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TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

20. YAŞINDA 

akıf. temelinde yardımlaşma duy-v gusu, insan sevgisi, Allah rızası bu
lunan bir sosyal hizmet or
ganizasyonudur. 

Dini ve hayrı amaçla ortaya çıkan vakıflar. 
tarihin seyri içinde Müslüman Türk kültürünün 
temel dayanaklarından birini teşkil etmektedir. 

Müslüman Türk Milleti, ulaşabildiği her 
yerde sivil hayatın vazgeçilmez temellerinden 
olan vakıf müesseselerini vücuda getirmiştir. 

Bu köklü geleneğin filizlenen bir dalı ola
rak Türkiye Diyanet Vakfı yüce ve ulvi duy
gularla 13 Mart 1975 yılında kurulmuştur. 

Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu 1975 yı
lından bu güne kadar, yurtiçinde ve yurt
dışında dini, millT, sosyal. kültürel ve eğitim 

alanlarında yürüttüğü başarılı ve özverili ça
lısmalarıyla 20. yılında toplumumuzu~ hayır 

kurumlarının basında yerini almıştı r. 

Diyanet isleri Baskanlığı'nın her alandaki 
hizmetlerini desteklemek amacıyla kurulan 
Vakfımız, 20 yıl içeresinde, yaptığı hizmetler 
meyan ı nda fakir ve yardıma muhtaç va
tandaşlarımıza bir anne şefkatiyle elini uzat
mış, eğitim çağındaki çocuklarımızın sıkıntısız 

eğitim ve öğretim görmeleri için burslar tahsis 
etmis, yurtlar insa etmis, özel okullar açmıştır. 

Ayrıca Vakfımızın, yabancı bir kültür or
tamında varolma mücadelesi veren yurt
dısındaki vatandaşlarımıza götürdüğü hiz
metlerle de onların Müslüman Türk kimliklerini 
korumalarında da büyük katkıları olmuştur. 

20 Yıllık bu başarıya, hayırsever halkımızın 
güveni ve maddi-manevi destekleri ile Diyanet 
isleri Başkan lığ ı teşkilatı ve Vakfımız per
sonelinin üstün gayret ve çalışmaları so
nucunda ulasılmıstır. 

Geçen 20 yı l ın gururuyla 11/18 Mart 1995 
tarihleri arasında yine bir dizi hizmetler prog
ramlanmıştır. Bu hizmetleri bir sonraki sa
yımızda sizlere duyurmağa çalışacağız. 

Vakfımız, bundan böyle de planlı prog
ramlı ve disiplinli çalışmalarını sürdürecek. hal
kımızın gösterdiği destek ve güvene layık ol
maya devam edecektir. 

Vakfımızın her atandaki hizmetlerini 
güvenle destekleyen halkımıza 
şükranlarımızı sunuyoruz. 

cM"ehmet ~ı1'J'/Ct 
ôjene! oU'iidiir 
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Genel Müdürlük Değişimi 

Altı yıldır Vakfımızda görev yapan ve 
2 yıldır Genel Müdürlük görevini 
yürüten Şevki Özkan'ın emekli olması 
nedeniyle Genel Müdürlük görevine 
Mehmet KeNancı getirildi. 

G 
örev değişimi münasebetiyle 
Vakfımız Genel Merkezinde bir 
tören düzenlendi. Törene Di· 
yanet işleri Başkanl ı ğı üst 
düzey personeli ile Vakfımız 

personeli katıldı. Tören münasebetiyle bir ko
nuşma yapan Diyanet işleri Başkan Yar· 
dımcışı ve Vo.kfırntz Mütevelli Heyeti ikinci 
Başkanı Halit Güler, Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın ihtişamlı bir tablo gibi gözler önün
de olduğunu belirterek, Vakfın kuruluşundan 
bugüne kadar çok büyük hizmetler ger· 
çekleştirdiğini söyledi. Halit Güler, ''Türkiye 
Diyanet Vakfı , taşrasıyla, merkeziyle, şim· 
diye kadar gerçekleştirmiş olduğu hiz
metleriyle hem yurtiçinde, hem yurtdışında 
vermiş olduğu hayrı mücadele ve ih laslı gay
retleriyle, ülkemizde benzeri müesseseler ve 
kardeş kuruluşlar içinde kendine has mev· 
kiine oturmuştur. Diyanet işleri Başkanlığı 
hizmetlerinin başarıya u laşmasında, yurt
d ışına yönelik büyük projeler içerisinde bu
lunan Başkanlığımızın bütün bu hayırlı işleri 
gerçekleştirmesinde Türkiye Diyanet Vak~nın 
büyük destekleri olmuştur." dedi. 

Şevki Özkan'ın Vakfa güzel hizmetler ver· 
diğini söyleyen Halit Güler "Şevki Özkan 
Bey, Milli Eğitim Bakanlığ ı'ndaki yapmış ol
duğu hayırlı hizmetler, kazanmış olduğu 
güzel tecrübeleri de Vakfım ıza taşıyarak 
kısa bir zaman içinde olsa 6 yı l gibi bir za· 
manda hem Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdür Yardımcısı, hem de Genel Müdür 
olarak her zaman takdir ve şükranla ana· 

Halit GÜLER 

Diyanet işleri Başkan Yrd. ve 

Türkiye Diyanet Vakfı 

Mütevelli Heyeti il. Başkanı 

Mehmet KERVANCI 
Türkiye Diyanet Vakh Genel Müdürü 

Mahmut GÜRGÜR 
Diyanet i ş leri Başkan Yardımcı sı 

cağımız, sabırlı, soğukkanlı, olgun, müsamahakôr ve sevgi dolu, 
insan sevgisi, vakıf aşkı, hayır duygusu ve gayretiyle güzel hizmetler 

vermişlerdir. Kendilerini Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı çalışanları adına tebrik ediyor, takdirlerimi sunuyorum." dedi. 

Halit Güler, Genel Müdürlük görevine atanan Mehmet Kervancı 

Bey'in de bu göreve lôyık olduğunu ve başarı l ı olacağın ı dile ge· 
tirerek başarılar diledi. 

Halit Güler Bey'den sonra bir konuşma yapan Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcısı Mahmut Gürgür de din hizmetlerinin geçmiş za· 

manlarda kısıtl ı imkônlarla yürütüldüğünü ve o dönemlerde çok sı· 
kıntı lar çekildiğini belirterek bugün din hizmetlerinin çok daha iyi 

sunulduğunu ifade etti. Hizmetlerin bu seviyeye gelmesinde emeği 



faki Genel Müdür 
Şevki ÖZKAN 

Yeni Genel Müdür 
Mehmet KERVANCI 

geçenlere teşekkür eden Mahmut 
Gürgür "Diyanet hizmetlerinin bu se
viyeye gelmesinde emeği geçenleri 
minnetle anıyorum." dedi. 

Daha sonra kürsüye gelerek bir 
konuşma yapan Şevki Özkan, Milli 
Eğilim Bakanlığı'nın değişik kod- · 
rolarında görev aldığını belirtti. 
Şevki Özkan, Türkiye Diyanet 
Vakfı'nda görevde bulunduğu süre 
içerisinde büyük sevgi gördüğünü ve 
yalnız bırakılmadığını, kendisine ve-

rilen görevi en iyi şekilde yerine ge
tirmeye çalıştığını ifade ederek, 
Genel Müdürlük görevine atanan 
Mehmet Kervancı Bey' e de yeni gö
revinde başarılar diledi. 

Son olarak kürsüye gelen ve bir 
konuşma yapan Mehmet Kervancı 
da dünyanın son yıllarda hızlı bir de
ğişim sürecine girdiğini belirterek 

bugün müstesna bir konumda bulunmaktadır. 
Bugün Genel Müdürlük görevini teslim eden Sayın 
Şevki Özkan Bey, Vakfa önemli hizmetler ver
mişlerdir. Bu hizmetleri hiç bir zaman unu
tulmayacaktır." dedi. 

Tören konuşmalarından sonra Diyanet işleri Baş
kan Yardımcısı Mahmut Gürgür tarafından, Vakfın 
çalışmalarında gösterdiği üstün gayret ve ba
şarılarından dolayı emekli olan Şevki Özkan'a pla
ket verildi. 

faki Genel Müdür Şevki Özkon'ın 

Yeni Genel Müdür Mehmet Kervoncı'yo 

Mokomı teslim töreni 

Türkiye Diyanet Vakfı gibi hayrı ku
ruluşların öneminin arttığını söyledi. 

Mehmet Kervancı "Çok gene;: de
nebilecek bir geçmişi olan Vakfımız, 
kuruluşundan bu yana şüphesiz 
başta Diyanet İşleri Başkanlığı men
suplarımızın ve Vakfımızın her ka
demesinde görev alan değerli men
suplarımızın üstün gayretleriyle 

... , 
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Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürii 
Mehmet KERVANCI 

Egridir tıçesi'nin Barla Nahiyesi'nde 
1940 yılında dogdu. ilkokuldan sonra Is
parta imam-Hatip Lisesi'ne girdi. 1958-
59 ögretim yılında Ankara İmam-Hatip Li
sesi'ni bitirdi. Göreve, 1958 yılı Ma
yısında Ankara Müftülügü'nde müezzin 
olarak başladı. Askerlikten sonra lise 
fark imtihanlarını vererek A. Ü. tıahiyat 
Fakültesi'ne girdi, 1965-66 ögretim yı

lında mezun oldu. 1965 yılında Ankara 
Merkez Vaizligine atandı. 

Türkiye-Irak arasındaki kültür an
laşmasından yararlanarak 1967-69 yıllan 
arasında Bagdad'da ögrenim gördü. Bag
dad dönüşü Diyanet işleri Başkanhgı 
Yayın Müdürlügü'nü bir süre vekaleten 
yürüttükten sonra 1973 yılı Temmuz 
ayında Diyanet İşleri Başkanlıgı Dini Hiz
metler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma 
Dairesi Başkanlıgı'na getirildi. 

Diyanet işleri Başkanhgı yurtdışı kad
roları ihdas edildikten sonra 1980 yılı 

Ocak ayında Hollanda Din Hizmetleri Mü
şavirligi'ne tayin edildi. Dönüşte beş yıl 
Hac Dairesi Başkanlıgı'nı yürüten Ker
vancı, ı 988 yılı Ekim ayında Brüksel Din 
Hizmetleri Müşavirligi'ne tayin edildi. 1 
Kasım 1993 tarihine kadar BrülIBel Din 
Hizmetleri Müşavirligi görevini yürüten 
Mehmet Kervancı, 15 Kasım 1993 ta
rihinde Türkiye'ye dönerek Diyanet işleri 
Başkanlıgı Başmüfettişligi'ne atandı. 20 
Kasım 1994 tarihinde ise Diyanet işleri 

Başkanlıgından emekliye ayrıldı. 

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
kararı ile Vakıf Genel Müdürlügü'ne tayin 
edilen Mehmet Kervancı, ı O. ı ı. I 994 ta
rihinde bu göreve başladı. 

Evli ve üç çocuk sahibi olan Mehmet 
Kervancı'nın çeşitli dini dergilerde çıkan 
makaleleri ile Kervan yayınlannca ba
sılan "İslamın Temel Şartları" adında bir 
kitabı bulunmaktadır. 
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Artıl< l<itap ve Cami Elele 

Türkiye Diyanet Vakfı 

YAG CAMİİ YAYINEVİ 
ACiLDi 

I 

Türkiye Diyanet Vakfı 'nın 
Adana'da ikinci, Türkiye ge
nelinde ise onbirinci yayınevi 
olan Yag Camii Yayınevi törenle 
hizmete açıldı . 

