmaktadır. 

Eğer Batı, çağdaşlaşmanın ölçüsü 
ise, belli bir toplum kıstas kabul 
edi ldiğinden bu o lgu zaten gö
receli bir yapıya büründürülmüş 

demektir. Şayet hiçbir top
lumu çağdaşlığı belirlemede 
kıstas kabul etmezsek, o 
zaman da herkes kendine 
göre bazı ölçüler uydurmak 
zorundadır; dolayısıyla çağ· 

daşlı k yine göreceli ka· 
lacaktır. Ancak bizim dı· 

şımızda çağdaşlığın belli 
ölçüleri, daha doğrusu bir 
kıstası varsa, bunu bulup or
taya koymalıyız ki, gerçek 
çağdaşlık tanımlanmış olsun. 
Aksi halde çağdaşlaşma, gö· 
receli bir olgu olarak kal· 
maya mahkumdur. O halde 
çağdaşlaşmayı hiçbir şahsı 

veya toplumu esas almadan 
tanımlamak durumundayız" 

dedi. 

lslam'ın çağdaşlık aç.ı 
sından değerlendirilmesini, 

iki yönden yapılacağını an
latan Açıkgenç, birinci ola
rak, islam'ın çağdaşlığa mü
sait bir yapıda olduğunu 

ortaya koymakla; ikinci ola
rak ta tarlhT açıdan lslAm' ı n 
her zaman çağdaş olduğunu 

göstermekle olduğunu söy
led i. Açıkgenç; "lslc\m'ın bu 
her iki yönden de
ğerlendirmesi olumlu so
nuçlanırsa bu demektir ki, 
islc\m çağı mızın da ih
tiyaçlarına cevap verebilir. 

lslc\m, yapısı itibariyle her 
çağa hitap eden bir dindir. 
Çünkü lslam, çağdan çağa 
göre değişen ve gel işen bil· 
glleri değil, her çağda aynı 
olan ve hiçbir zaman de
ğişmeyen konuların bilgisini 
bize vermektedir. 

Müslümanların içinde bu· 
lundukları güç bir durumla 
bugün karşılaşmaktayız. On
sekizinci yüzyıla kadar Müs
lümanlar bilimsel ve dü· 
şünsel faaliyetlerde çok etkin 
olmalarına rağmen bu et· 
kinliklerinin zamanla ge
ri lemesi onları güç bir du· 
ruma sokmuştur. lslam·ın bu 
faaliyetler açısından yeniden 
ifade edilmesi, Çağ· 

daşlaşması olduğuna göre, 
bu faaliyetlerde geride kalan 
Müslümanlar nasıl çağ· 

daşlaşacaktır? Eğer bu bi· 
!imleri geliştirenlerden 

ödünç kavramlar alarak 
lsıam · ı çağdaşlaştırma yo
luna gidersek bunları ge
l iştirenler Müslümanlar ol
madığından, o kavramlar 
lslam'a yabancı kalacaktır. O 
halde tek yol. gelişen bu bi
limleri çalışarak onları da 
kendi bakış açıları çer· 
çevesinde irdelemek ve ye
niden geliştirmek durumun
dadırlar. Böylece lslamT 
dünya görüşünü yeniden ça
ğımızda kullanıld ıkları an
lamları çerçevesinde kav-
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ramlarla ifade etmek zo
rundadırlar. Bu tür fa

aliyetlerin çağım ızda çok 

yaygın olması, lslam'ın ge
ıeceğlne iyimser bir gözle 

bakmamızı kolaylaştırmak

tadır. Mesela "bilginin 

lslami leştlrllmesi " faaliyetleri 

ve bu çerçevede İslam top
lum kuramı, ekonomi ve si

yaset kuramlarının gelişti · 

rilme çabaları bunların en 

güzel örneğidir. İslam'ı çağ

dışı ilan edenlerin hiç bi· 

risinin bu faaliyetlerden ha
berdar ol madığını maalesef 

görmekteyiz. 

Bütün bunlardan ÇI· 

karacağımız sonuç. bunların 

sadece eleştirileri nde hakl ı 

olmadıkları ve yanıldıkları 

deği l, aynı zamanda ça

ğımızın bilimsel yöntem

lerinden de tamamen ha· 
bersiz kalarak bugün Müs

lümanlarıı, hangi aşamay,, 

geldiklerini bile inceleme

den, lslAm'ın geçmiş çağ

lardaki anlayışlarını bilimsel 
kafadan yoksun olar,,k bu

günkü kavramlarla ele· 
ğerlendirmelidir. Böylece 

hem mantı k dışı ve akıl dı şı 

iddialarla, hem de bi limsel 

tutumdan yoksun y,11<
laşımlarla güneşi balçıkla sı 

vamaya çalışmaktadırlar. Tek 

dileğimiz, bunların da daha 

önyargısız bir şeki lde 

Allah' ı n davetine kulak ver

meleridir.·· diyerek tebliğine 

son verdi. 
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Vakfımızca sevgili Pey

gamberimiz Hz. Mu· 

hammed (S.A.V.)'in mil.\di 

doğum yıldönümü mü

nasebetiyle düzenlenen 

kutlama programı çer

çevesinde 22 Nisan 

Cuma günü, Cuma Na

mazı' ndan önce Ko

catepe Camii'nde Mev

lid-i Şerif okutuldu. 

Bu mutlu günde Hz. 

Muhammed (S.A.V.) sev

gisinin manevi ikliminde 

kıraat olunan Kur'an-ı 

Kerim ve Mevlid-i Şerifte 

mü'minler Kocatepe 

Camii'nde buluştu. 

"~oğbıı ol !$ırntte ol sııltfüı - ı bin 
~fıra ı:tıırlıolbu ~eııın\.ıiıt ii 2 enıiıı" 

Ahmet Hatipoğlu Yönetiminde 
Kutlu Doğum Haftası 

münasebetiyle, Kocatepe 

Camii Konferans Sa

lonu'nda Ahmet Ha
tipoğlu yönetiminde "Ta

sawuf Musikisi Konseri" 

tertip edildi. 

TA AWUF MUSiKİSİ 

Türk tasavvuf mu-

sikisinin seçkin ör-

neklerinin sunulduğu 

konsere birçok davetli ka

tıldı. Konserin huşu için

de izlendiği görüldü. 
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Kutlu Do~ıuın Haf

tası, Yozgat'ta büyük et

kinliklerle kutlandı. 20 

Nisan Çarşamba günü 

kültür ve etkinlikler sa

lonunda bir panel dü

zenlendi. Yozgat Valisi 

Ertuğrul Ersoy, daire 

amirleri ve büyük bir ka

labalığın iştirak ettiği pa

nele, konuşınao olarak 

"Misyoner Faaliyetlerine Dikkat" konusunda Prof. Dr. Ab

durrahman Küçük, "Türkiye'de Mezhep Durumu" ko

nusunda Prof. Dr. Sabri Hizmetli ve "Kur'an-ı Kerim'cle 

Hz. Muhammed'in Kişiliği" konusunda da Doç.Dr. Celal 

Kırca katıldı. 

Yozgat 

şubemiz ile 

belediyenin 

işbirliği sonucu 

hafla 
münasebetiyle 
oıobüslcr 

ücretsiz olarak 

şehir içinde 

hizmet verdi. 

il Müftüsü ve Vak

fımız Şube Yönetim Ku

rulu Başkanı Mehmet 

Barış'ın 

nuşmasını 

nelde, Vali 

açış ko

yaptığı p;ı

Ertuğrul 

Ersoy'da bir konuşma 

yaptı. Kutlu Doğum Haf

tası'nın önemine de

ğinen Ersoy " Kutlu 

Doğum Haftasının kut

lanmasının amacı, Pey

gamberimizin doğum 

yılı vesile kılınarak, yüce 

dinimiz olan lslamın ka-

idelerine, madde ve 

mana bağlanımında 

bütün boyutları ile in

sanımıza, bilimin ve

rileri ışığında çağdaş ve 

doyurucu bir tefsir ge

tirerek, tahlil etmek, sağ

lam, sarsılmaz ilke ve 

esaslarını onların lafzına 

ve ruhuna sadık ka

lınarak kavranmasını 

temin etmek, değişen 



zamana bağlı olarak ge

lişen ekonomik, sosyal, 

kültürel, yaşam mu

vacehesinde ilerleyen bi

limsel ve teknolojik bul

gular karşısında doğru, 

çağdaş ve sağlıklı yo

rumlara varmak an

laşmak ve algılatmaktır. 

lslam Dini, inanç sis

temi yanında özellikle 

günümüzde insanlığın 

ulaşmak istediği barış, 

sevgi, hoşgörü, kar

deşlik, eşitlik, adalet gibi 

üstün değerler konusunda 

bireyin dünyaya bakışını 

değiştirmiş, kişilik onu

runu, maddi ve manevi 

Yozgat ilinde 

bazı poliklinikler 

hafta münasebetiyle 

ücretsiz olarak muayene yaptı. 

yapısını oluşturan temel hak 

ve özgürlüklerini koruyan 

can, mal, ırz, namus ve hay

siyet güvenliğini sağlayan 

esasları vazetmiştir. " dedi. 