Adana Yag Camii avlusu içe
risinde bulunan tarihı binada 
yerini alan yayınevinin açılışı, 
başta Adana Vafi Yardımcısı 
Sabri Arıkan olmak üzere, Kül
tür Müdürü Mehmet Göl, Va
kıflar Bölge Müdürü Erdogan 
Hatunkızı, T.D.V. Adana Şubesi 
Başkanı Mustafa Kapçı, bazı ilçe 
Müftüleri ve Millı Egitim Mü
dürleri, T.D.V. Yayın Matbaacılık 
ve Ticaret işletmesi Müdürü 
Ömer Kara ile diger yetkili kişiler 
tarafından, çok sayıda da
vetlinin huzurunda ger
çekleştirildi. 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Mat
baacılık ve Ticaret işletmesi Mü 

dürü Ömer Kara açılı.şda yaptıgı 
konuşmasında; lslam'ın "OKU!" 
emri mucibince, kitaba ve kül
türe gereken önemin ve
rilmesinin .şuuruyla, ülkemizin 
içerisinde bulundugu prob
lemlerin aşılmasında faziletli, 
münewer ve saglıklı bir neslin 
yetiştirilmesinde kitap oku
manın, dogru bilgi edinmenin 
ne denli önemli olduguna de
gindi. Seyhan Müftüsü Ra
mazan Çotur da yaptıgı ko
nuşmada, lslamiyet'in okumaya 
ve düşünmeye büyük önem 
verdigini anlatarak, sıhhatli dü
şünebilmek için sürekli oku
manın gerekli oldugunu söy
ledi. T.D.V. Adana Şube 
Başkanı Mustafa Kapçı ise 
T.D.V. Yayın Matbaacılık ve Ti
caret l.şletmesi'nin kuruldugu 
J 982'den bu yana egitim ve 

Törende bir konuşmo yopon Adana Voli Yardımcısı Sabri Arıkan 

_,.. 
y :.-

- --~ 
~ ~· -- -~ 

kültür faaliyetlerine olan kat
kısını dile getirdi. Adana Vali 
Yardımcısı Sabri Arıkan da Tür
kiye Diyanet Vakfı'nın onbirinci 
yayınevinin açılmasının mem
nunluk verici oldugunu kay
dederek, Vakfın bu tür hiz
metlerinin devamını diledi. 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın 
Matbaacılık ve Ticaret işletmesi 
halen akademik çevrelerle i.ş

birligi içerisinde sürdürdügü 
yayın hayatına toplam 1 60 ba
sılı, 28 sesli, 5 adet de gö
rüntülü yayın kazandırmıştır. 
Ayrıca şu günlerde S0'nin üze
rinde basılı yayın neşri ha
zırlıkları devam etmektedir. 

Yayınevinden görünüm. 
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Türkiye Diyanet Vakfı 

KAYSERİ 
KEMAL IMAMTORUNU 

KIZ ÖÖRENCİ YURDU 
HİZMETE AÇILDI 

Geride hayırlı eserler, 
hayırlı müesseseler bırakan 
insanlar bu eserleriyle 
yaşarlar ve bu insanlar 
unutulmazlar. 

T 
ürkiye Diyanet Vakfı 

Kayseri Kemal imam
torunu Kız Öğrenci 
Yurdu düzenlenen bir 
törenle hizmete açıldı. 

Türk lslam vakıf geleneğinin 
Cumhuriyet döneminde tem
silcisi olan Türkiye Diyanet 
Vakfı, sayısız hizmetlerinin ya
nında, bir kültür ve eğitim hiz
meti olarak yüksek öğrenim öğ
renci yurtlarını çoğaltma 

gayretini de sürdürmektedir. 

Ülkemizde hemen her ko
nuda eğitim hizmetleri desteğe 
muhtaçtır. Okul, cami ve öğ

renci yurdu gibi örgün ve yay
gın eğitimin bizzat yapıldığı 

veya eğitime destek olan yer
lerin yapılmasında bütün ku
ruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza 
görevler düşmektedir. Eğitim hiz
metlerinde devlete destek milli 
bir görevdir. 

Bu inanç ve şuur içinde bu
lunan Türkiye Diyanet Vakfı da 

asıl gayesi olan Diyanet işleri 
Başkanlığı hizmetlerini des
tekleme yanında, imkanları öl
çüsünde yurt çapında eğitim 

hizmetlerini de desteklemek
tedir. Vakıf bu hayırlı, dini milli 
ve insani hizmetlere büyük bir 
arzu ve heyecanla devam et
meyi de büyük bir görev kabul 
etmektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 

halen Konya, Kastamonu, An
kara' da bulunan yüksek öğrenci 
yurtları hizmetlerini başarıyla 

sürdürmektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir 
eğitim ve kültür hizmeti olarak 
açılan yüksek öğrenim öğenci 
yurtlarının yeni bir halkasını 

oluşturan Kayseri Kemal imam
torunu Kız Öğrenci Yurdu da 
hizmete girdi. 

Hayırsever Kemal imam-
torunu tarafından arsası ba
ğışlanan ve sağladığı maddi 

Eı l _I 
r ~ 

desteklerle, Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından inşa edilen 6 
katlı ve 340 öğrenci kapasiteli 
Kayseri Kemal lmamtorunu Kız 
Öğrenci yurdu, müstakil mut
fağı, yemekhanesi, kantini, re
viri, ütü odaları, mescidi, terası 
ve dinlenme salonlarıyla ideal 
bir fiziki konuma sahiptir. Ta
bandan ısıtmalı, zemeni halı 

kaplı olan yurdun, katlarda da
hili telefon, ayrıca ankesörlü şe
hirlerarası telefonları vardır. 

Kayseri Kemal lmamtorunu 
Kız Öğrenci Yurdu'nun hizmete 
açılması münasebetiyle bir 
tören düzenlendi. Törene Di
yanet lş_leri Başkanı ve Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Başkanı Meh
met Nuri Yılmaz, Kayseri Valisi 
Saffet Arıkan Bedük, Erciyes 
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
Mehmet Şahin, il MüftQsü Nec
mettin Nursaçan, ilçe müftüleri, 
daire amirleri ve kalabalık bir 
topluluk katıldı. 
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Koyseri Müttüsü ve Vak~mız Şube Yönetim Kurulu 

8o~anı Neanettin NURSAÇAN. 

Tören münasebetiyle ilk ko
nuşmayı yapan il Müftüsü ve Vak
fımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Necmettin Nursaçan, eseri ol
mayanın yerinde yeller esecegini, 
milletimizin ilahi mesajları ha
yatlarına düstur edinmeleri se
bebiyle topragı vatan haline ge
tirdiklerini belirterek; "Aziz milletimiz 
Yurdumuzu eserlerle süslemişlerdir. 

En iyi yatırımın da insana oldugunu 
bilmişler. Kalkınmanın en iyi unsuru 
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prol.Or. Mehmet ŞAHIN 

insandır. Yetişmiş insan meselesine ih
tiyacımız var. lime, irfana hizmet için 
tarih boyunca ne eserler kurmuşuzdur. 
Bu gün de, üniversitemizde okuyacak 
ev/atlarımıza yardımcı olalım dü
şüncesiyle bu yurdu yapmaya teşebbüs 
etmişizdir." dedi. 

Daha sonra kürsüye gelen; ögrenci 
yurdunun arsasını Vakfımıza ba
gışlayan Kemal lmamtorunu da duy
gularını şu şekilde dile getirdi. "Bugün 
ben gerçek bir mutluluk yaşıyorum; 
bunun sebebi, bu binanın alnına is
mimin yazılması defıildir. O ancak rah
mete vesile olur ümidiyle yazılmıştır. 
Mutlulugumun asıl sebebi, zengin biri 
olmadıgım halde bana hayır yapmayı 
nasib eden Allah'ıma ,şükrümden ileri 
geliyor. 

Vermekten daha tatlı bir duyguyu 
tatmadım. Olabilecegini de zan
netmiyorum." diyerek, kız ögrenci yur
dunun müştemilatı hakkında bilgi 
verdi. lmamtorunu, tesisin vatana, mil
lete ve kullananlara hayırlı olmasını di
leyerek konuşmasını bitirdi. 

Üçüncü konuşmacı olarak kür
süye gelen Erciyes Üniversitesi Rek
törü Prof.Dr. Mehmet Şahin qe. 
milletimizin yüksek ögretimi, .ilim ve 
teknolojiyi ihmal etmiş olmasından 
dolayı geri kaldıg ını bunu aşmak ve 
bu zulmetten kurtulmak için, ilim 
ve teknolojide büyük hamlelerin ya
pılması gerektifıin[ ifade etti. Bu 
hamlelerin yapılabilmesi için, yük
sek ögretime hem ögretim binaları, 

hem de okuyacak ögrencilerin ra
hatını ve huzurunu temin etme 
amacıyla yurt binalarına katkıda bu
lunulması gerektifıine işaret eden 
Mehmet Şahin "Geçtigimiz dö
nemde Kayseri'ye gelen üniversite 
ögrencilerinden bilhassa kız ög
renciler kalacak yer açısından 

büyük sıkıntı çekmişlerdir. Erkek ög
rencilerin de sıkıntısı vardır ama 
onlar biraz daha nereyi bulursa 
orada kalabilme imkanına sahiptir. 
Kızlar için bu daha da zordur. 
Güzel, muntazam, derli toplu, gü
venli yurtlar olmayınca, onların 

anaları babaları telaş içerisinde, 
kaygı içerisinde kalmaktadırlar. Va-

Hayırsever Kemal lmamtorunu 
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liliğin ve Rektörlüğün kapısını aşırı

dımıakt:ıdırtar. işte bu yurt yapılmak 
suretiyle, böyle son derece önemli 
bir ihtiyaç karşılanmış olmaktadır. 

Kız öğrencilerimize, kız evlatlarımıza 

güvenle kalabilecekleri, rahat ve 
huzur içerisinde, akşam eğitimlerini 
yapabilecekleri ve din
lenebilecekleri bir yurt binası ya
pılmış olmaktadır. Burada kalan öğ
renciler üniversite öğrencileri 

olacağı için, biz bu yatırımı üni
versiteye yapılmış bir yatırım olarak 
diliyoruz ve görüyoruz. Böyle ya
tırımların her üniversite içerisinde 
eğitim, öğretime yarayacak, fakülte 
binaları, yüksek okul binaları, alet 
edavat, laboratuvar, makine. tec
hizat vs. şeklinde böyle hayırlı ya
tırımların devam etmesini diliyoruz. 
Hem de öğrencilerin okul dışındaki 
hayatlarını huzurlu bir biçimde ge
çirmelerini sağlayarak bu tür ya
tırımların, hayırsever vatandaşlar 

tarafından daha fazla yapılmasını 

diliyoruz. lnşaallah gayretleriniz, 
dikkatleriniz bu yönde yoğunlaşırsa 
Kayseri'de ve tabi bütün ülkemizde 
yüksek öğrenim kurumları daha 
ileri seviyeye gidecek, çok daha ra
fine hale gelecek, okullar daha ka
liteli ve iyi eğitim verme şansına 
ulaşacak ve böylece de ülkemizin 
içinde yaşadığı makus talih çok 
daha kısa bir sürede aşılmış ola
caktır. 

Bu hissiyat içerisinde sayın Kemal 
lmamtorunu·nu tekrar kutluyorum, 
tebrik ediyorum. Bu hayrının ec
rine nail olmasını diliyorum. Ona 
güç ve cesaret veren Diyanet Vakfı 
teşkilatını. sayın Başkan ve üye
lerini kutluyorum. Maddi, manevi 
katkıda bulunan, destek veren her
kesi tebrik ediyorum. Bu yatırımın 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum 
ve daha nicelerinin peşinden gel
mesini bekliyorum." dedi. 

Törende bir konuşma yapan Kay
seri Valisi Saffet Arıkan Bedük de 
konuşmasına; böyle güzel bir ese
rin hizmete açılmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek başladı. 
Anadolu'nun Ahmet Yesevi'den iti
baren Türkleştirilmiş, müs
lümanlaştırılmış. tarih bakımdan 

kültür kokan, tüm dünyaya örnek 
olan çok güzel bir belde olduğunu 

Kayseri Valisi Saffet Ankan BEDÜK 

söyleyen Saffet Arıkan Bedük "Böy
lesi bir belde tarihte çok olaylara 
sahne olmuş. Hacı Bektaş-, Veliler, 
Mevlanalar ve daha nice manevi li
derlerimiz bizim birlik ve be-
raberliğimizi sağlamada, Ana-
dolu'nun Türk/eştirilmesinde, 

müslümanlaştırılmasında büyük 
emekleri olmuş. Selçuklular gelmiş. 
Osmanlılar gelmiş, Viyana ka
pılarına kadar dayanmış. O ta
rihlere baktığımızda ilime ve ilim 
öğrenmeye aşığız. Ama bir zaman 
gelmişki yok olmaya yüz tutmuşuz. 
Anadolu yok olmaya gitmiş ve 
daha sonra bütün bir millet Türk 
Milleti ayaga kalkmış, M.Kemal Ata
türk'ün liderliğinde, tüm atalarımız, 
dedelerimiz birlik beraberlik içe
risinde olmuş ve bu vatanı kur
tarmış, Türkiye Cumhuriyetini biz
lere emanet etmiş. Bizlere emanet 
edilen bu topraklar buram buram 
şehit kanı kokuyor. Bizim mem
leketimizin en iyi şekliyle korunması 
ve kollanması için bizlere görev 
tevdi edilmiş. böylesine bir görevi 
üstlenmek ve bunu gelecek ne
sillere aktarmak her Türkün, her 
Müslümanın görevi olmalıdır, gö
revidir de. işte Kayseri, kül
türünden aldığı bu ilham ve güçle 
atasına layık olma istikametinde, şu 
topraklar üzerinde ve Kayseri ilinde 
kendisine düşen görevi yerine ge
tirmek maksadıyla egitim ve ög
retime önem vermiş. Çünkü geç
mişte düşmanla mücadele edilmiş, 
günümüzde ve gelecekte muasır 
medeniyet seviyesine ulaşmak için 
milletlerin yarışı olacak rakip mü
cadele olacak, teknolojik mücadele 
olacak, ekonomik mücadele ola-

TÜRKİYE DİYANET UAKF( 

cak. Buna ne dersek diyelim, diğer 
toplumlardan daha üst seviyeye çı
kabilmek için ekonomi!< bakımdan 
güçlü olabilmek için ve bu savaşı 
kazanabilmek. için yetişmiş insan 
gücünü mutlak suretle hazırlamak 
mecburiyetindeyiz. 