Daha sonra panelistler 

dinleyicilere tebliğlerini sun

dular. 

24 Nisan Pazar günü de 

Ankara Merkez Vaizi Ayşe 

ôztürk tarafından hanımlara 

"islam'ın Kadına Verdiği 

Değer" ile "lslam'da Kadının 

Görevi ve Sorumlulukları" 

konusunda konferans verildi. 

Hafta münasebetiyle dü

zenlenen konferans ve pa

neller, mahalli televizyonlarda 

yayınlanarak halkın istifade 
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etmesi sağlandı. 20 

Nisan Çarşamba günü 

belediye otobüsleri yol

cuları ücretsiz taşıtlı. 

Yardıma muhta~: va-

tandaşlara ücretsiz 

yemek verildi. Bir po

liklinikle anlaşma ya

pılarak yardıma muhtaç 

hastalar ücretsiz mu

ayene edildi. 

Yozgat'ın ilçeleri Ak

dağmadeni'nde Prof.Dr. 

Zeki Duman tarafından 

"Bugünkü İnsanın İh

tiyaçları ve Kur'an", no

ğazlıyan'da Dr. Cemal 

Tosun tarafından "Eği

tim ve Din", Çekerek'te 

Doç.Dr. Celal Kırca ta

rafından "Kur'an'da Hz. 

Muhammed'in Kişiliği", 

Sorgun'da Dr. Nevzat 

Yaşar Aşıkoğlu ta

rafından "ls!am'da Ka

dının Görevi" ve Yer

köy'de Dr. İbrahim 

Sançam tarafında ıı 

"Peygamberimizin 

Örnek Ahlakı", Arş.Gör. 

Nuri Adıgüzel ta

rafından da "Günümüz 

insanının Sorunları" ko

nulu konferanslar dü

zenledi. 
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BURDUR 
MARDİN 

MALATYA BURDUR 
!<utlu Doğum Haftası, 

Burdur ilimizde ve Bur
dur'a bağlı Ağlasun, Al
tınyayla, Bucak, Çavdır, 
Çeltikçi, Gölhisar, !<emer, 
Tefenni ve Yeşilova'da dü
zenlenen panel ve kon
feranslarla kutlandı. Bur
dur'daki panele, Burdur 
Valisi Recep Tosyalı, Vali 
Yardımcısı Caner Yıldız, 

Milli Eğitim Müdürü 
Recep inal ve kalabalık 
topluluk katıldı. Dü
zenlenen konferans ve pa
nellerde "Hz. Pey
gamberin örnek Hayatı, 
Şahsiyeti, Tebliğ Metodu 
ve İnsanlara Getirdiği 
Mesaj" geniş şekilde ele 
alınarak dinleyicilere su
nuldu. 

MARDİN 
Mardin Belediyesi Düğün Sa- A.Kadir Tutaşı, Vali yardımcıları, em

lonunda "Yeni Dünya Düzeni Ara- niyet yetkilileri ile daire müdürleri de 
yışları ve lslam" konulu panel dü- yer aldı. 
zenlendi. Panele konuşmacı olarak U 
Müftüsü Celal Yıldız, Prof.Dr. tb- tlginin çok büyük olduğu panel, 
rahim Canan, Doç.Dr. M.I<azım Yıl- yerel TV.'lerden de yayınlandı. 
maz ve Osman Şarklı katıldılar. Pa-

Hafta münasebetiyle Derik, Kı
nelde, protokolünde ilgisi büyüktü. 

zıltepe, Midyat ve Yeşiltepe il
Dinleyiciler arasında Mardin Valisi 

çelerinde de programlar düzenlendi. 
Ahmet Kayhan, Belediye· Başkanı 

MALATYA 

Malatya Şubemiz, Hafta 
münasebetiyle düzenlediği 

konferansın yanısıra, din gö
revlileri arasında "Yeni Dünya 
Düzeni Arayışları ve lslam" ko
nulu hutbe yazma yarışması, 

ortadereceli okul öğrencileri 

arasında da "Hz.Muhammed 
(S.A.V.) ve Yüce Ahlakı" ko
nulu kompozisyon yarışması 

düzenlemiştir. Haftanın an
lamına binaen fakir ve muhtaç 
bazı vatandaşlara nakdi yar

dımda bulunan Malatya şu

bemiz, Merkez ile Battalgazi ve 
Darende ilçelerinde de kon
feranslar tertip etmiştir. 

Merkezde düzenlenen kon
feransa Malatya Valisi Saffet 
Arıkan Bedük, Belediye Baş

kanı A. Münir Erkal ve halk ka
tıldı. 



Hafta münasebetiyle Denizli ilimizde 
11lslam Peygamberi ve insanlık" konulu 
panel düzenlendi. Oturum Başkanlığını 9 

Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof.Dr. M.Cemal Sofuoğlu'nun 
yaptığı panele, yine aynı fakülteden 
Prof.Dr. Mehmet Şener, Doç. Dr. Mehmet 
Şeker ve Yrd. Doç. Dr. A. Osman Ateş pa
nelist olarak katıldılar. Panele ilginin bi
hayli fazla olduğu gözlendi. Denizli şu

bemizce, haftaya renk katmak amacıyla 

liseler arası ve Kur'an kursu öğrencileri ara
sında şiir ve kompozisyon yarışması da dü
zenlendi. 
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İl Müftüsü tarafından 

şiir yarışmasında dereceye giren 
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DENİZLİ 

Zübeyde Altınkayna'ya hediyesi verilirken. 

Liseler arasında Bilgi Yarışmasında 

bölge birincisi olan Denizli Lisesi öğrencisine 

Prof.Dr. Cemal Sofuoğlu tarafından 

f hediye verilirken. 
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İÇEL 

İçel'de, tı Müftüsü Mehmet Altınkaya, tı 
Müftü Yardımcısı Ahmet Erdoğan, Tarsus Müftüsü 

Remzi Yavuz ve lçel Merkez Vaizi Ahmet Ak'ın ka

tılımıyla "Yeni Dünya Düzeni Arayışları ve 

tslam"konulu bir panel düzenlendi. Doç.Dr. İsmet 

Ersöz tarafından da "Kur'an Gerçeği" konulu Kon

ferans verildi. Ayrıca hanımlar için "Yeni Dünya 

Düzeni Arayışları ve lslaın Kadını" konulu bir 

panel düzenlendi. lçel'e bağlı Bozyazı, Gülnar, 

Anamur, Tarsus, Mut ve Erdemli ilçelerinde de haf

tayla ilgili konferans ve paneller tertip edildi. 

ARDAHAN 
20-26 Nisan tarihleri arasında tertiplenen 

Kutlu Doğum Haftası, Ardahan'da kutlandı. Ar
dahan Halk Eğitim Merkezi binasında dü
zenlenen konferansa çok sayıda vatandaşın ya
nısıra, Vali, Vali Yardımcıları, Emniyet Müdürü 
ve çeşitli yetkililer katıldı. Açılış konuşmasını 

Ardahan 11 Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Gündüz'ün yaptığı 

konferansa, konuşmacı olarak katılan Atatürk 
Üniversitesi Araş.Gör. Orhan Atalay, "Yeni 
Dünya Düzeninde İki Kutup; lslam ve Mo
dernizm" konusunda tebliğini sundu. 

r 

ESKİŞEHİR 
fYi1 utlu Doğum Haftasını çeşitli 
~ , etkinliklerle kutlayan Eskişehir 

şubemiz, "Dinin Yükselişi ve 

Yeni Dünya Düzeni Ara

yışları", "Yeni Dünya Düzeni 

Arayışları ve İslam", "Din ve 

İslam" konulu ayn ayrı üç 

panel düzenledi. Düzenlenen 

panellerde yeni dünya düzeni 

tartışılarak İslamın insanın ya

şaması için gönderildiği an-

latıldı. 