Yetişmiş insan gücünün sadece 
okullar açmakla olmayacağını da 
ifade eden Saffet Arıkan Bedük. 
"Çünkü eğitim bir bütündür. Okulu 
da açacağız, modern araç ve ge
reçlerle tesis edeceğiz. Ama bu 
güzel okullarda, bu modern araç 
ve gereçlerle okuyacak olan ço
cuklarımızın çalışabilmesi için, okul
dan ilim ve irfanını alabilmesi için 
en iyi, en güzel, temiz çevreye ve 
ortama ihtiyacı vardır. Yurtlara ih
tiyacı vardır. Yurdu olmayan ortada 
kalan bir çocuğun psikolojisi bozuk 
olur. Başarılı olması mümkün de
ğildir. Ve geçmişte biz en büyük sı
kıntıyı buralarda çekmişiz. Genç bir 
nesli var Türk Milletinin. Dünyada 
genç nesli en fazla olan Millet Türk 
milletidir. Gerçekten bu böyledir. 
Bu büyük eneıjiyi en iyi şekilde in
sanın hizmetine sunmak hepimizin 
boynunun borcudur. Bu enerjiyi 
biz eğer kalkınmaya yön
lendirmezsek o zaman vicdan 
azabı çekeriz, atalarımıza da ihanet 
etmiş oluruz, vatanımıza da ihanet 

etmiş oluruz. işte bu noktadan ha
reket etmek suretiyle diyoruz ki, 
eğitilmiş insan gücünü artırmak 

boynumuzun borcu. Zaten Kay
serililer de bunu gösteriyor. Di
yanet işleri Başkanım ızın ve Türkiye 
Diyanet Vakfı'nın şehrimizde böy
lesine önemli bir hizmeti ger
çekleştirmek üzere başlatmış ol-
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duğu bu faaliyeti şükranla kar
şılıyorum ve onu destekleyen tüm 
Kayserililere yine teşekkür edi
yorum· dedi. 
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Yurt açmanın okul açmak kadar 

sevap olduğunu da belirten Saffet 
Arıkan Bedük. "Bizim inancımızda, 
bizim kültürümüzde ve dinimizde 
kız. erkek farkı gözetmeksizin bize 
ilim ve okuma emri verilmiş. O 
okuma emrini yerine getirebilmek 
için kız çocuklarını o ortama ha
zırlamak gerekir. Ben o bakımdan 
bilhassa teşekkür ediyorum. Özel
likle değerli müftümüzün gece 
gündüz demeden nasıl çalıştığını 

gördüm ve Diyanet işleri Baş
kanımızın müsadeleriyle gerçekten 
değerli müftümüze ve onunla be
raber değerli arkadaşlarına bilhassa 
teşekkür etmek istiyorum. Türkiye 
Diyanet Vakfı'na da tekrar teşekkür 
ediyor. sayın lmamtorunu ve ai
lesini candan kutluyor. hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Öğrenci yurdu hayırlı ve uğurlu 
olsun." diyerek sözlerini bitirdi. 

Öğrenci Yurdunun açılı} törenine kalabalık bir topluluk katıklı . 

Son konuşmayı yapan Diyanet iş
leri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli 
Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yıl

maz, insanoğlunun öldükten sonra 
da yaşamayı arzuladığını, hiç bir in
sanın yok olmayı, unutulmayı is
temediğini, bunun da insanın ta
biatında var olduğunu söyledi. 
Geride hayırlı eserler, hayırlı mü
esseseler bırakan insanların bu 

eserleriyle yaşadıklarını ve unu
tulmadıklarını ifade eden Mehmet 
Nuri Yılmaz, hayır işlerine koş

manın her insanın karı olmadığını. 
bunun Allah'ın bir lütuf ve ikramı 
olduğunu da belirtti. 

Yüksekokullarda okuyan kız ço
cukları için yurt inşa edilmesinin se
vindirici bir olay olduğunu söy
leyen Mehmet Nuri Yılmaz 

··Bundan l 5, 20, 30 sene öncesine 
giderseniz fakültelerimizde, unı

versitelerimezde okuyan kız ço
cuklarımızın sayısının az olduğunu 
görürsünüz. Aileler çocuklarını yük-

Diyanet lıleri Baıkonı ve Vok~mız Mütevelli Heyeti Boşkonı Mehmet Nuri Yılmaz, tören münasebetiyle bir konvıma yaptı. 

1 
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sek tahsile göndermezlerdi. Hatta 
lise tahsiline, ortaokul tahsiline bile 
göndermekten çekiniyorlardı. 

Bunun tabii çeşitli sebepleri vardı. 
Bu sebeplerden birisi de işte ço
cukların barınacağı bir yurdun ol
mamasıydı. .Şimdi böyle bir yurt 
olunca, burada ikamet edenlerin 
ihtiyaçları karşılanınca rahatlıkla 

okuyabilme imkanına da ka
vuşacaklar. Ve sayın Valimin de işa
ret ettiği gibi kız çocukları da oku
maktadır. Yani kadın bir cemat 
değildir. Cansız bir varlık değildir. 
O da bir ruh taşıyor, o da akıl ta
şıyor. Ve lsıam Dini kadın erkek 
hatta genç ve ihtiyar herkesi oku
maya teşvik etmiştir. ilmin yaşı 

olmaz. Peygamber /S.A.V.)'ın muh
terem zevceleri Hz. Aişe /r.a.) l<a
dınlar ve sahabe içerisinde yüce bir 
ilmi şahsiyete haizdir. Kadınlarla il
gili malumatı diniyeyi herkes 
ondan öğreniyordu. Hz. Ebu Bekir, 
Hz. Ömer. Hz. Osman, Hz. Ali gibi 
seçkin insanlar bile Hz. Aişe'nin bil
gisinden istifade ediyorlardı. Ona 
fetva danışıyorlardı. Abbasi Ha
lifelerinden Harun-u Reşid'in ki 
Harun-u Reşid dünyanın üç kı

tasına hükmeden bir insandır. 

Harun-u Reşid'in hanımı Zübeyde 
hanım zamanının en büyük alimi 
ve üniversite hocasıydı. lsıam nice 
ilim adamı yüce şahsiyet sahibi ka
dınlar yetiştirmiştir. 
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Değerli kardeş lerim bu güzel mü
essesenin vatandaşlarımız ta
rafından, vatandaşlarımızın him
metiyle yapıldığı bilinmektedir. 
Zaten devletimizin her yere eli ula
şamıyor. Devletten herşeyi bek
lemekte bana göre de doğru de
ğildir. Devlet daha ziyade 
mahrumiyet bölgelerinde bu tür fa-. 
aliyetlerde ve hizmetlerde bu
lunmaktadır. Kayseri gibi, ha
yırsever, mali durumu müsait 
insanların çok olduğu yerlerde bu 
tür hizmetleri devletten beklemek 
doğru değildir. Vakıflar kurmak su
retiyle, dernekler kurmak suretiyle 
böyle sosyal faaliyetlerde bulunmak 
lazım. Vakıf terimi lslami bir te--

j j ' ·4 • , 

rimdir. Hz. Peygamberimiz (S.A.V.) 
vakıf kurmaya bizleri teşvik etmiştir. 
Bakınız ecdadımız ne vakfiyeler bı
rakmışlar. Camiler yaptırm ış, yurt
dışındaki şu anda bizim yö
netimimiz altında olmayan yerlerde 
bile arazileri vakfetmiştir. 

lstanbul'da val<ı f binalarını say
mak mümkün değil. işte Mısır'da 
Osmanlı kalmış, Mısır arazisinin 
hemen hemen yarıdan fazlası 

vakıf, Osmanlı Vakfı. Bu vakıflar sa
yesinde eğitim öğretim yapılmış, 

bu vakıflar sayesinde ibadethaneler 
inşa edilmiş, bu vakıflar sayesinde 
yetimler sevindirilmiş, acizler gül
dürülmüş, yurtlar yapılmış. Bizler 
böyle şanlı ecdadın torunlarıyız. 

TÜRKİYE DİYANET UAKFI 

Bütün himmetimizi, bütün gay
retlerimizi bu hizmetlere sarfetmek 
durumundayız. Çünkü dünya gelip 
geçici birşey. Ne götüreceğiz? Bir 
zatın güzel bir sözü var. "Şu fe
laketten daha büyüğünü tarih yaz
mamıştır. Hiç bir zat duymamıştır" 
nedir o büyük felaket ka
zanacaks ı n, seNet yığacaksın, öl
dükten sonra oğlun, kızın, dağ

madın senin seNetini yiyecek, har 
vurup harman savuracak, ama 
onun hesabını sen vereceksin. 
Bundan daha büyük felaket olmaz. 
Binaenaleyh bu tür hizmetlerde bu
lunmak için kendimizi zorlamalıyız . 

Allah hiç birşeyi zayi etmez. Yap
tığınız her kuruş yardımın mutlaka 
karşılığını göreceksiniz. Fazlasıyla 

iade edilecektir. Bu hususta Yüce 
Allah'ın bize vaadi vardır." dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın fa
aliyetlerine de değinen Mehmet 
Nuri Yılmaz "Türkiye Diyanet Vakfı 
bu tür hizmetlerini hem yurt için
de, hem de yurt dışında sür
dürmektedir. Yurtdışında Azer
baycan'dan Avusturalya'ya kadar, 
Amerika'ya kadar her yerde Vak
fımızın hizmeti vardır. Öğrenciler 
getiriyoruz. Rusya'dan getiriyoruz, 
Bulgaristan'dan getiriyoruz, diğer 

KEMAL İMAMTORUNU 
ile RÖPORTAJ : 

S· Sayın Kemal Bey, bun
san uç sene ônce TOrkiye Di
yanet vakfı'na yurt yapılması 
amacıyla arsanızı ba
Oışladınız. Niçin ôzellfkie Kız 
Ö{:Jrenci yurdu yapılmasını 

aızu eltiniz? 

(- Ben Yüksek Öğrenim Vakfının 
kuruluşundon beri içerisindeyim, ku
rucu üyesiyim, müşerref üyesiyim. 

Sonra Sosyal Yardım Vokfı'nııı içe· 
ıisinde il ve ilçelerinde yönetim ku
rulunda bulundum. Bu bulunduğum 
yerlerde devamlı öğrencinin sıkınh çek
tiğin i , özellikle kızlanmızın yer bıı
lomoyıp, tohsillerini dondurup mem
leketlerine geri döndügüne şohit 
oldum. Bu yönden bir cami yophronın 
hayrını her lıongi bir şekilde kü
çümsemek istemiyorum. O do mut· 

loko çok büyük bir hizmettir, hayırdır. 
Ancak bir insanın evinde namaz kı· 
locogını düşünürsek, yolıoncı bir ül· 
keye, yobono- bir vilayete gittiği 
zaman yer lııılomaması ondan doha 
mühim bir ihtiyaç olduğu kanaatine 
vordım. Gerek vokıflordo aldığım va
zife, gerekse bu düşünceyle, yurdun 
daha öncelikli bir hayır i1i olduğuna 
konoot getirdim. 

Bundon l 6 sene önce burasını, ar· 
kasındaki bahçenin ki orası do bir ar
sadır. Bu orsanın bende olmayan his
sesini de oloıok Yurt yopılnıosı 
koydı~o Yüksek Öğrenim Vakfına ver· 
dim. Yönetimde de olmomo rağmen 
uzuıı seneler ki 12 sene gibi bir müd-

detle bu yurdu gerçekleştirme imkönı 
bulomodık. 0iyoneı Vakfı' nın imkanı 
daho müso.it olduğu için bu iki arsayı 
Yüksek Öğrenim Vokfı'ndon Diyanet 
Vokfı'oo yurt yapılması koydıylo ver
dik. Diyanet Vakfı' do yurt yapılmasını 
kororloştırdı ve bugün gördüğünüz gibi 
yurt ıomomlondı. 

s- TOrldye'de e{J/Mm ve ô{)· 
retlm genelde resmr kurumlar 
tarafından yapılmakta, buna 
6zel kurıııuşıar ve şahıslarda 
destek olmaktadır. Siz de bu 
amaçıa arsanızı yurt ya
pılması amaayıa rorldye Dl· 
yanet Va/clı'na ba{:Jışladınız. 