--



ERZİNCAN 

Kutlu Doğum Haftası mü
nasebetiyle Erzincan'da "Hz. 
Peygamberin Devrinde Eğitim 
ve Öğretim" konulu konferans 
düzenlendi. 

Prof.Dr. Mustafa Baktır'ın 

konuşmacı olarak katıldığı 

konferansa Vali Recep Ya
zıcıoğlu, Belediye Başkanı Talib 
Kaban, Emniyet Müdürü Ata
lay Sönmez ve daire amirleri ile 
kalabalık bir halk topluluğu iş
tirak etti. il Müftüsü ve Vak
fımız Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı llhan Aydın'ın günün 
anlam ve önemini belirten ko
nuşmasından sonra, Prof.Dr. 
Mustafa Baktır dinleyicilere 
teblihrini sundu. 

ARTVİN 

A 
rtvin ilimizde Kutlu Doğum 

Haftası münasebetiyle dü

zenlenen "Hz. Peygamberi-

mizin Evrensel Mesajı" konulu kon

feransa ilgi büyüktü. Doç.Dr. Os~an 

Türer'in konuşmacı olarak katıldığı 

konferansta, Hz. Peygamberin in

sanlığın hidayeti için getirdiği me

sajlar sunuldu. Murgul ilçesi'nde de tı 

Müftüsü ve Vakfımız Şube Başkanı 

Mehmet Yavuz tarafından "lslam'da 

Edep ve Haya" konulu konferans ve

rildi. 
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do-P eygamber Efendimizin 

ğumunun 1423. yıldönümü mü

nasebetiyle, 20-26 Nisan tarihleri ara

sında kutlanan Kutlu Doğum Haftası 

münasebetiyle, Çorum Şubemizce ha

zırlanan panele vatandaşlar büyük 

ilgi gösterdi. Panele konuşmacı olarak 

İl Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Acar, 

Doç.Dr. Mehmet Özdemir, 

Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim · Güzel ve 

Arş.Gör. Zülfikar Güngör katıldı . 

Çorum'un ilçesi Alaca'da ela 

Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim Güzel ta

rafından "Hz. Peygamber'in Tebliğ 

Metodu" konulu bir konferans ve-

rildi. 
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Vakfımızın 6 yıldan beri gelenek haline getirdiği Kutlu 
Doğum Haftası, Muğla ilimizde düzenlenen ilmı bir toplantıyla 
kutlandı. Hz. Peygamberin 1423. doğum yıldönümü mü
nasebetiyle düzenlenen "İslam ve Milletlerarası Barış" konulu 
panele, Prof.Dr. Mehmet Şener, Doç.Dr. Mustafa Çetin ile 
Yrd.Doç.Dr. Bülent Baloğlu konuşmacı olarak katıldılar. tı Müf
tüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Metin Polat, pa
nelin açılışında günün anlam ve önemini belirterek, içinde bu
lunduğumuz zaman diliminde, insanlığın, Hz. Muhammed 
(S.A.V.)'in tebliğ ettiği nizama ne kadar muhtaç olduğunu vur
guladı. Toplantıya Özbekistan'lı öğrencilerin katılmaları, Öz
bekistan'ın bağımsızlığını anlatmaları ve şiir okumaları ka
tılarılan duygulandırdı. 

ZONGULDAK 
20-26 Nisan 1994 tarihleri arasında icra edilen Kutlu 

Doğum Haftası, Zonguldak'ta düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni 
Arayışları ve lslam'' konulu panelle kutlandı. 

Oturum Başkanlığını fi MüftüsO ve Vakfımız Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı M.Cemal Sebük'ün yaptığı panele konuşmacı 
olarak, Yid.Doç.Dr. Hüdaverdi Adam, Okutman M.Salih Köse 
ve Okutman Davut Kaya katıldı. 

Kalabalık bir topluluğun izlediği panelde lslfun'ın dünya ge
tirdiği özgürlük, eşitlik ve adalet anlatıldı. 

KOCAELi 
eygamberimizin doğum yıldönümü 
münasebetiyle Vakfımız Kocaeli 
şubesince düzenlenen toplantılara 
çok büyük katılım oldu. Sabancı 
Kültür sitesinde düzenlenen "Pey
gamberimizin lnsanlığa Ka
zandırdıkları" konulu panele, il 
protokolünden çok sayıda kişi ka
tıldı. Panele, Sakarya Üniversitesi 
Öğretim üyesi Abdullah Özcan, 
Suat Yıldırım ile Kocaeli Müftüsü 
ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Fahri Kayadibi konuşmacı 
olarak katıldılar. Kocaeli'nin il
çelerinden Gebze, Gölcük, Kan
dıra, Karamürsel ve Körfez'de de 
panel ve konferanslar dü
zenlenerek Peygamberimizin dün
yaya getirdiği barış ve kardeşlik an
latıldı. 



Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Niğde'de 
panel düzenlendi. Panele Konya İlahiyat Fa
kültesinden Doç.Dr. Orhan Çeker ile Niğde İl Müf
tüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Rıza Deniz, ll Müftü Yardımcısı Mehmet Emin 
Parlaktürk konuşmacı olarak katıldılar. Panele din-
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BİTLİS 
NİGDE 

SAMSUN 

NİÖDE 

leyici olarak Vali Zeki Şanal, daire müdürleri ve 

geniş bir halk topluluğu katıldı. Panelde "Yeni 

Dünya Düzeni Arayışları ve İslam" tartışıldı. 

Niğde'nin Bor ve Ulukışla ilçelerinde de aynı ko

nuda panel düzenlendi. 

SAMSUN 

K utlu Doğum Haftası'nda, Sam
sun' da "İslam'da Hakimiyet An
layışı" konulu panel düzenlendi. 

İl Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Ku
rulu Başkanı Burhan Toraman, haftanın 
anlam ve önemini belirten konuşmasında 
Hz.Peygamberin doğumundan önce ve 
sonra insanlığın halini anlatarak, Hz. Pey
gamberin insanlığın hidayeti ve kurtuluşu 
için alemlere rahmet olarak gönderildiğine 
işaret etti. Prof .Dr. Ekrem Sankçıoğlu'nun 
oturum başkanlığını yaptığı panele, 
Doç.Dr. Zeki Terzi ve Yrd.Doç.Dr. Şinasi 
Gündüz konuşmacı olarak katıldılar. Sam
sun'un ilçelerinden Alaçam ve Terme'de 
"Hz.Peygamberin Risaletinin Evrenselliği", 
Asarcık ve Tekkeköy' de "İslamın Evrensel 
Mesajı", Bafra'da 11Gelişim ve Değişim Sü-

recinde İslam", Çarşamba'da "İslam Açı

sından Uluslararası İlişkiler", Ve
zirköprü' de "Toplumsal Şartlar ve İslam" 
konularında panel ve konferanslar verildi. 

BiTLİS 
11 Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Erpolat ta
rafından Bitlis'te, Bitlis'in ilçesi Adil
cevaz ve Ahlat'ta "Yeni Dünya Düzeni 
Arayışları ve İslam" konulu konferans 
verildi. 

Hafta münasebetiyle yerel basın

yayın kuruluşlarında mülakatlar yapıldı. 
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KIRIKKALE 

0 on Peygamber 

Hz. Muhammed'in 

(S.A.V.) 1423. 

doğum yıldöniiınü mü

nasebetiyle Kırıkkale Din 

Kültür Merkezinde panel 

düzenlendi. Panelde Dr. 

İbrahim Sarıçaın, Sönmez 

Kutlu ve Araş.Gör. M.Akif 

Koç, I-lz. Peygamberi çeşitli 

yönleriyle davetlilere an

lattılar. Panele Rektör Beşir 

Atalay, Milli Eğitim Müdür 

Yardımcısı Mehmet Peker 

ve kalabalık bir topluluk 

katıldı. Kırıkkale'nin ilçesi 

Keskin'de de Prof.Dr. Sabri 

Hizmetli tarafından "Tür

kiye'de Mezhep Durumu" 

konulu bir konferans ve

rildi. 