Niçin rortclye Diyanet vakfı'nı 
seçtiniz? 
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Balkan ülkelerinden getiriyoruz, 
Türk Cumhuriyetlerinden ge
tiriyoruz. iaşe ve ibatelerini temin 
ediyoruz. Yetiştikteı:ı sonra, bu in
sanlar gidip kendi ülkelerinde hiza 
met veriyorlar. Camiler inşa edi
yoruz, fakülteler açıyoruz, imam
hatip okulları açıyoruz. Bunların 

yine maddi kaynagı Türkiye Di
yanet Vakfı'dır. Biz Diyanet olarak, 
bütün vakıflarımıza destek ol
maktayız . Biraz eweı ifade ettigim 
gibi herşeyi devletten beklemek 
dogru degil. Bu vakıflar içerisinde 
en muhteşem vakıf Türkiye Diyanet 
Vakfı'dır. Güçlü bir vakıftır. işte bu 
müesseseye de vakıf büyük bir kat
kıda bulunmuştur. 

Tabii biz vakıf olarak yardım edi
yoruz. Kaynagımız siz degerli müs
lümanlardır. Kaynagımız, müracaat 
ettigimiz yer sizlersiniz. Ne ya
pıyorsak sizlerin himmetiyle ya
pıyoruz. Allah sizleri var etsin. Allah 
sizlere daha çok iyilik ve ihsanda 
bulunsun." dedi. 

Tören konuşmalarından sonra 

Kayseri Kemal lmamtorunu Kız ög

renci Yurdu, Diyanet işleri Başkanı 

ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Baş

kanı Mehmet Nuri Yılmaz ile Kay

seri Valisi Saffet Arıkan Bedük'ün 

kurdeleyi kesmesiyle hizmete açıldı. 

Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz ile 
Kayseri Valisi Saffet Arıkan Bedük, 

kurdeleyi birlikte keserek 
ö{jrenci yurdunun açılışını 

gerçekleşlirdi. 

C· Ben, Devletin güçlü olması, Dev
letin benimsediği fikiılerin to~umo 
hakim olması toroftonyım. Burada çe
şitli görüşlerde vokıflor, kuruluşlar, 
sektörler var. Ama benim konoalim şu 
ki devletin destekledigi, devletin fık
ıine paralel kunıluşloıo yardım etmek 
doha uygun bir şey olarak dOŞündüm. 
Tobi gayreti, digerlerinin çohşmosı biz
den doho güçlü, doho iyi şumullü ola
bilir. Amo inonıyorumki burdo peşin 
hükümlü muayyen göıiişlü bir eğittmin 
oldugu konoottrıde degaim. Hür dü
şünceli serbest horokerii, k~ilerin yurt 
s09loyorok yodo herhangi birşey sog
loyoıok bunlon muayyen bir göruş et
rof ındo toplamanın dogru olocogını 
zannetmiyorum. Bu bokımdon Oi· 
yanet Vakh kanalıyla yurt yapılmasını 
uygun gördüm. 

s- Sizin ba{JIJladı{Jınız arsa 
Ozerlne TOrldye Diyanet Vakii 
tarafından ıaz O()rend yurdu 
inşa edildi. Sizde yurdun /ı,, 

ŞOC1flnda bir taşaron, ıtıo

hend/s gibi çcıııştınız ve maddi 
destek SO(Jladınız. BugOn yurt 
bir ıorenıe fılzmete açıklı. Duy
gu/annrz ne/erdir? 

C- Şimdi efendim, ben yıHoı önce 
Ahmet Boldöktü ilkokulunun Camisi 
ve yurt inşoofındo bulundum. Bo~ 
döktü, yakınım olması doloyısıylo 
onun gönderdigi parayla biz o tesisleri 
meydono getirdik. 

Özellikle ilkokulun açılışında şahit 
oldugum bir monzoro beni bu şekilde 
bir şeye teşvik ettL O do şuydu. S09 
oyoğı kasıktan kapı.ık oloıı bir öğrenci 
koltuk değneğiyle okula geliyor. Ben 
de o zomonlor işi bırakmıştım. Yani 
ortık yoruldum gibi düşüncelere ko-

.,.. . .) 

Yurtta kolan kız ö{jrenciler 

pılmışhm. O çocuk o okul olmosoydı 
gidemiyecekli şehre. O zomon oralar 
tamamen boştu. Ancok o okulun yo
pılmosındon dolayı okula gelebilm~. 
O bono çok büyük bir örnek oldu. iş 
hoyotrno yeniden bir hız olorok boş
ladım. Ve bunlon bir gaye edindim. 
lnson sadece kendisi için ko
zonmamolı. Toplumodo verebileceği 

birşeyler olmalı. Fikri olabilir; maddi 
olobilir. Ve homdolsun bugün bu 
goyem gerçekleşti. Yoni bu çok büyük 
bir ıevktir. Yoni hiçbir şe~e kı
yoslonamoyocok bir verme zevki, çok 
büyük biışey. 

Allah bugünü bono gösterdi, 
isteyenlere de nasip etsin. 
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Türkiye Diyanet Vakfı 
BÜNYAN 

ORTAÖGRETIM ÖGRENCI YURDU 
HiZMETE ACiLDi , 

• Eğer Müslümanlar l<ur'an'ın 
emirlerine kulak verselerdi, 
bugün dünyanın en alim milleti 
olurlardı. Eğer Hıristiyan dünyası 

kendi kitaplarının emirlerini 
dinleseydi, dünyanın en cahil ve 
yoksul milleti olurlardı. " 

Kayseri ilimizin Bünyan ilçesinde 1992 yı
lında temeli aıııan BO ôgrenci kapasiteli Bün
yan ErkeK Ortaôgrelim Yurdu düzenlenen 
bir lörenıe nızmete açıldı. Altı kal oıon yur
dun müşıemilatındo, çarşı, meselci, dersene, 
yalakhane ile muıraK ve yemekhane bu
lunuyor. 

ısı yaıııımıı ve yerden ısıtmalı olarak inşa 
edilen yurdun açılış törenine Oiyaneı işleri 

Başkanı ve Vakrımız Mütevelli Heyeti BaşKanı 
ıvıenmet Nuri Yılmaz, Vali Yardımcısı Müslim 
Birieon, ııçe kaymakamı, daire amirleri ve 
kalabalık bir ıopıuıuk katıldı. 

ilk Konuşmayı yapan ilçe müftüsü Avni 
Şahin, yurdun müştemilatı nakkında bilgi ve
rerek, ôgrendlerın yurtta huzur içinde bo
rınacaklonnı söyledi. 

Kayseri Vali Yardımcısı Müslim Birican 

Voli Yardımcısı Müslim Birican da tören mü
nosebetıyle yaptığı konuşmada, ilmin ne 
le.adar önemli Oldugunu vurguıoyorok 

"Dünya istiyorsan ilim, anireı isliyorsan mm, 
her ikisini de istiyorsan ilim. ilmin ya. 
pılabilmesi iÇinde yurt ve mekan gerekir. Me
kansız ilim mürnk.ün deQlldir. Bu bakımdan 
TOrKiye Diyaneı Vakfı'nın tüm yurt çapında Ol· 
duğu gibi, Bünyonımızdo do böyle bir mü
essese açmaları ve gayretlerinden dolayı te
şeKlc.ür ediyorum. 

Bu güzel memleketimizin bimk ve be
raberliğinin sogıanmosındo Diyanetin ne 
kadar önemli Olduğunu, verdikleri ilim ve lr
şodlorıylo nepımızın malumudur. Bu yurtta 
barınocoK çocuklarımızın hoyırtı ilim tonsıı 

edereıc., faydalı oımoıorını diliyorum: dedi. 

Diyanet lşıeri Başkanı ve YoKtımız Mü
tevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz 
do lsıom Dinrnin ilme çok büyOK önem ver
diğini söyleyerek, aklı selim insanın ilmin 
yüce blr mertebe ve alimin de yoce Oir şan. 
siyet olduğunu kabul edeceğini belirttl. tvıem
leketin y(ikseımesinin, tekamüllü rerııerın ilim 
ıansil etmesiyle oronhlı olacağını do söy
ıeyen Mehmet Nuri Yılmaz 'Bir memıekene 
ne kadar çoK yetişmiş insan varsa, ilim irfan 
sahibi, fazilet sahibi insan varsa o memıekeı 
hem madden hem de manen yücelip, le.o~ 
Kınır. Kalkınmanın yolu ilimden geçer. Cen
netin yolu da ilimden geçer. cenaıetıe niç bir 
yere varılmaz: dedi. 

zaman zaman oogu ve Güneydoğu 
Madoıu bölgelerine düzenlediği se-

Diyanet İşleri Boş.kon, ve Vok~mız 
Müıevdli Heyeıi Boşkonı Mehmcı Nuri Y,lmoz 

yonatıardo edindiği intibayı dile getiren 
ıv.enmet Nuri Yıımoz "Eğer eline silah alıp 
dağlarda eşkiyaıııc. yapan o genç çocuKıar 
01<usaıardı. böyle muhteşem yurtlarda bO
nnsoıardı, inanınız eline silah atıp dağlara 
çıkrnozJardı. Yanı bir narekettn altında eği
ıimsizllk vardır. cenoıe1 vardır. 13, 14, 15 ya} 
ıonndoki çocuKıon zarla dağlara çı. 

kanyonor, ellerine silah veriyorlar, hem o 
ÇOCUKiarı perişan ediyorlar, hem aııeıerini 

perişan ediyorlar, hem de blllyorsunuz 
varan evladı nergün şenıd vermektedir, biz
leri perişan ediyorlar. 

Eğitimden, ilimden başka bizi kurtoraccık 
liiç birşey yoktur. lime sonımamız lazım. Ço
cukıanmızı oKutmomız ıazım. Tabi çocukıan 
okuturl<en dini lerblyeıerını de vermemiz 
lazım. Çok fakülte bilirmiş insan var ki dini ter. 
olyeden uzaK yefişııği için memıeKete fayda 



HABER BÜLTENİ 

değil zarar verıyorıar, fayda yerine zarar 
gelirlyorıar. OKutda oKuyan çocukıanmızın 
mutlaka aiıeıennden dini terbiye aımaıarı 

ıazım:dedl. 

OKUiiarda din kültürü ve ahlaK bilgisi ders
leri verlldlginl, ancak bazı Kesimlerin buna 
karşı çıklıgına da deginen Mehmet Nuri Yıl

maz 'Din kültürü ve ahlôK dersleri kaldınısın 
diye feryad edenler var, yaygara ko
paranlar var. Her gün basında bunun mü
nakaşası yapılıyor. Bu din kültürü ve ahlak 
dersleri nedir acaba? Yanı okulda ço
cuklara neıer ôğreliliyor? Muhtevasına bak.
ııgımızda, Kainatı yaratan yüce mevlanın 
varııgı ôğretiliyar. Öldükten sonra herk.esin 
Allah'ın huzurunda ifade verecegı ôğ

reıiıiyor. Anne ve babaya itaahn farz oıdugu 
ögretiliyor. Çocuklara şefkatli davranmak 
emrediliyor. Yanı tek Keıimeyıe iyi insan, iyi 
vatandaş yetiştirmek için bu dersler oKullara 
konmuştur. Bunıann zararı mı var, faydası mı 
var? Bugün cemiyetimizin çeKliQi sıkıntı oh-

Yotokhone 

Bünyanlılor 
Yurdun 
oçılıııno 

büyük il9i 
gösterdi, 

lakın dejenere edilmesinden Kay
naklanmaktadır. Toplumumuz bir de
jenerasyona ugramaklodır. Bir toplumda kü
çüKler büyüklere saygı gösterse, büyükler 
çocuklara şevkotıı davransa, anne ve ba
baya ııaoı edilse, insanlar barış içerisinde 
yaşasa daha iyi oımoz mı? işte din bize 
bunu emrediyor. Din dersıen de ço
cukıonmızo bunu telkin ediyor.· dedi. 

Şer mihroklann mıııeıımızı birbirine dü
şürmek için hummalı bir şekilde faaliyette bu. 
lundugunu ve beraberligimizi bOWlak için 
her türlü yoıa başvurduklarını ifade eden 
Mehmet Nuri Yılmaz ·şer mihraklar birili< ve 
beraberıigimizJ oozmak için her lürlü ça
bayı sarfediyorıor. Şunu unutmayınız ki biz
ıer bir etin parmaklan gibiyiz. Bizıer Kökü 
yerin aıhnda oıan bir agacın dallan me
sebesindeyiz. Kuzeylisiyle, güneylisiyle, do
guıusuyıa, batııısıy1a bir milletiz ve mos
lümanız, din kardeşiyiz. BlzJ birbirimizden 
ayırmaya muvaffak oıamayacoklardır. işte 
bu ilim, irfan yuvalan iyi vatandaş ye
tiştirecektir. Bilgili insanlar yetiştirecektir. Bu
rada yetişen gençlerimiz, memleketin ima
rına, yükselmesine, ıeKamüıüne mzmeı 

edeceklerdir. Böylece kalKınmış huzurlu bir 
topıum meydana gelecektir. OKumadan 
daha ctegerıı, daha zevkli hiçbir şey oıo

maz. Hocalar her zaman sıze bunu söy
lüyorıar. Kur'an~ Kerim'ln ilk emri 'Oku' diye 
başlıyor. Allah Kaleme yemin ediyor. Aza
metiyle o yüce varlık kaleme yemin ediyor. 
Hiç bir din lslam Dini kadar okumaya, yaz
maya önem vermemiştir. Bu Okumaya teşvik 
eden ayetleri ne Tevrarıa bulabilirsiniz, ne 
de lncll'de. Eger müslümonıar Kuran'ın emir
lerine kulak verseıerdl, bugün dünyanın en 
alim milleti oıurıardı. Yine müstümonıar eger 
Kur'on'ın emırıerinl dlnteseıerde, dünyanın en 
zengin milleti oıurlardı. Hristiyan dünyası 

kendi kilap1annın emirıerinl dinleseydi, dün
yanın en cahil ve en yoksul milleti oıur
ıordı. Fok.Ot k0der'ln garib bir tecellisidir ki 
şorK milleıterı okumayı ıeı'ke11i, çogo 
ayak uyduramadı, tembellik ve oıoıeı 
içerisinde ömrünü geçirdi ve işte bUgün 
sürünmeye mahkum odu. Bizi kurtaracak 
olan okumaktır: dedi. 

lslôm Dini'nin ilmi dünyevi ve uhrevi 
diye oyırmadıgını ve mukaddes ki
tabımızın konusunun başından sonuna 
kadar ilim ve irfanden ibaret oldugunu 
söyleyen Mehmet Nuri Yılmaz 'Müsbet 
ilimlere, pozitif ilimlere Kurarı-ı Kerim'de 
işaret edilmiştir. o hem dünya kitabıdır, 
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hem ahiret kitabıdır. Her şey ondadır. Onun 
için ilmin dünyev~i. uhrevısi oımaz. ilmin 
hepsi muhteremdir, hepsi mübarektir: dedi. 

ôgrencilerin rahatça okumaıannı sag
ıamak için yurtlara şiddetle ihtiyaç atdugunu 
vurgulayan Mehmet Nuri Yılmaz ·sız Türkiye 
Diyanet Vakfı olarak yurt yaptırmaya azami 
gayret gösteriyoruz. Bursa'da yurdumuz 
yapılıyor, diger illerimizde yapılıyor. Og
rendnin bannacagı bir yeri oıması tazım. Bir 
sıcaK çorba içecek yeri oımosı ıazım ki 
huzur içerisinde okuyabilsin. Nice kablliyeııı, 
üslün zeKaya sahip insanlar var ki, im
kansızlık yüzünden okuyamamaktadırlar. 

Yazık oıuyor bu ınsonıora. Bir camı yap
tırmak ne kadar sevapsa, bir yurt yap
tırmakta o Kadar sevaptır. Bir ilim irran yuvası 
yaptırmak o kacıar sevaptır. Gün insan gü
nüdür. Yetişmiş insana lhtiyaamız var. Bu in
sonıorı da sız hamiyelll, maır fmKana sahip 
insanlar sagıayacaktır. Bu insanlar sizin him
meııerinize munıoçıır. Bu yurdun ya
pılmasında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Ozelllkle siz degerıı Bünyan·ıı kar
deşlerime teşekkür ediyorum. Allah hayrınızı 
kabul etsin. Daha nice yurtlar yopıırmoyı Siz
lere ve bizlere nasip eyıesin, hayırlı ugurıu 
oısun. Bu yurdun hayırlara vesile oımasını, 
bu yurtta barınacak çocuklara Cenab-ı 

Hakk'ın zihin açıklıQı vermesini niyaz ediyor, 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum: 
dedi. 

Daha sonra Diyanet işleri Başkanı ve Vak
fımız Mütevelli Heyett Başkanı Mehmet Nuri 
Yılmaz'ın kurdeleyi kesmesiyle Bünyan Erkek 
Orta Ogretim Ogrenci Yurdu hizmete açıldı. 

Diyanet lıleri Boşkonı Mehmet Nvri Yılmaz 
kurdeleyi keserken. 
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l<IRGIZlSTANLI ÖGRENCILER 

alkanlardan OrtadoÇju'ya, oradan Orta 
Asya'ya ve Rusya'nın içlerine kadar geniş bir 
alanda yaşayan Müslüman Türk toplulukları T 

' 

B ve devletleri, kendilerine cebir ve şiddet yo
luyla unutturulmaya çalışılmış dinlerini yeniden ög-

ürkiye Diyanet Vakfı, bu insanların dini ve kül
türel ihtiyaçlarını temin etme amacıyla yogun 
bir gayretin içine girmiştir. Bu amaç dog
rultusunda Oş Üniversitesi bünyesinde bir ila

hiyat Fakültesi kurulmasını yetkililere ileterek bu fakültenin 
tüm masraflarının Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kar
şılanacagını beyan etmiştir. Bunun üzerine bir bina fa
külte binası olarak tesbit edilmiş, Türkiye Diyanet Vakfı ta
rafından tadilatı yapılarak, okulun ihtiyaçları temin 
edilmiştir. Okula ilk etapta 60 ögrenci kaydedilerek bu 
60 ögrenci hazırlık sınıfını okumaları amacıyla Türkiye'ye 
getirilmiştir. 

renmek, dini yaşayışa yeniden tesis etmek, miffi kim
liklerini yeniden ön plana çıkararak geliştirmek ihtiyacı ve 
arzusu içerisindeler. Bu arzuyu duyan ülkelerden biri de 
1990 yılında bagımsızlıgına yeni kavuşan Kırgızistan'dı r. 

Kırgızlılar dinlerini yeniden öÇjrenme ve yaşamayı arzu 
ediyorlar. 

Diyanet işleri Başkanııgı Bolu Egitim Merkezi'nde ilahiyat 
hazırlık sınıfını okuyan ögrenciler hakkında Bolu Egitim 
Merkezi Müdürü Ergun Yücel beyden şu bilgileri aldık. 

Ergun Yücel 

Bolu Eğitim Merlcezi Müdürü 

17 Mart 197 3 yı lında kurulan 
ve bugüne kadar aralıksız hizmet 
veren Bolu Egitim Merkezi'miz şu 
anda, Türkiye Diyanet Vakfı ta
rafından Kırgızistan·ın Oş şeh

rinden ülkemize getirilen 50 öç)
renciye ilahiyat hazırlık sınıfı 

egitimi vermektedir. Bu egitim; 
Ankara ilahiyat Fakültesi'nden 
gelen Doç.Dr. Mustafa Erdem 
nezaretinde. Dr. Ahmet Yılmaz, 
Necmettin Yurtsever adlı ögretim 
üyeleri ile eç)itim merkezimizde 

bulunan ögretmen arkadaşları

mızla yürütülmektedir. 

Kırgızlı ögrencilerimiz, kısa sü

rede buraya uyum sagladılar. Biz 
ögrencilere ek ders olarak hi
tabet dersi de verdik. Bununla 
öÇırencilerin bir cuma namazı kıl

dı rmalarını hedefledik ve bu ko
nuda hedefimize de ulaştık. ög
rencilerimizin tüm ihtiyaçlarını 

karşılıyoruz . Hiç bir eksikleri yok. 
Onlarda huzur içerisinde egitim 
görüyor. Biz hepsinin başarılı ola
caç) ı inancındayız. 



Kırgızistan uyruklu öğrencilerin eğitimiyle ilgili ko
ordinatör olarak görev yapan A.Ü. ilahiyat Fakültesi 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Erdem (Dinler 
Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayın Kurulu Üyesi olarak Kırgız öğrencilerinin 
Türkiye'deki ilahiyat eğitiminden sorumlu olarak görev 
yapıyor. Doç. Dr. Mustafa Erdem'/e Kırgızlı öğrenciler 

hakkında yaptığımız röportajı sunuyoruz. 

S- Sayın Mustafa Erdem, Kırgızistan 

yeni bağımsızlığına kavuşmuş bir Türk 
Cumhuriyeti. Burası hakkında genel bir 
bilgi verir misiniz? 

C- Memnuniyetle. Bilindiç:)i gibi Kır
gızistan Orta Asya'nın doç:)u kıs

mında Çin'in batısında, Özbekistan, 
Kazakistan'ın kuzey dogusunda, Ta
cikistan·ın kuzeyinde küçük bir Türk 
yurdu. Burası malesef 1990 yılına 

kadar komünist Rusya'nın esaretinde 
kalmış bir ülke. Ruslar ı 850'1i yıl

lardan sonra, bu kardeşlerimizin hür
riyetlerini ellerinden almışlar. Ama şü
kürler oısunki onların kimliklerini 
ellerinden alamamışlar. Bu kadar 
uzun süre geçen bir hayat içerisinde 
maıesef onlar yaşantılarında bir 
takım deç:)işikliklere ugramışlar, hatta 
üzüntüyle belirtmekte yarar var. dini 
hayat hiç denecek şekilde ortadan 
kaybolmuş. Dini hayatın yok ol
masına vesile olacak pek çok kötü 
alışkanlıklar bunlara birer hayat tarzı 
olarak takdim edilmiş. Böylece bu 
kardeşlirimiz esaretin kendilerine ver
miş oldugu mahrumiyetle dış dün-

yayla, diger insanlarla ve özellikle 
Anadolu'da yaşayan Türk kar
deşleriyle baç:)larını koparmışlar. 

Rusya'nın kendilerine takdir ettigi ha
yatı bir hayat nizamı olarak be
nimseyegelmişlerdir. Kendilerinin 
dini bir müesseseleri olmamış, dini 
egitim veren kurumlardan mahrum 
kalmışlar. Dolayısıyla din alanında 

kendilerine rehberlik yapacak din 
adamlarından ve onları yön
lendirecek kitaplardan maalesef 
mahrum kalmışlardır. 

Bizim Anadolu'ya gelmezden ön
ceki müşterek kaderi paylaştıç:)ımız, 

onların kendi ifadeleriyle arzedeyim 
müsade ederseniz. Türk atanın ba
lalarıdır. Dolayısıyla bizlerle onlar ara
sında bir kan birliç:)i, bir kader birliç:)i, 
bir tarih birliç:)i, bir ülkü birligi, bir dil 
birligi sözkonusudur. Su anda 5000 
km.'ye yaklaşan bir uzaklıkça ol
malarına ragmen bizimle, biraz fazla 
dikkat gösterilecek olursa aynı dili !<er 
nuştuklarını, aynı . kültürü pay~· 
taştıklarını görmek mümkündür. Kı

saca arzetmeye çalıştıç:)'ım Kırgızistan 
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Anadolu'nun Orta Asya'daki bir 
uzantısı, Anadolu'daki Türklerin ko
münist esaretinde kalan bir hül
yasıdır. 

S- Sayın hocam, 1856'da Kırgızistan 

Çarlık yönetimine girmiş, 1990 yılına 

kadar da Rusya'nın yönetiminde kal
mıştır. Sizinde ifade buyurduğunuz gibi 
tamamiyle milli ve manevi değerlerden 
kopmaları ve asimile edilmenin so
nucunu yaşıyorlar. Bu insanlara dinlerini 
yeniden öğretmek amacıyla Türkiye Di
yanet Vakfı girişimlerde bulunuyor. Kır

gızistan'a bir ilahiyat fakültesi açıldı ve 
bu fakültede okuyacak öğrencilerde şu 
anda Bolu Eğitim Merkezi'nde hazırlık sı
nıfını okuyor. Fakültenin açılması ve öğ
rencilerin seçilmesi nasıl oldu bilgi verir 
misiniz? 

C- Memnuniyetle. Bu konuda iki 
özellige dikkatlerinizi çekmek is
tiyorum. 5 Türk Cumhuriyetinden 
Orta Asya'da olanların ilki olarak Kır
gızistan'da ilahiyat fakültesinin açıl

ması çok anlamlıdır. Kazakistan. Öz
bekistan, Türkmenistan hatta 
Tacikistan'da deç:)ilde nıçın Kır

gızistan'da. Türkiye Diyanet Vakfı ku
ruluş amaçlarına uygun olarak Is
lama hizmeti hem yurt genelinde 
hem de yurtdışında kendisine pren
sip edinmiş, uM deç:)erıerin hamisi 
güzide bir kurumumuzdur. Onun ar
zusu lslamı yeryüzünün tamamında 
yaşanılacak bir din haline ge
tirmektir. Bu ugurda kendi kuruluş 

felsefesine uygun olarak heryerde 
hizmet götürmeyi bir ortak prensip 
olarak kabul eder. Ama yapmış oı
dugu bütün gayretlere ragmen, Kır

gızistan'ın dışında diger Türk Cum
huriyetlerinden bu yönde olumlu bir 
cevap alamamıştır. Tabi bu arada 
Azerbaycan'a açılan ilahiyat fa
kültesini biraz istisna olarak de
gerıendirmede yarar vardır. 