.,. ........................ ................. , ... . 

....... . . . ... ......... .................... . J ............................................. ............................................. ........... ~--··-~ ........................... . 

ŞANLIURFA 

Kutlu Doğum Haftası mü
nasebetiyle Şanlıurfa'da "Yeni 

Dünya Düzeni Arayışları ve lslaın" 

konulu panel düzenlendi. GAP'tan 

sorumlu Devlet Bakanı Nurhan Te

kinel'in de izlediği panele ko

nuşmacı olarak ilahiyat Fakültesi 

Dekanı Prof.Dr. lbrahiın Canan, 

Öğr.Üyesi Doç.Dr. M.Kazıın Yılımız, 
il Müftüsü ve Vakfımız Şube Yö

netim Kurulu Başkanı Osman Şarklı 

ile Zaman Gazetesi Bölge Temsilcisi 

Osman Güzelgöz katıldılar. Kon
ferans Salonunun tamamen dol

duğu ve birçok dinleyicinin ayakta 

dinlediği panelin açış konuşmasını 

Vali T.Ziyaeddin Akbulut yaptı. 

Daha sonra panelistler tebliğlerini 

sundular. 

SATMAN 

Kutlu Doğum Haftası'nda Bat

man Müftüsü ve Vakfımız Şube Yö

netim Kurul_u Başkanı M.Cüneyt 

Kavşut "Yeni Dünya Düzeni Ara

yışları ve İslam" konusunda kon

ferans verdi. Ayrıca yine aynı ko

nuda Kadriye Darendeliler 

tarafından bayanlar için de bir kon

ferans tertiplendi. Konferanslara li

ginin fazla olduğu izlendi. 



-
l<utlu Doğum llartası, Isparta ve ilçelerinde çeşitli et 

kinliklerle kutlandı. Hafta münasebetiyle paneller
konferanslar düzenlendi. Öğrenciler arasında kompozisyon 
yarışması tertip edildi. Camilerde hutbelerde Kutlu Doğum 
Haftası anlatıldı. Isparta Müftüsü ve Vakfımız Şube Yö
netim Kurulu Başkanı Osman Akdenıi('in açış konuşmasını 
yaptığı panele, Prof.Dr. Hasan Gürbüz, Prof.Dr. lsınail 

Yakut, Doç.Dr. Talat Sakallı ve Yard.Doç.Dr. !.Hakkı Gök
soy konuşmacı olarak katıldılar. Hanımlar için Meral Eroğ
lu tarafından da "Hı.Peygamberin örnek Aile Hayatı ve 
lslam'da Kadının Yeri" konulu konferans verdi. 

Ayrıca lsparta'nın ilçeleri; Eğirdir, Keçiborlu, Senirkent, 
Uluborlu ve Yalvaç'ta hafta münasebetiyle konferanslar dü
zenlendi. Konferanslarda, "Hz. Peygamberin Örnek Ahlakı, 
Ai le hayatı, Askert ve Siyası Yönü, lrşad Metodu" değişik 
yönleriyle anlatıldı. 
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BALIKESİR 

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, Ba

lıkesir'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mer

kezde düzenlenen "İslamın Hayata Getirdiği 

Kolaylıklar" konulu panele, 11 Müftüsü ve 

Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mus

tafa Kutlu, Doç.Dr. Yunus Vehbi Yavuz, Öğr. 
Gör. Mehmet Yalar ve Dr. Ali Kaya katıldı. 

Panele ilgi beklenenin çok üstünde oldu. Ba

lıkesir'in ilçelerinden Bandırma'da "İslamın 
Manevi Değerleri" konulu panel, Dursunbey 

ve Edremit'de "Peygamberler ve Fonk

siyonları", Susurlukta da "İslamın Getirdiği 

İktisadi Değerler" konularında konferans ve

rildi. 

•• KUTAHYA 

Kütahya'da, "Çağdaş insanın 

Arayışları ve lslam" konusunda dü
zenlenen panel büyük ilgi gördü. 
Panelde Prof.Dr. Hüseyin Aydın 

"Günümüzün Hayat Şartları Açı

sından insan-Çevre llişkisi"ni an
latırken, Prof.Dr. Günay Tümer, 
"Çağdaş lnsanm Kimlik Arayışı ve 
lslam" konusunu anlattı. Hafta mü
nasebetiyle Gediz'de Dr. Salih Ka
racabey tarafından, "lsiam'da Sosyal 
Dayanışma", Tavşanlı'da, Doç.Dr. 
Yunus Vehbi Yavuz tarafından "Ça
lışma Hayatı ve lslam", Simav'da 
da Yrd.Doç.Dr. Akif Köten ta
rafından "Çevre Sorunları ve lslaın" 
konusunda konferanslar verildi. Ay
rıca Ki.itahya'da kız ve erkek Kur'an 
kursu öğrencileri arasında, Kur'an 
okuma ve bilgi yarışması tertip edil
di. 

KIRŞEHİR 

K utlu Doğum Haftası, Kır

şehir'de 24 Nisan Pazar 

günü saat 14.00'de Kültür 

Sarayında düzenlenen panelle kut

landı. Açış konuşmasını 11 Müftüsü 

ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin Şimşek'in yaptığı 

panele konuşmacı olarak, 11Mis

yonerlik Faaliyetleri" konusunda 

Prof.Dr. Abdurrahman Küçük, 11Gü

nümüz Türkiye'sinde Mezhepler" 
konusunda Prof.Dr. Sabri Hizmetli 

ve -"Hz. Hüseyin" konusunda 

Arş.Gör. Niyazi Akyüz katıldılar. 



TEKİRDAÖ 

K.MARAŞ 

AMASYA 

T ekirdağ'da hafta münasebetiyle 
konferanslar düzenlendi, yarışmalar ya
pıldı. 22 Nisan Cuma günü "Rahmet 
Peygamberi Hı.Muhammed ($.A.V.)" ko
nusunda camide vaaz verildi. Yine aynı 
gün akşam "Yeni Dünya Düzeni Ara
yışları ve lslam" konusunda Prof.Dr. Is
mail Lütfi Çakan, Doç.Dr. Mustafa Uzun 
ve Doç.Dr. Faruk Bayraktar'ın ka-
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tılımıyla bir konferans düzenlendi. Ay
rıca Tekirdağ şubemizce "Din Bilgisi ve 
Ahlak Kültürü" konusunda orta dereceli 
okullarda yarışmalar tertip edilerek okul 
öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi. 
Çorlu, Hayrabolu, Malkara ve Şarköy il
çelerinde de "Yeni Dünya Düzeni Ara
yışları ve lslam" konulu konferanslar clii
zenlendi. 

20-26 Nisan ta
rihleri arasında tertip 
edilen Kutlu Doğum 
Haftası, Kahraman
maraş'ta çeşitli etkin 
Jiklerle kutlandı. Hafta 
münasebetiyle, Hz. 

Peygamberin hayatının 
çeşitli yönleriyle an
latıldığı bir konferans 
verildi. Konferansın 

açış konuşmasını Vali 
Atilla Osman Çe
lebioğlu yaptı. Daha 

sonra il Müftüsü ve 
Vakfımız Şube Yö
netim Kurulu Başkanı 
Selahattin Yıldız "Re
sulullah'ın Örnek Şah
siyeti" konulu teb
liğini sundu. 

Kuttu Doğum Haftası mü
nasebetiyle, Vakıf Şubemizce 23 
Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de 
Amasya Kültür Merkezi Salonunda 
"Hz.Peygamberin Getirdiği Evrensel 
Mesaj" konulu panel düzenlendi. Pa
nele başta Vali olmak üzere il ve il
çelerden birçok daire amiri, memurlar 
ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. Pa
nelistlerin tebliğleri dinleyiciler ta
rafından dikkatle takip edilmiştir. lı 
Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim 

Kurulu Başkanı lsmail Kırımlı'nın açış 
konuşmasını yaptığı panele, Prof.Dr. 
Sadık Cihan, Yrd.Doç.Dr. Erhan 
Yetik, Doç.Dr. ishak Yazıcı panelist 
olarak katıldılar. 

Aınasya'nın ilçelerinden Mer
zifon'da "Hz.Peygamberin Getirdiği 

Mesaj" konusunda panel dü
zenlenirken, Taşova'da "Toplumsal 
Şartlar ve Jslam", Suluova'da da "Top
lumun Evrensel Mesajı" konularında 
konferanslar verildi. 
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AFYON 

Kullu Doğum Haftası münasebetiyle 

Afyon'da düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni Ara

yışları ve İslam" konulu konferansta bilgi çağını, 

islam'ın ışığının aydınlatacağı belirtildi. Kon

feransın açış konuşmasını yapan tı Müftüsü ve 

Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Rasim 
Aslan, Müslümanların Peygamberimiz zamanını 

aradığını ve müslüınanların gelecek nesillere Hz. 

Muhamrned'i tanıtması gerektiğini bildirdi. Kon

feransı veren Dr. Ahmet Gürtaş'da konuşmasında 

insanoğlunun arayışını Cenab-ı Allah'ta bu

lacaJJını belirterek, insanlığın hüsrandan ve ara
yıştan ancak İslam'la kurtulacağına işaret etti. 

Konferansa Afyon Valisi Yahya Gür, Belediye Baş

kanı Erdal Akar, Vali yardımcıları ve kalabalık bir 
topluluk katıldı. 

AYDIN 
Peygamberimizin doğum yıldönümü mü

nasebetiyle Aydın'da "Batmın lslaın'a Bakışı" ve 

"Mehmet Akif'e Göre Batı Medeniyeti" ko

nularında konferans düzenlendi. Konferansa Vali 

Yardımcısı Aziz inci, 1I Müftüsü ve Vakfımız Şube 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Köse, Vakıflar 

Bölge Müdür Vekili Fettah Mersin ve kalabalık bir 

topluluk katıldı. Prof.Dr. Mehmet Aydın ve 

Doç.Dr. Cemal Sofuoğlu'nun sunduğu tebliğler iz

leyiciler tarafından takdirle karşılandı. Aydın'ın il

çesi Çine'de de "İslam Peygamberi ve lnsanlık11 ko

nulu bir panel düzenlendi. Panele Prof.Dr. Avni 

Uhan, Doç.Dr. Mehmet Şeker, Aydın Müftüsü ve 

Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmcl 

Köse konuşmacı olarak katıldılar. 

-NEVŞEHiR 

Harta münasebetiyle 
Nevşehir İl Külllir Mü

dürlüğü salonunda, il Müf

tiisü ve Vakfımız Şube Yö

netim Kurulu Başkanı Ali 

Rıza Kırboğa tarafından bir 

konferans verildi. 20-26 

Nisan tarihleri arasında yine 

aynı salonda hergün Pey

gamber Efendimizin değişik 

yönlerinin anlatıldığı kon

feranslar tertip edileli. Ak

şamları camilerde haftayla il
gili va'azlar tertiplendi. 



VAN 
Peygamber efendimizin doğum yıldönümü 

münasebetiyle düzenlenen Kutlu Doğum Haftası, 
tüm yurtta olduğu gibi Van'da da çeşitli et
kinliklerle kutlandı. 20 Nisan günü "Yeni Dünya 
Düzeni Arayışları ve İslam" konulu bir konferans 
düzenlendi. Haftanın mana ve önemiyle ilgili bir 
konuşma yapan 11 Müftüsü ve Vakfımız Şube Yö
netim Kurulu Başkanı Ahmet Arpa'dan sonra teb
liğini sunan konuşmacı Yrd.Doç.Dr. Nadim Macit, 
tebliğinde İslamiyetin kurtarıcı olarak tek çare ol
duğuna, batılıların yeni arayışlar içinde olduğuna, 
batıWann ideolojilerinin artık insanları tatmin et
mediğine, Hristiyan ve Yahudilerin bile 
İslamiyetin tek kurtuluş yolu olduğunun farkına 
vardıklarına işaret etti. 27 Nisan günü de "İslam'a 
Göre insan" konulu bir panel düzenlendi. 
Yrd.Doç.Dr. Halil Çiçek, öğr.Gör. M.Emin Yektaş, 
Yrd.Doç.Dr. Necdet Subaşı, Uzm. Osman Gürbüz 
ve Yrd.Doç.Dr. Abdulhakim Yüce'nin konuşmacı 
olarak katıldığı panelde Hz. Peygamberin rahmet 
sıfatıyla insanlığa huzur getirdiği, insanlığa öz
gürlüğün tanıtıldığı ve insanları cahiliyetten kur
tardığı anlatıldı. 

Erciş, Gevaş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde de 
"Yeni Dünya Düzeni Arayışları ve İslam" ko
nusunda konferanslar düzenlendi. 
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Kutlu Doğum Haftası mü-
nasebetiyle 23 Nisan 1994 Cumartesi 
günü Tokat'ta bir konferans .dü
zenlendi. Konferansa konuşmacı ola
rak, 19 Mayıs Üniversitesi tıah.iyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sü
leyman Ateş "İslam Açısından Ulus
lararası İlişkiler" konusu ile ka t,ld ı. 
Konferansın açış konuşmasını yapan 
Tokat Müftüsü ve Vakfımız Şube Yö
netim Kurulu Başkanı İsa Saim, !-iz. 
Peygamberin hayatından örnekler 
verdi. İmam-hatip lisesinden iki öğ
renci de o.kudukları Na't şiirleriyle 

konferansa renk kattı. Tokal'ın il
çelerinden Almus ve Turhal'da 
Ahmet Tüccar tarafından, "Yeni 
Dünya Düzeni Arayışları ve tslfını" 

konusunda konferans tertiplendi. 

...., 
AGRI 

Kutlu Do~rum Haftası mü-
nasebetiyle Ağrı Müftüsü ve Vakfımız 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi 
Morgül tarafından, A&rrı Halk Eğitim Sa
lonu'nda "Hı.Peygamberin Dünya Gö
rüşü" konulu bir konferans verildi. Kon
feransa Vali, Vali yardımcıları, Milli 
Eğitim n Müdürü ve yardımcıları, Be
lediye Başkan Vekili, daire amirleri ve 
kalabalık bir topluluk katıldı. Konferans 
iki gün süreyle mahallı TV.lerde de ya
yınlandı . 
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ÇANAKKALE 

Kutlu Doğum Haftasında, Çanakkale şubemizce dü
zenlenen panel, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Pa
nele vali yardımcıları, bazı daire müdürleri ve çok sayıda va
tandaş katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde 
düzenlenen panele Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlandı. il 
Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı M.Hakkı 
Özer, haftanın önemi ve Hz. Peygamberin hayatıyla ilgili bir 
açış konuşması yaptı. Başkanlığını Yrd.Doç.Dr. Murat Yurt-

SAKARYA 
Kutlu Doğum Haftası Sakarya'da, düzenlenen bir kon

feransla kutlandı. Vakfımız Sakarya Şubesince dtizenlenen 
konferansa, Vali Erdinç Büyükakalın, Sakarya Müftüsü ve 

Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı ismet Selim ve çok 
sayıda davetli katıldı. "Yeni Dünya Düzeni Arayışları ve 

sever'in yaptığı panele, konuşmacı olarak Yrd.Doç.Dr. Zeki 
Ozcan ve Yrd.Doç.Dr. Tevfik Yücedoğru katıldılar. 

Ayvacık, Biga, Eceabat, Gelibolu ve Yenice ilçelerinde 
"lslam ve Hz.Peygamber" konusunda panel düzenlenirken, 
Bayraıniç'de "lslamın Manevi' Değerleri", Ezine'de "lslamm 
Hayata Getirdiği Kolaylıklar", Lapseki'de "Günümüz Dün
yası ve lslam" konulu panel, Çan ilçesinde de "lslam'da Bir
lik ve Beraberliğin Temel Dinamikleri" konulu konferans dü
zenlendi. 

lslam" konulu konferansta konuşan Müftü ismet Selim, 
Dünya devletlerinin artık yeni arayışlar içine girdiğini 
vurgulayarak, huzuru ve adaleti ancak lslam'da bu
lacaklarını söyledi. Daha sonra Sakarya Üniversitesi ila
hiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ali Erbaş aynı 
konuda tebliğ sundu. 