Kırgızistan konumu itibariyle Orta 
Asya Cumhuriyetlerinin ekseni olarak 
deç:)erlendirilebilir. Şüphesiz kültür ve 
medeniyet olarak Özbekistan'ın 
diger Türk Cumhuriyetlerine bir li
derliç:)i, bir rehberliç:)i sözkonusudur 
ama Fergana vadisinin üst kıs

mınında olması, Kazakistan, Öz
bekistan, Tacikistan ve hatta bugün 
henüz hürriyetin tadını alamamış 

bizim için bir uhte, bir hülya olarak 
varlıgını devam ettiren Dogu Tür-
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kistan'daki kardeşlerimizin de en kes
tirme yoldan iletişim kurabilecekleri 
bir bölgede olması bakımından Kır

gızistan çok ciddi bir konumdadır. 

Buranın yetkilileri, şu anda ken
dilerine huzurunuzda teşekkürü bir 
borç biliyorum, kaybetmiş oldukları 

milli ve dini deÇJerlerin yeniden ihya 
edilmesi, yeniden kazanılması hu
susunda Türkiye Diyanet Vakfı yet
kililerinin uzatmış oldukları ele en 
sıcak cevabı verebilme gayretini, hoş
görüsünü göstermişler ve bunda da 
kendllerinin malesef önceden dini 
ilimler, dini hayat noktasında fakir ol
duklarını kabullenmenin fedakarııgını 
da hissettirmişler, Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın kendilerine gö-
türecekleri bu alandaki her 
türlü hizmete şükranla 

cevap vereceklerini ifade 
ederek orada bir ila
hiyat fakültesinin ku
rulmasına ızın ve
rebileceklerini ifade 
etmişlerdir. Böylece 
bölgenin güney kıs

mında yer alan ve 
dini kültürün kuzeye 
göre daha uyanık, 

daha canlı bu-
ıunduÇJu Oş böl-
gesinde ki bu Oş'un 
yaklaşık 3000 yıllık bir 
tarihi geçmışı söz
konusudur. Bu böl
gede bir ilahiyat fa
kültesi açılmasının 

hem Kırgızistan, hem de biraz ewel 
arzetmeye çalıştıQım diQer Türk Cum
huriyetlerine daha kolay ulaşım saQ
layabilmesi açısından uygun ola
caQını ifade etmişlerdir. Böylece 
resmi bir statüye kavuşması, ülke ge
nelinde objektif bir eQitim imkanı ve
rebilmesi bakımından açılacak olan 
bu ilahiyat eQitim kurumunun Oş 
üniversitesi, daha doÇJrusu oranın 

ifadesiyle Oş Devlet Üniversitesi bün
yesinde bir ilahiyat fakültesi olması 

şeklinde kararlaştırmışlardır. 

Fakat Kırgızistan'ın komünizm dö
nemindeki geçirmiş olduQu hayat 
tarzı ekonomik açıdan çok çok alt se
viyede kalmasına sebep olmuş, bu 
açılacak olan ilahiyat fakültesinin ih
yasının ve varlıç;jını devam et
tirmesinin madden mümkün ola-

mıyacaQı sebebiyle Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın maddi katkılarına ihtiyaçları 
olduç;)unu ifade etmişlerdir. Zaten 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın da temel 
felsefesine uygun olması bakımından 
da kurulacak olan bu ilahiyat fa
kültesinin bütün mali finansmanının 
kendileri tarafından karşılanacaQını 

öç;)renmelerinden sonra hemen gi
rişfme başlamışlar ve Oş Üniversitesi 
bünyesinde bir binayı derhal ilahiyat 
eç;)itiminin yapılabilmesi için tahsis et
mişlerdir. Bu imkanlardan sonra Tür
kiye Diyanet Vakfı ilahiyat fa-

kültesinin kuruluş prosedürünü 
hazırlamış ve ülke şartları gereÇJi de
kanının Kırgızistan'dan, dekan yar
dımcısının da Ankara'dan yani Tür
kiye' den olması esasa baç;)lanmış. 

Daha sonra yapılan bir prosedür çer
çevesinde bu üniversiteye hem Türk 
hem de Kırgız ögrencilerin alınması 
şartı koşulmuş. Böylece yeni bir ila
hiyat fakültesinin temeli Kırgızistan'da 
atılmıştır. 

Tabii Türkiye Diyanet Vakfı beni 
özel olarak bu işle görevlendirinceye 
kadar Kırgızistan'ın önemi ve Kır

gızistan'a bir ilahiyat fakültesi ku
rulması hakkında fazla bir bilgiye 
sahip deç;)ildim. Bu nususta da yet
kililere şükran borçluyum. Beni tarihi 
baÇJlarımızın. milli duygularımızın yiv-
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ferini teşkil edecek olan Kırgızistan'da 
böyle bir görevle görevlendirilmiş ol
malarını ben şükranla karşıladım ve 
şu anda da duygularımı ifadede aciz
lik çekiyorum. Büyük bir heyecanla 
yapılacak imtihan için bizim açı

mızdan Ütopya olan Kırgızistan'a git
meyi kendime bir şeref olarak telakki 
ettim. Neticede 19 Aralık ı 993 ta
rihinde yeni kurulan ilk ilahiyat fa
kültesi öÇJrencilerinin seçimi için Kır

gızistan'a gittim. Bölge şartları 

maalesef çok olumsuz. Oş ile Bişkek 
arasında ulaşım sadece uçakla saQ
lanabiliyor. Karayolu imkanı hemen 
hemen yok denecek kadar az. Varsa 
da ancak Özbekistan sınırından geç-

tikten sonra mümkündür ki kış 

şartlarında bu da imkansız de
nilebilecek niteliktedir. 

Seçim için 129 ögrenci 
başvurmuş. Tabi yapılan 

ilanlardan sonra bizim 
yapacagımız tabiiki on
ların kendi imtihan usul
lerine öncelikle saygı 

duymakla birlikte ya
pılacak imtihanda ila
hiyatçı olabilecek ni
teliÇJe sahip olan kişileri 

keşfetmekti. Takdir eder
siniz ki çok kısa süreli bir 
mülakat içerisinde % 
ı 00 ilahiyatçı oıacaÇJlna 
inandıgınız kişileri tesbit 
etmenin güçlüç;)ü or
tadadır. Fakat önce 
Allah'ın yardımı, sonra 

da daha önceki deneyimlerimizden 
yararlanarak bir takım nitelikleri ara
maya çalıştık. Bunda birinci ölçümüz 
şuydu. Malum Kırgızisran'da dini 
yönden pek alışılagelmemiş bir hayat 
tarzı sözkonusu, din olgusu onların 
davranışlarında bir takım ölçülü ha
reketlere sebebiyet verecek nitelikler 
taşıyor. içkiye, ahlaki bunalıma vs.ye 
düşmüş insanların birden bire dini 
bir hayat tarzının içine girmeleri belki 
onları psikolojik, hatta sosyolojik ola
rak bir takım sıkıntılara sev
kedebilecekti. Biz ölçülerimiz es
nasında bunların birinci derecede 
bizim istegimiz doÇjrultusunda de
gilde kendi istekleri dogrultusunda 
ilahiyat eÇJitimi alıp almamaları ko
nusunda tecelli etti ve hemen so
rumuz niçin, ilahiyat fakültesi ög-
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rencisi olmayı istediklerini sorduk. 
Bunu şunun için sorduk. Yapılan 

propagandalarda Türkiye çok na

müsait şartlarda gösterilmiş. Türkiye 

hakkında hiçbir bilgiye sahip ol

mayan bu insanlar, sadece de-

Kırgızistan'dan 
Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından ülkemize 
getirilen ilahiyat 
hazırlık sın ıfını okuyan 
öğrencilerle kısa bir 
röportaj yaptık. 

S- isminizi öğrenebilir 
miyim? 

C- Halil bir GuaytulfahoQlu 

s- Niçin ilahiyat fal<ültesinde 
ol<umayı istediniz? 

C- lslam Dinini gerçek ma
nasıyla ögrenmek komünizm bas
kısı altında dinlerini unutmuş Kır
gızistan'lı kardeşlerime lslamı 

ögretmek amacıyla ilahiyat fa
kültesinde okumaya karar verdim. 

s- Peki niçin okuma!< için Tür· 
kiye•yi seçtiniz? 

mirperde ötesine geçebilmek için de 
birtakım şeylere razı oldukları iz
lenimini bize verdiler. Hatta çok il
ginçtir ki bu imtihanlar esnasında 

Türkiye'ye turist olarak gelmek is
tediQini, Türkiye'yi yakınen tanımak 

C- Türkiye'deki insanlar bizim 
soydaşlarımızdır. Biz gardaşık başka 
ülkeye gitmek dogru olmaz. 

S- Burada size verilen eğitim 
nasıl, memnun musunuz? 

C- Allah razı olsun buradaki egi
timciferden. Biz Türkiye'ye gel
diç)imizde Türkçe konuşmayı, 

Kur'an okumayı hiç bilmiyorduk. 
Bize A,B,Cden elif-ba'dan baş

layarak Kur'an-, ve Türkçe ko
nuşmayı ögrettiler. lslam Dininin 
temel esaslarını öÇjrettiler biz ken
dilerine şükran borçluyuz. 

S- ilahiyat fakültesini bi
tirdikten sonra ne yapacaksınız? 

C- Kı rgızistan'da lslam Dini ram 
olarak bilinmiyor. Ben burada ög
rendiklerimi kardeşlerime ög
retecegim inşallah . imam olmayı 

düşünüyorum. 

Kı rgızi stanlı 

öğrenci 

Cuma hutbesini 

okuduktan 

sonra 

Cuma Namazı' nı 

kı ld ırdı. 

J7 

istediQini hatta tercüman veya dip
lomat gibi bir takım görevlerle kendi 
ülkelerine hizmet etmeyi uygun gör
düklerini ifade edenler bile çıkmıştır. 

Bizim ölçümüz ilim alabilecek dini 
egitimi hayatına tatbik edebilecek. 
ögrendiklerini ve yaşadıklarını başka 
insanlara da ögretebilecek nitelikli in
sanları aramak şeklinde oldu. Tabi 
bunları seçerken de mümkün oı

dugu kadar genç yavruları, mümkün 
oldugu kadar daha önceden kötü 
alışkanlıklara bulaşmamış kimseleri 
tercih etmek şeklinde tecelli eden bir 
imtihan yaptık. Bu imtihanımız es
nasında beni en çok duygulandıran 
husus şu oldu. ı 29 kişinin ı 29'unun 
da Türkiye'ye ilahiyatçı olarak gelmek 
istekleri tabiiki mali imkansızlıklar do
layısıyia yapılacak imtihanda onların 
bir kısmının magduriyet ve mah
rumiyeti beni çok etkilemişti. Ve ya
pılan imtihanda Diyanet Vakfı'nın 

kendilerine tahsis edecegi kontenjanı 
aşmamaya özen gösterdik. Bu da 
ı o·u kız, SO'si erkek olmak üzere 60 
ögrencinin seçimi şeklinde tecelli et
miştir. 

S- Bu ö!)rencilerin Türkiye'deki e!)i

timine niçin ihtiyaç duydunuz? 

C- Bunun birkaç sebebi var. Birinci 
sebebi bu çocukların Türk olmaları 

ve Türkiye kültürünü, Türkiye örf ve 
adetini, Türkiye'deki lslami yaşantıya 
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alışmalarıdır ki, Türkiye Diyanet Vakfı. 

eÇjer bu çocuklar Türkiye'ye ge
tirilirse, alışkanlıklarını daha kolay ka
zanabileceÇji inancında olması ha
sabiyfe bu çocukların Türkiye'ye 
getirilmesinde yarar gördüler. ikinci 
bir husus Kırgızistan'daki dini ya
pılanma, ahlaki durum maalesef bir 
ilahiyatçı nın rahat bir egitim gör
mesine imkan verecek düzeyde de
Qildir. Maalesef ülkenin şartları bul 
Dolayısıyla bu çocuklar Türkiye'de 
eÇjitim görürlerse daha kısa yoldan. 
daha kolay bir şekilde bulundukları 
alışkanlıkları bir tarafa bırakarak arzu 
edilen ilahiyatçı niteliQini ka
zanabilecekleri inancı bu çocukların 

Türkiye'ye getirilmesine imkan sag
lamıştır. Bir başka husus bence en 
önemli hususlardan bir tanesidir. Ko-
nuya egitim açısından yak-
laşıldıgından bu çocuklar Kır-

gızistan'da arzu edilen nitelikte 
ilahiyat egitimi verecek öQretim ele
manlarına sahip degildir. Kırg ızistan 

şartları buna imkan vermemektir. 
Eger Türkiye'ye getirilirlerse bu ço
cukların ilahiyat eQitimleri alma ları. 