Akyazı, Geyve, Hendek ve Pamukova ilçelerinde de 
haftayla ilgili konferanslar tertip edildi. 

ORDU 

Kutlu Doğum Haftasında 
Ordu Merkez, Fatsa ve Ünye il

çelerinde Rize llahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr. Kemal Sandıkçı 
tarafından konferans verildi. 
Konferansta Prof.Dr. Kemal San
dıkçı, Kutlu Doğum'un sıradan 

bir doğum olmadığını, kain~tın 
yeniden yapılanması anlamında 
olduğunu belirterek "O'nu ta
nımamak, O'na saygısızlık 

Allah'a saygısızlıktır" dedi. 



Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, Kayseri 

Devlet Tiyatrosu Salonunda bir tören düzenlendi. 

Törene Vali Muammer Güler, Büyükşehir Belediye 

Başkanı Doç.Dr. Şükrü Karatepe, vali yardımcıları 

A.Nevzat Dalkıran ve Müslüm Dirican, ll Müftüsü 

ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nec

mettin Nursaçan, daire amirleri ve kalabalık bir 

vatandaş topluluğu katıldı. Törende konuşma 

yapan Vali Muammer Güler, İslamın insanın onu

runu, haysiyetini koruyan ve insana şahsiyet 

veren tek din olduğunu söyledi. Büyükşehir Be

lediye Başkanı Doç.Dr. Şükrü Karatepe de yaptığı 

konuşmada, inanç sistemine dayanmayan hiçbir 
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medeniyetin olmadığını belirterek dinin za

yıflaması durumunda onun yerini başka şeylerin 

aldığını ve insanları felakete sürüklediğini ifade 

etti. İl Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu 

Başkanı Necmettin Nursaçan'da İslam dirıinin in

sanlığı kucaklayan, koruyup kurtaran bir güç ol

duğunu belirterek, "lslam Dini aydınlığın şem

siyesidir. İslam, kairıatı aydınlatan bir güneştir" 

dedi. Daha sonra Necmettin Nursaçan, Prof.Dr. 

Ahmet Uğur, Doç.Dr. Ali Toksan ve Nurullah 

Soyak'ın katıldığı panel yapıldı. 

Ayrıca aynı gün, Prof.Dr. Ünver Günay, 

Prof.Dr. Hasan Şahin ve Yrd.Doç.Dr. A. Vehbi 

Acar'ın katılımıyla bir konferans düzenlendi. 

Kayseri'nin ilçeleri Bünyan, Develi, Felahiye, 

Hacılar, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Yahyalı ve Ye

şilhisar'da Kutlu Doğum Haftasıyla münasebetiyle 

konferans düzenlendi. 
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KASTAMONU 

İZMİR 

KUTLU ·'.OOGUM 
H AFTAS I un 

1 

t , ___ _ 

ıY7 utlu Doğum Haftası Kastarnonu'da çr

lli şi tli etkinliklerle kutlandı. Haftaııııı 
başlangıcında yayınevlerin i n i~-

t irakiyle kitap sergisi açıldı. Prof.Dr. Hayranı 

Altıntaş, Doç.Dr. Mücteba Uğur, Araş . Cör. 

Hasan Kurt ile il Müftüsü ve Vakfımız Şube Yö

netim Kurulu Başkanı Kadir Çetin'in ka t ıldığı 

bir Panel tertip edildi. Cuma günü hutbe ve 
va'zlarda "Hz. Peygamberin Ahlakı" kocıu o la

rak işlend i. Huzurevi ziyaret edilerek yaşlılarla 

sohbet yapıldı. Kur'an okuma yarışması clü

zenlendi. Müftü Kadir Çetin program lara hal

kın büyük ilgi gösterdiğini aç ı kladı. Kas

tamonu'nun ilçeleri lnebolu, Tosyn ve 

Taşköprü'de de "!-iz.Peygamberin değişik yön

leri" ile "Yeni Dünya Düzeni Arayış l ıırı ve 

lslam" konularında konferanslar düzenlendi. 

utlu Doğum l laftası, lzıni r'de düzenlenen bir panelle 
kutlandı . Oturum Başkanlığını Prof.Dr. Mehmet Ha
tipoğlu'nun yaptığı "Batının Istaın'a Bakışı '' konulu 
panele konuşmacı olarak, Prof.Dr. Mehmet Aydııı, 
Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız ve Dr. Abdulbaki Kes
kin katıldı. 

Kemalpaşa, Seferihisar ve Tirc'de "lslaın ve Dünya 
Barışı", Aliağa ve Bergarna'da "Hz. Peygamber ve Top
lum", Mcnemen'de "lslam Düoya.s1 ve Yeni Ara
yışları", ôdemiş'tc "lslam ve Toplum", Urla'da ela 
"lslaın ve Milletlerarası Barış" konularında paneller 
düzenlendi. 
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KONYA 
Konuşmacı olarak Selçuk Üniversitesi 

ilahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa 
Uzunpostalcı, Diyanet işleri Başkan Yar
dımcısı Halit Güler, Konya Müftüsü ve 
Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Habib Görün, D.I.B. Din işleri Yüksek 
Kurul üyesi Must~.fa Ateş, ilahiyat Fa
kültesi Oğretim Uyesi Doç.Dr. M.Ali 
Kapan ve Dr. Ahmet Gürtaş'ın katıldığı 
panel Konya'da coşkuyla dinledi. 

Panele Vali Atilla Vural, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Halil Ürün, çok sayıda 
daire amirleri ve davetliler katıldı. Otu
rum Başkanlığını Prof.Dr. Mustafa Uzun
postalcı'nın yaptığı panelde Diyanet işleri 
Başkan Yardımcısı Halit Güler "Yeni 
Dünya Düzeni Arayışları ve lslam", Mus
tafa Ateş "Dünya Devlet Adamlarının 
lslam'a davet edilmesi", Doç.Dr. Mehmet 
Ali Kapar "Hz.Peygamberin Medine Top
lum Yapısına Getirdiği Yenilikler", Dr. 
Ahmet Gürtaş "insan Hakları ve Kur'an", 
Habib Görün'de "Hz. Muhammed 
(S.A.V.)'ın Yahudilerle Anlaşması ve 
Ensar-Muhacirin Kardeşliği" konularında 
tebliğlerini sundular. 

Akşehir, Beyşehir, Çumra, Ereğli, 
Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Hadim, Sa
rayönü, Bozkır, Cihanbeyli, Kulu ve Do
ğanhisar'da da Yeni Dünya Düzeni Ara
yışları ve lslam konusunda konferanslar 
düzenlendi. 

İSTANBUL 
Hafta münasebetiyle lstanbul Fırat Kültür Merkezi'nde bir panel 

düzenlendi. Panele konuşmacı olarak ll Müftüsü ve Vakfımız Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaya, Marmara Üniversitesi ila
hiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Salih Tuğ ile Doç.Dr. Mahmut Çam
dibi katıldılar. 

lstanbul'un ilçelerinden Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Eyüp, Pendik, 
Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar; düzenledikleri panel ve kon
feranslarla Kutlu Doğum Haftasını kutladılar. 

KUTLU DOC.UM HAFTASI MÜNASEBETi İLE EDİRNE, KIRKLARELI, ÇANKIRI. MANiSA, UŞAK, BİLECİK, KARAMAN, AKSARAY. ADANA, i 
HATAY, SİNOP, GiRESUN, KARS, JGDIR, DIYARBAKIR. SiiRT, ADIYAMAN, BARTIN, BOLU, GÜMÜŞHANE. BAYBURT, ELAZIG, BİNGÖL. MUŞ VE 

ANTALYA'DA DA BENZER PROGRAMLAR UYGULANMIŞTIR. 
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NUR İÇİNDE NUR 
Memmed ASLAN 

Bu kirlenmiş duduklarla Seni övmek ne günah! 
O dil-dudak övsün Seni, virdi Kur'an, Bismillah! 
Nida gelir göklerden: Lailahe illellah! 
Ey kelamı Kelamullah! Misk kokuyan vücudu! 
Sen öğretdin ümmetine Hak önünde sücudu! 

Çimen-çiçek fısıldasın o mübarek ismini! 
Bağ-bahçede kızılgüller hatmeyleyip resmini. 
Hasretinden coşan sular dil-dil ötür vasfını. 
ilahiden sevilen Sen, övülen Sen, ancak Seni 
Amaline, kemaline, cemaline bin ahsen! 

Süphe ışık, göze nursun! Işık ölmez, nur ölmez! 
Tecellinle ölmeyenler kıyametde dirilmez! 
Şefkatinle örülmeyen yıkık gönül örülmez! 
Sen gönüller mimarısın: şifa Sende, ruh Sende! 
Ömrümüze bahar eser-Sen kalplere esende! 

Deva senden, şifa Senden, Kan-i irfan! ya Resul! 
Sübh-i mesa, nur-u ehad, mülke sultan, ya Resul! 
Evliyalar mürşidisin, Fahr-i Cihan, ya Resul! 
Güzelliğin sebebkarı gökte Allah, yerde Sen! 
Sen bal<isin, Sen dirisin, bir ilahi sırdasın! 

Sevildikçe çevre-çevre yakınlaşan ufuksenl 
Bize bizden daha yakın, gönlümüze refiksen! 
Penahsızlar penahısın, imdadsıza tevfiksen! 
Aç kolunu, bas bağrına ne kadar ki, miskin var! 
Çaresiz var, nasıbsız var, talihinden küskün var! 

Sıyrıl mah-i taban gibi bu zülmetin içinden! 
Halas eyle ümmetini müsibetin içinden! 
Kurtar beşer evladını kesafetin içindeni 
Nizam Sende, düzen Sende: Sen dirilik kaynağı! 
Başımızın tacı olsun ayağının toprağı! 

Mücize tek indirildi; Kur'an, Senin adına! 
Özü güzel, ismi güzel! Kurban Senin adına! 
Gönül ister, feda olsun her an Senin adına! 
Ellerinin teraveti sinmiş güle, gülzara! 
Kıyas edib vasf etmeye ıtrın hara, söz hara! 

Her buyruğun-din çırağı, her kelamın-vecize! 
Kadir-kıymet ayarında her vecizen-mücize! 
Bir ilahi nur çilenip her nefese, her cüz'e! 
Hayatın baştan-başa sırrullahdır, ya Resul! 
Gelen Sensen! Kalan Sensen! gayrı lafdır, ya Resul! 

Eyle büyük Sultansın ki, düşmanın var hele de. 
J-Iavf etmezsin-Sana karşı bin bin yağı gele de! 
Yiğit başı kavgadadır, iman ehil belada, 
Şerle hayır vuruşmada: gece-gündüz didişer, 
Ne dünyamız bir usandı bu kavgadan, ne beşer ... 

*** 
Ya Peygamber! Bizi Senden koparmağa kalktılar. 
Senin yüce bayrağını yandırdılar, yaktılar. 
Hakkın ulu kitabını süngülere taktılar. 
O dehşet de, o vahşet de, dize çıkan o kan da 
Becermedi unuttursun Seni bir an cihanda. 



Dağıtıldı Allah evi Haçlıların haçıyla, 
Kucakladık Kur'anını udduğumuz acıyla. 
Dağlar boyda müsibetle, volkan kadar sancıyla 
Yine Sana arkalandık, keremine sığındık, 
Işığınla, ümidinle, tesellinle avunduk. 

Tuzak üsten tuzak geldi, savuştukca tuzaktan. 
Kadağalar sertleştikce sevgi doğdu yasakdan! 
Yapışarak eteyinden el çekmedik biz Hakdan! 
Ne derinmiş mehrin Senin, ya Peygamber, ne derin! 
Seni tuttuk, Seni andık çemberinde kederin. 

Sana olan sevgimizden azap çekdik bir bele, 
Karşımızda bin-bin "yezid", her yan deşd-i Kerbala. 
Bela ki, var: yutmak olar, bela olsa bir bela; 
Salkım-salkım musibete bizi düçar ettiler, 
Harda iman gördülerse, çiğnediler, diddiler. .. 

Gögermeğe suya hasret, güne hasret bir dendik, 
Ya Peygamber, açılmaya Sana mühtaç madendik. 
Bilirdik ki: bankı dinden, hankı ruhdan, nedendik: 
Yetmiş yılda o sebebden kurumadık, doğrusu, 
Yüce ruhun bahş eyledi bize hayat, bize su! 

Sana sevgi izharıdır verdiğimiz şehitler! 
Bayrağını yüce tuttu alp-erenler, yiğitler! 
Şehid kanı-gönüllerde mühürlenmiş tevhidler! 
Ümmitene örnek olsun şehid kanım, ya Resul! 
Hakka elçim, Hak divanım, Hak Sultanım, Ya Resul! 

*** 
Arsız dünya düzen bular, ahlakından barınsa! 
Serçeşmeler berrak olur nefesinle arınsa! 
Nasihatın gözlenilse, yol-erkanın korunsa, 
Senin Kur'an ahlakınla, ya Hazret-i Muhammed, 
Galip gelir akıl-zeka, galip gelir hakikat! 

Bu cihanda bulduğumuz hayır Senden, şer bizden. 
Temizlersin bulutları kirlendikçe her bizden! 
Bir dünya nur gönderirsin-çekildikçe nur bizden! 
Senin yüzün hürmetine o güneş ki, göyde var! 
Avazının timsalıdır o neva ki, neyde var! 

Sen ki, Senden ezel vardın, yine varsın, ya Resul! 
Kurtar yüzün hürmetine, bize yarsan, ya Resul! 
Biz günahkar fanilere havadarsan, ya Resul! 
Sen ebedi kömekdarsınl Hakikat bu, söz budur! 
Kerem eyle, bu teklenmiş ümmetine arka dur! 

Bu kainat kitabında bir ayet-i kübra Sen! 
Telatümken sığınmışsın tahammüle, sabra Sen! 
Ölümünle şeref verdin ölüme Sen, kabre Sen! 
Ölmek Sana kovuşmaktır-bu vüslatta müjde var! 
Bu vahdette şükran borcu milyon-milyon secde var! 

Ta başredek sürüp gider-Senin dinin zirvede! 
Müminlerin yüreğinde saf duygusun her vade! 
Biz Seninle yüz tutarık savaşa da, harbe de! 
Ne kadar ki, kainat var: gülzarına yok zeval! 
Ya Muhammed! Şemsül-Hüda! Ya Hebibi-Zülcelal! 
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Mümtoz'cr t0RKÖNE 

1 
CEMALEDDİN 

AFGANİ 
Modern İslamcı dü

şünceyi Cemaleddin Af
gani'den başlatma tezi 
Batı'da yaygın bir tezdir. 
Bunda Afgani'nin fi
kirlerinden çok şöh
retinin tesiri vardır. Onun 
ihtilalci ve efsaneleşen ki
şiliği, daha çok takipçilerinin 
bir aziz yaratma gay
retleri müslümanlar ara
sındaki şöhretinin bir ne
deni olabilir. 

Mümtaz'er Türköne 
çalışmasında bu şöhretin 
arkaplanını irdeliyor. Dü
şüncede Tanzimat ay
dınlarından nasıl et
kilendiğini, ünlü Darülfünun 
Konferansını, Ernest 
Renan'a reddiyesini, Sul
tan Abdülhamit'le ilişkisini 
ve mektuplaşmalarını ve 
sonunda da Türk dü
şüncesindeki etkilerini ele 
alıyor. Böylece Ce
maleddin Afgani efsanesi 
ve bu efsaneyi yaratan si
yasetin hedefleri işa
retleniyor. 

10.5x18.5 
160 Sayfa /1.Hamur 
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MUSA .Ct\RULLAH 

BIGIYEF 
Kazan Türklerinin ye

tiştirdiği en büyük çağdaş 
alimlerden biri , kültür, fikir 
ve eylem adamı kuşkusuz 
Muşa Carullah Bigiyef'tir. 

Islam'a kendi arzularıyla 
giren Kazan Türkleri uzun bir 
süre bölgelerinde hükümran 
olduktan sonra 1500 yıl
larında Rus hakimiyeti altına 
girmişlerdir. Esaret altında her 
türlü zulüm ve baskılara rağ
men -kendi dinlerinden, kül
tür, örf ve adeletlerinden hiç 
~irş~Y. kaybetmemeleri, ye
tiştirdikleri Musa Carullah Bi
giyef gibi alimlerin çaba ve fa
aliyetlerinin bir sonucu olsa 
gerektir. 