Türk hocalar tarafından onlara din 
eQitimi verilmesi mümkün olacaktır. 

O zaman şöyle bir durum ortaya çı
kıyor. Mademki Kırgızistan'da ilahiyat 
eQitimi verecek yeterli aft yapı yoktur. 
Bu çocukların Türkiye·ye getirilip egi
tilmesinde yarar vardı r. Bu şöyle de 
düzeltilebilirdi. Surdan Türk hocalar 
oraya giderler. onlara ilahiyat eÇjitimi 
verilebilirdi. Ancak işin ileriki aşa

malarında Türkiye'nin önemi biraz 
daha fazla artacaktı. Hocalar Türkçe 
konuşacak. din eQitimi veren kitaplar 
Türkçe olacak bu kadar kısa süre içe
risinde kendi ülkelerinde bugün ko
nuşulan Türkçeyi onları bu kısa me
safe içerisinde ögretme imkanı 

olmayacaktı. 

işin bir başka yönü daha var. O da 
tali olmakla birlikte bu ögrenciler aka
demik bir havaya konsantre olmaları. 

girmeleri gerekmektedir. Bir din egi
timi veren kurumu gözleriyle gör
meleri ve oranın hayat tarzını eÇjitim 
şeklini de müşahade etmeleri ge
rekmektedir. Dolayısıyla Türkiyeye 
getirilmeleri pek çok yönden ge
rekliydi. Ve Kırgız idareciler de bun
ların Türkiye'de eÇjitim görmelerini 
kendilerine saglanacak yararlar açı-

S· İsminizi öğrenebilir miyim? 

( - Azime Maddehan 

5- Niçin başka bir fakülte de· 
ğilde ilahiyat fakültesinde oku
mayı tercih ettiniz? 

C· Biz kendimizden sorumluyuz. 
Hepimizi Allah yarattı ve bir gün 
yine Allah'u Teôlô'nın huzuruna çı
kacağız. Bu sebeple Dünyada yap· 
tıklarımızdan sorumlu tutulacağız. 
Fakat lslôm'ı tanımadığımız için 
neyin yasak, neyin helal olduğunu 
bilmiyorduk. Bizim memleket şart· 
!arına göre bunu öğrenmenin tek 
yolunun ilahiyat fakü ltesini oku
makta gördüm ve Alloh'ıma şü· 
kürler olsun Türkiye' de fakülteye 
başladım, inşallah burada öğ· 
rendiklerimizi halkımıza da an· 
latacağız. Kırgızistan' da bizim hal· 
kımız ilime muhtaçtır. Biz inşallah 
lslôm' ı, Kur'an' ı öğterip Allah', ta· 
nıtacağız. Allah nasip ederse kız li
seleri açmayı, medreseleri ço· 
ğaltmoyı, l slôm'ı yaşamayı ve lslam 
bayrağını Orta·Asya'ya dikmeyi 
hedeRiyoruz. inşallah tüm müs· 
lümanlar bir olup Turan devletini 

sından zaruri oımararından dolayı 

Türkiye'ye gönderilmeleri şart ko
şuldu. 

O zaman şöyle bir problem ortaya 
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kuracağız. Bizler Allah' ın sevdiği 
hakiki müslümanlardan olacağ ı z. 

5- Niçin başka İslam ülkeleri de
ğilde Türkiye'yi seçtiniz? 

C· Türkiye'deki insanlar bizim 
kardeşimizdir. Biz onun için Tür
kiye'ye gelmek istedik. Aslında bazı 
korkularım ız da vardı. Bizleri kabul 
edeceklerimi, ahlakımızı , dav· 
ranışlarımızı beğenecekler mi 
yoksa bizi dışlayacaklar mı diye. 
Ama Allah razı olsun, bizleri kendi 
evlatları gibi bağırlarına bastılar. 
Türkiye Diyanet Vakfı tüm ih
tiyaçlarımızı karşı ladı ve bize çok 
sıcak ve yakın ilgi gösterdi. 

S· Ailenizden uzakta, Tür· 
kiye'de eğitim goruyorsunuz. 
Gerek sosyal yaşanhnızda ge· 
rekse eğitim alanında kar· 
şılaşhğınız zorluklar var mı? 

C· Biz öyle zorluk görmedik. 
Hep iyi insanlarla karşılaştık. Ben 
hiç kötü insan görmedim ve Tür· 
kiye' ninde hep iyi olduğuna ina· 
nıyorum. Dersler de hocalarımız 
bizlere ayrıca yardım ediyorlar. 
Zorluklarla karşılaşmıyor. 

Kırgızlı ögrenciler sınıflarda. 
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çıktı. Türkiye'ye gelirse bu öÇJrenciler 
nasıl eÇJitilecekler, nerede eÇJi
tilecekler konusuydu. Kırgızistan Oş 

Üniversitesi rektörlüÇJü Türkiye'ye bir 
heyetle geldiler. Türkiye'de ki dini 
eÇJitim veren kurumlar ve Türkiye Di
yanet Vakfı hakkında detaylı bilgi sa
hibi oldular ve daha sonra Ankara 
Üniversitesi ile Oş Üniversitesi ara
sında bir kültürel ve akademik da
yanışma protokolü imzalandı. Bu da
yanışma protokolü çerçevesinde 
Kırgızistan'da eÇJitim verecek olan ila
hiyat fakültesinin Ankara Üniversitesi 
bünyesinde faaliyetini sürdüren ila
hiyat fakültesinin muadili veya ben
zeri bir kurum niteliÇJine kavuşması 
ortak bir prensip kabul edildi. Böylece 
Ankara Üniversitesinin ilahiyat Fakültesi 
onlar için bir model fakülte niteliÇJi ka
zandı. Bu açıdan da Türkiye'ye ge
tirilmesi zaruret halini almış oldu. 

S- Öğrencilerin bütün ihtiyaçları bil
diğimiz gibi Türkiye Diyanet Vakfı ta
rafından karşılanıyor, bu konuda açık

lama yapar mısınız? 

C- Kırgızistan'a bir ilahiyat fakültesi 
kurulması fikri ortaya atıldıÇJı zaman 
Türkiye Diyanet Vakfı bu hususta ya
pılacak bütün harcamaların kendileri 
tarafından karşılanacaÇJını peşin ola
rak kabullenmişti. Bu ilahiyat fa
kültesinin Türkiye'de birinci sınıfı, Kır
gızistan·a göre, hazırlık sınıfını, 

Türkiye'de okumaları prensip da
hilinde olunca bu öÇJrencilerin bütün 
masraflarının Türkiye Diyanet Vakfı 

tarafından karşılanacaÇJı artık açıklık 

kazanmış oluyordu. Türkiye'de bu 
öÇJrenciler ilahiyat fakültesinin ha
zırlık sınıfını okumak şartıyla geldiler. 
Hedef şuydu: Bu çocuklar kısa bir sü
rede yani bir eÇJitim yılı içerisinde 
Türk kültürünü, Türkiye'deki lslami 
yaşantıyı, Türk kardeşleriyle mu
adeleti, adab-ı muaşereti kaynaşmayı 
saÇjlasınlar ve birinci sınıftan itibaren 
Kırgızistan'da ilahiyat eÇJitimine Tür
kiye'den giden ilim adamları ta
rafından devam etsinler ve böylece 
orada filizlenen bu ilahiyat fikri, diÇJer 
Kırgız halka da örnek bir model teşkil 
etsin isteniliyordu. Böylece Türkiye'ye 
gelen ilahiyat fakültesi öÇJrencilerinin 
Türkiye'de uygun olan bir eÇJitim ku
rumunda istihdam edilmesi ve eÇJi
timlerinin orada yürütülmesi plan
landı. Fakat Ankara'nın fizikı şartlan 

Ankara llahiyat.fakültesi'nde hazırlık sınıfını okuyan-.:~ 
Vakfımızın Altındağ Kız Oğrenci Yurdu'nda kalan Kırgızlı Kız Oğrenciler. 

yeterli olmaması dolayısıyla, erkek 
öÇJrencilerih Ankara dışında bir eÇJi
tim kurumundaki bunun Ankara'ya 
en yakın bir eÇJitim kurumu olması 
tercihe şayandı. Kız öÇJrencilerin de 
Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 
bünyesinde bir eÇJitim imkanına ka
vuşmaları hedeflenmiş oldu. Aslında 
arzu edilen bütün öÇJrencilerin An
kara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 
bünyesinde ayrı bir sınıfta hazırlık 

eÇJitimi görmelerine yönelikti. Fakat 
ilahiyat fakültesinin fiziki şartlarının 

hiyat Fakültesi ile Bolu EÇJitim Mer
kezi olacaktı. Buraya geldigimizde 
Bolu EÇ)itim Merkezi'nin ilim yuvası 
olarak çok müsait şartlara haiz oı

duÇJunu ve halen burada bulunan 
öÇJretim elemanlarının bir ilahiyat ög
rencisi için hazırlık eÇJitimini verecek 
nitelikte bulunduklarını görebilmek, 
bizim ilahiyat eÇJitimi vermemiz açı
sından işimizin daha kolay oldugu 
kanaatini bize kazandırmış oldu. 
Ancak orada bir koordineyi sagıama 
ve eÇJitimde birlikteliÇJi tesis etme ba-

"Bizlerle Kırgızlar arasında 
bir kan birliği, bir kader birliği, 
bir tarih birliği, bir ülkü birliği, 
bir dil birliği söz konusudur." 

buna imkan tanımaması dolayısıyla, 
Bolu EÇ)itim Merkezi'nde eÇJitim gör
meleri daha uygun bulundu. 1 O 
tane kız da Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
AltındaÇJ'daki kız yurdunda ba
rındırılarak. ilahiyat fakültesinde ken
disine tahsis edilen imkanlara göre 
hazırlık eÇJitimlerini yürütmektedirler. 

Böylece bütün mali finans Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından karşılanacak 
ama fiziki alanlar arzettiÇJim gibi lla-

kımından Ankara'da hazırlık eÇJitimi 
veren, hocalarımızdan da iki ta
nesının buraya getirilerek öÇJ
rencilere verilecek hazırlık egitiminde 
bir denklik sagıanma gibi bir hedef 
ortaya konuldu. Bu öÇJrencilerimiz 
burada Türkiye Diyanet Vakfı'nın 

kendilerine tahsis etmiş olduQu hiz
metler karşısında eQitimlerini sürdür-
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"Kırgızistan, Anadolu'nun 
Orta Asya' daki bir uzantısı, 

Anadolu'daki Türklerin komünist 
esaretinde kalan 

bir hülyasıdır" 

mektedirler. Türkiye Diyanet Vakii 
her türlü giyimden kuşamdan tu
tunda. kırtasiye kadar bir insanın za
ruri ihtiyacı olabileceğini dü
şünürseniz hepsini bunlara temin 
etmiştir. Artısı var bunun. Her ay bir 
öğrenciye zaruri ihtiyaçların da kul
lanmaları amacıyla da 350'şer bin 
lira aylık burs saQlamayı da bunlara 
uygun görmüştür. Böylece arzu edi
len hadise şuydu. Bu çocuklar, eği

timlerinde hiçbir maddi kaygıları ol
madan çok ıyı yetiştirilerek 

kazanacakları onurlu bir karakterle ül
kelerine döndüklerinde yüce lslam 
Dininin dikkat çekici birer temsilcileri 
olacaklar. 

Böylece gerek Bolu'da, gerekse 
Ankara'da öğrencilerimize her türlü 
madd1 imkanlar sağlandı. An
kara'daki okuyan kızlarımız sabah ser
visle yurtlarından alınır, fakülteye ge
tirilir, fakültede ders bitiminde aynı 
servisle alınır. Her türlü ihtiyaçları, 

giyim, kuşamdan, kırtasiyeye va
rıncaya kadar kendilerine temin edil
mektedir. 

Fakat takdir ederseniz ki ayn bir ül
keye ilk defa çıkmış belli yaş gru
bunun altında olan kimselerin psi
kolojik olarak bir takım sıkıntıları da 
olmaktadır. Bu sıkıntıları da bertaraf 
etmek ve aynı zamanda Türkiye'nin 
tanıtımını saQlamak amacıyla Türkiye 
Diyanet Vakfı bunlara zaman zaman 
gezi programları tertip ederek, eQi
timi daha renklendirmeyi çocukların 
öQretime olan sempatilerini daha da 
artırmayı hedeflemişlerdir. 