Musa Carullah, çile ve 
meşakkat dolu yetmiş dört yıl
lık hayatında irili ufaklı yüz 
yirmi kadar eser vermiştir . 
Eserleri dinden siyasete, fel
sefeden edebiyata, hemen 
her alana yayılmaktadır. Kı
şaca çok yönlü çağdaş bir 
Islam düşünürüdür. 

Mehmet Görmez ça
lışmasında onun şahsiyeti, 
fikir ve düşüncelerinin ortaya 
çıktığı zaman ve zemini ele 
aldı. Düşünce dünyasını, eser 
ve makalelerini tanıttı. Böy
lece Türkçe'de Musa Carullah 
üzerine yapılmış ilk çalışma 
ortaya çıkmış oldu. 

10.5x18.5 
240 Sayfa /1.Hamur 
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İMAM BUHARI 
Kur'an-ı Kerim'den 

sonra İslam'ın ikinci ana 
kaynağı Hadis'tir. Hadis 
denilince akla Kütüb-i Sitte 
gelir. Altı Hadis Kitabının 
ilki ise Sahih-i Buhaııdir. 

İmam Buhari ve 
Hadis mecmuası olan 
Sahıh'i bizim için Kur'an-ı 
Kerim'den sonraki ikin
ci kaynağımızdır. 

İkinci ve önemli husus 
İmam Buharınin Türk 
kültürü içinde yetişmiş bir 
şahsiyet olduğu gerçeğidir. 
Bu gerçek maalesef hala 
ilim dünyasında bile gör
memezlikten gelinmektedir. 
Bu kitabın amacı İmam 
Buhaııyi, Sahih'ini ve 
ilmi yönünü tanıtmakla 
birlikte bu gerçeği ortaya 
çıkarmaktadır.. Çünkü 
imam Buharı Islam di
ninin ikinci ana kaynağını 
oluşturan Hadis'le ilgili ilim 
dallarında ve İslam hu
kukunda önce yetenekleri 
ve bilgisi, sonra biraz da 
içinde yetişmiş olduğu 
Türk kültürünün ken
disine kazandırdığı has
letlerle doruğa ulaşmış bir 
ilim şahsiyetidir. 

10.5x18.5 
190 Sayfa l.Hamur 

Hz. Peygamber 
Devrinde 
NİFAK 

HAREKETLERİ 
Nifak İslam için en büyük 

tehlikedir. İçten beslenen ve 
kaynaklanan bir tehlike ol
duğu için tarih boyunca İslam 
toplumu nifak hareketleri yü
zünden büyük sıkıntılara duçar 
olmuştur. 

Nifak nedir? Bir iman so
runu olarak ele alınabileceği 

gibi bir sosyal-psikoloji bilimi 
çerçevesinde de ele alınabilir. 
Dr. Sezikli çalışmasında Pey
gamber dönemini temel al
dığı için Kur'an, Hadis ve tarih 
ilmi çerçevesinde konuyu tah
lil etmeye çalışmaktadır. Ulaş
tığı sonuçları günümüzün top
lumlarına aktarmak okuyucu 
için hiç de zor olmasa gerek. 

Kitabın en önemli tezi, 
nifak hareketlerine karşı mü
cadelede Peygamber'in me
todudur. Kitabın güncelliği bu
radadır. 

12.5x18.5 

246 Sayfa /1.Hamur 
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Hatiplere Hutbeler, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek 
Kurulu Emekli Üyesi Kemal Güran 
tarafından 3 cilt olarak hazırlandı. 

I. ciltte itikadi konular, II. ciltte ibadet 
ve ahlakla ilgili konular, m. ciltte ise sosyal 
hayat ele alındı. 

• 
10.5xl8.5 cm 

I. Cilt - 272 Sayfa 
II. Cilt-332 Sayfa 
III. Cilt-316 Sayfa 

Hatiplere Hutbeler Din Görevlileri için hazırlandı. Müslüman bir cemiyette İmam-Hatiplerin müslüman 
halkı uyarıp eğitmede hutbelerin önemi büyüktür. Hayatın problemlerine karşı Kur'an-ı Kerim ve Hadis
i Şeriflerin aydınlık yolu her müslüman için bir rehberdir. Bunun için müslümanın hayatında hutbelerin 
vazgeçilmez bir yeri vardır. 

Kemal Güran'ın Hutbeler'inde konular günümüz müslüınanlannın problemleri çerçevesinde ele 
alınmıştır. Her İmam-Hatibin rahatlıkla kullanabileceği pratik bir kaynak olan bu hutbeler, aynca her 
eğitim düzeyindeki müslümanın da rahatlıkla kullanabileceği bir kılavuz kitap niteliğindedir. 

İsteme Adresi: TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYIN MATBAACILIK VE TİCARET İŞLETMESİ 
Bayındır Sokak No: 55 06650 Kızılay/ANKARA Tel: (312) 425 27 75 Fax: 417 00 09 

YAYINEVURiMIZ: SIHHİYE: (312) 229 73 38 KOCATEPE: (312) 41712 35/595 ÜSKÜDAR: (218) 334 73 B4 CAGAI.OGLII: (212) 51144 32 FATiH: (212) 532 78 89 
AYDIN: (258) 213 50 49 OIYARBAKIR: (412) 224 40 91 ADANA: (322) 352 8918 İZMİR: (432) 441 82 04 TRABZON: (482) 32817 47 



• 
Her Yaştan, Her Uğraştan insanımızın 

Temel Ansiklopedisi 
TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 

Kendi kültürünün ansiklopedisine sahip 
olmayan toplumlar. kültür ve 
medeniyetlerini başka toplumların 
ansiklopedilerini tercüme ederek 
öğrenmeye çalışırlar. 
Bu da, tercüme ansiklopedilerin ticari 
savaş ortamını hazırlar. Bu gerçekten 
hareketle. ticari amaçlı ansiklopedi 
savaşının dışında kalan Türkiye Diyanet 
Vakfı, kendi kültür ve medeniyetimizin 
ansiklopedisini hazırladı ... 
Artık kendi kültürümüzü tanımamız 
için, bize yol gösterecek tercüme değil, 

Üstelik Meôl Hediyeli ! 

Türkiye Diyanet Vokfı İ s lôm Ansiklopedisi'ne 
abone olduğunuzda, kıymetl i bir esere daha 
sahip olacaksınız. Seçkin bir il im heyeti 
tarafından hazı rla n an, Kur'an-, Kerim ve 

1 Açıklamalı Meôli; Baskısı, cildi, dizaynı ile, 
sadece size özel. 

te'lif bir ansiklopedi var: 
TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ. 

l 000'i aşkın yerli ve yabancı yazarın 
hazırladığı Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, tüm yönleri ile İslam Türk 
kültür ve medeniyetlerini anlatan. tek 
te'l if ansiklopedidir. Her yaşt_an, her 
uğraştan insanımızın temel ansiklopedisi 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi. Pırıl pırıl baskı, 
mükemmel cilt ve geniş muhteva, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi'ne siz de sahip olun 

Nasıl Sahip Olacaksınız ? 
İster peşin, ister taksitle; uygun fiat, cazip 
ödeme şartları ile, bu kıymetli esere sahip 
olabilirsiniz. 
Ayrı.ntılı bilgi için, yurt sathındaki il ve ilçe 
müftülüklerimize ve Bölge müdürlüklerimize, 
müracat edebilirsiniz. 

• ® 
DIVANTAŞ DiYANET VAKFI NEŞRiYAT PAZARLAMA 
Genel Müdürlük : (212) 653 92 45 İzmir : (232) 482 18 36 Adana : (322) 351 61 25 

ist.Avr. Yak. :(212)5184604 Antalya : (242)2477350 Kayseri : (352)2328533 

İsi. Anad. Yak. :(216)_ 349 96 97 Konya : (332) 350 97 66 Samsun : (362) 233 5812 

Bursa :.(224) 223 22 76 Ankara : (312) 433 52 42 Trabzon : ( 462) 223 40 40 

VE TiCARET A . Ş . 
Erzurum : (442) 21215 83 

Gaziantep : (342) 234 25 58 

Elazığ : (424) 233 47 72 

Van : (432) 216 76 12 