Türkiye'nin tarih1 ve mil/1 de
Qerlerini, dini hayatını yakınen ta
nıyabilmeleri bakımından Bursa. Ça
nakkale, Edirne ve lstanbul'u 

kapsayacak bir haftalık bir gezi tertip 
ettik. Bununla iki hususa öQ
rencilerimizin dikkatini çekmek is
tedik. Birincisi şu; atalarımız on
larında atalarıyla kardeştir. Onların 

atalan komünizmden dolayı kendi ül
kelerinde hiç bir dini eser yapımına 
imkan bulamamışlardır. Bizim ata
larımız hürriyet ortamının verdiği 

imktınıar ölçüsünde dini duy
gularının tecellisi olarak Anadolu'da 
isltımi bir damga vurulması hu
susunda ne gerekiyorsa hepsini ya,:r 
mışlardır. Onların yapmış oldukları 

bu eserler Anadolu'nun müslüman 
Türk'ün yurdu olduQunu bütün 
efkarı umumiyeye yani dünyaya ilan 
edici niteliktedir. Çanakkale ge
zimizin önemli bir yer tuttuğunu 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

ifade etmek isterim. Orada he
deflenen şuydu; Biliyorsunuz ko
münizm insanları entel bir hale ge
tirmeyi ve fakirlikte eşit saymayı 

hedeflemektedir. Din, dil, milliyet, 
vatan duygularını bertaraf eden bir 
zihniyetin, bir ideolojinin teşkilatı hali 
olarak düşünülür. Biz Çanakkale'yi 
göstererek vatansız bir yurt oı

mayacaQını vatan olmadan inancın, 
milliyetin ve kültürü ayakta tutan de
Qerlerin ayakta tutulamayacaQını 

göstermek ve vatan için şehit olan
ların kimliklerini, hatta niçin şehit ol
duklarını da onlara öğretebilme 

imkanı elde etmiş olduk ki, ileride 
kendi ülkelerine giderlerse va
tanlarının kıymetlerini daha iyi takdir 
etmiş olmaları ve vatanın vatan ola
bilmesi için nelerin feda edilebildiğini 
daha yakinen görmelerine imkan 
saQlamak içindi. Böylece biz onlara 
hem Türkiye'yi daha yakınen ta
nıtmış, hem Türkiye'nin güzelliklerini 
bunlara öQretmiş, hem de eğitim 

arasında kısa bir tatil imkanı vererek 
onların yorulan zihinlerini din
lendirmeyi saQlamış olduk. 

s- Verdiğiniz bigiler için teşekkür ederiz. 
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ANKARA'da Okuyan 

Ktrgızistan'lt Kız Öğrenciler Vakfımızı Ziyaret Etti 

Türkiye'de hazırlık sınıfı egitimlerini 
tamamlayarak yaz tatillerini geçirmek 
üzere ülkelerine dönen Kı rgızlı ög
rencilerden Ankara'da okuyan kız ög
renciler Vakfımızı ziyaret ederek Mü
tevelli Heyeti Üyesi Mustafa 
Bayraktar Beyle görüştüler. 

Kı rgızlı kız ögrencilerfe sohbet 
eden Mustafa Bayraktar. ögrencilerin 
başarısından duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek "Biz sizin bu ba
şarınızdan çok memnun olduk en az 
kendi çocuklarımızın başarısı kadar 
sizin başarılarınız bizi mutlu etti. 

Sizler inşallah Kırgızistan'da büyük 
hizmetler vereceksiniz. 

Bizim sizden istediğimiz şudur; 

lslam Dini'ni doğru öğrenmek, hu
rafelerden yanlışlardan arınmış ola
rak öğrenmek ve anlatmak. 

Memleketinize gidince göreceksiniz. 
din namına yapılan çok yanlış şey-

ferle karşılayacaksınız. Sizler inşallah 
doğruları güzellikle anlatıp dog
rusunu ögreteceksiniz. Aksi takdirde 
hurafeler ortaya çıkar. bu da in
sanları hüsrana götürür.· dedi. 

Kırgızistan'ın tarihi geçmişi hak
kında ve Kırgızistan'ın şu andaki sos
yal yapısı hakkında bilgi veren Mus
tafa Bayraktar '/\sırlara dayanan 70 
yıllık bir istibdat döneminden geç
tiniz geldiniz. birbirimizden fazla ha
berimiz yoktu. Ama bugün iyi bir 
noktaya geldik. Bizim sizden is
teğimiz bugün burada fsıam'ı çok iyi 
öÇırenip sonra memleketinizde 
lslam'ı öÇıretmektir. 

Dünyada lsfam Dini'ni en güzel 
anlayan millet Türk milletidir. Türk 
milletindeki merhamet. yakınlık duy
gusunu başka milletlerde bu
lamazsınız. Türk milleti mübarek bir 
millettir. Güzel bir millettir. Türk der
ken Kırgız'da bunun içindedir, Öz-

bekte. Kazakta. Tata(da, Türkmen 
de. biz Türk deyince hepsini birden 
kabul ediyoruz. 

Rus; Kazağa kazaklıgı. Kırgıza f<ır

gızfıgı. ÖzbeÇıe özbekliği. Türkmene 
Türkmenliği öyle bir aşıladı ki; şimdi 

Özbek Kazağa, Kazak Türkmene, 
Türkmen Kırgıza hep yabancı mil
letler gibi bakıyor. Bu yanlıştır. Biz 
özümüz bir, dinimiz bir, pey
gamberimiz bir, Kabemiz bir. 
Aflah'ımız bir, herşeyimiz bir. $imdi 
biz düşmanı da uyandırmadan kendi 
gönlümüzde dünyayı büyüteceğiz. 

kendi gönlümüzde sevgimizi bü
yüteceğiz. Birbirimizi çok seveceÇıiz. 
birbirimize bafjlanacaÇıız ve yar
dımlaşacağız. Bugün bizim 
imkanlarımız biraz daha iyi size, sizin 
yarın bize karşılıklı yardımlarla dün
yada bize layık olan güzel bir yere 
geleceğiz. " dedi. 
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Prof.Dr. Bahaeddin YEDIYILDIZ 

FERTLER ARASI İLİŞKİLER 
ve İSLAM 

Çagdas medeniyetin yüceligi ya 
da zafiyetleri, günümüzün tutkulu 
tartışmalarına konu olmaktadır. Çok 
kişi, modern toplumun köleleştiren 
boyunduruQundan kurtulmak istiyor. 
Çokları da sinaı, sosyal ve siyasi tes
kilatlanmalarda deQismelerin ge
rekliliQine dikkat çekiyor. Hemen 
hemen herkes, insan' ı daha çok na
zarı dikkate alan. insanlar arasında 
daha iyi ve daha mantıklı mü
nasebetler kuran bir ilerlemeden yana 
tavır koyuyor. 

Fertler arası münasebetler hak
kındaki bu düşünceler, xıx. ve XX. yüz
yıllarda son derece gelismistir. Bu 
problemin birbirini takip eden iki saf
hası vardır : Birinci safhayı, meselenin 
dış teşkilatlanmayı hedef alan sosyal 
cephesi, ikinci safhayı ise fertler arası 
ilişkilerin mahiyetini açıklamayı de
neyen psikolojik cephesi teşkil ediyor. 

Meselenin sosyal cephesi bazı zo
runluluklar sonucunda ortaya cık
mıştır. Her şeyden eweı insanların ya
samak zorunıu ıugu vardı. Bu. çok 
veya az gelismis ortak gayretlerle dıs 
dünyanın fethini gerektiriyordu. Öyle 
ki, insanlar kendilerini ve hem
cinslerini incelemekten zevk al
madıkları gibi buna ihtiyaç da duy
muyorlardı. Her şeyden önce, eşyaya 
hakim olmak ve etkili olmak zo
rundaydılar. 

xıx. yüzyı lda, bilgi birikimi, özel
likle bilimlerin gelismesi ve so
nuçlarının hızlı bir sekilde yayılması, 

muhtelif sosyoloji teorilerinin dog
masına yol açtı. Bu teoriler o zamana 
kadar şuursuz kitleleri suurlandırarak 
gruplar haline gelmelerine vesile 

oldu. Onları, özellikle Batı'da, her türlü 
feodaliteye ve tabiatın tuzaklarına 
karsı korudu; böylece önemlerini art
tı rdı. Fakat bu sosyal ve kolektif dokt-
rinler insanlar arasındaki mü-
nasebetlerin özel mahiyetini 
açıklıyamıyordu. insan kendisine bagıı 
dıs dünyanın etkisine mahkum gö
züküyordu. Gitgide, bu etkiden kur
tulmak. kendini tanımak. kendisi ve 
hemcinsleri üzerinde düşünmek, ha
yatının ve hürriyetinin anlamının su
uruna varmak istemekteydi. 

ikinci safhada ve ikinci Dünya 
Harbi'nin etkisiyle, zihinler her za
mankinden daha çok insan prob
lemlerine, onları birleştiren ve ayıran 
şeylere çözümler bulmaya yöneldi. 
Hemcinsi karsısında insan problemi 
çagctas düşünürlerin belli baslı meş
guliyetlerinden biri oldu ve bu mesele 
egzistansiyalist (varoıusçu) felsefenin 
merkezini teşkil etti. 

BilindiQi gibi modern insan ve bil
hassa Batılı, kaygılarının eözümünü 
dinde aramamaktadır. Onun sallantılı 
veya yanııs bilgiye dayanan imanına 

çok daha uygun gelen yeni rehberleri 
bilim adamı, sosyal reformatör veya 
bugünkü münakaşalara katılan fi
lozoftur. insan, kontrol edemediQi ilmi 
dogmalara uysallıkla boyun eg
mektedir. Sosyal reformatörler, kit
leleri geniş ölçüde etkilemekte; ça
lışma. mülkiyet ve diger sosyal 
müesseseler hakkındaki görüşlerini 

onların kafalarına yerleştirmektedirler. 
Ancak bazı modern filozoflar, fertler 
arası münasebetler konusunda insanın 
iç dünyasına yönelik düsünceler ge
listirmislerdir. 

TÜRKİYE DİYANET UAKFl 

Bu filozoflardan bazıları, tanrı ta
nımaz bir tavı r takınmıslar ve insanlar 
arasında ve insanın bizzat kendisiyle 
münasebetleri meselesinde Tanrı·nın 
hiç yeri yokmuş gibi hareket et
mişlerdir. Dini düşünürler ise aksine 
büyük ilahi dinlerin insanlara sundugu 
eözüm yolları üzerinde dur
maktadırlar. 

Burada, fertler arası ilişki ler ko
nusunda lslam·ın yaklaşım tarzını an
latmaya geçmeden önce. tanrı ta
nımaz filozoflara örnek olarak J.P. 
Sartre·ın ve din filozoflarına örnek ola
rak da G.Marcel'in eözüm yollarına kı
saca temas etmek istiyorum. 

Sartre. fertler arası ilişkileri bir 
felaketin sebebi olarak görür ve bu 
ilişkiyi iki acıdan ele alır. Bir yandan, 
hemcinslerimiz bizim için her şey gibi 
nesnedirler, projelerimize girerler. 
Bizim icin onların dünyada va
roıusıarının sebebi budur. DiQer yan
dan. Sartre·cı tahlil, meselenin ikinci 
yönünü de ortaya koyar : Biliyoruz ki, 
hemcinslerimiz bizim gibi şuurlu var
l ıklardır. şüphesiz onlar da dünyayı 
kendi görüş acılarıyla görürler. Onların 
da bizi vasıta ve alet olarak kul
landıkları projeleri vardır. Dolayısıyle 
bu sefer onlar acısından biz nesne du
rumuna düşmekteyiz. Öyleyse. bu 
durum, kisinin başkasıyla mü
nasebetini, diger bir ifadeyle kölelik ve 
çatışmanın mahiyetini şartlandırır. 

Gerçekten, baska biri bizim dün
yamıza girdigi zaman, bize ait olan 
her şey onun bakışıyla daQılmıs gi
bidir, onu ele geçirmekte. bizim dün-
yamızı çalmakta ve bizi gö-
rünüşümüze, vücudumuza göre 
yargılamakta, hürriyetimizi ihlal et
mektedir; eger imkan verirsek bizi kö
ıeıestirecektir. o halde, kurtuluşun tek 
yolu karsı koymaktır. yani onu bas
tırmak, dışarı atmak. dünyamızı ve 
hürriyetimizi çalmasını engellemek 
için ona hakim olmaktır. Sartre, bu
rada çok şiddetl idir. Başkasının ortaya 
çıkması. "bize ölüm ve cehennem 
azabı" getirmektedir. Veya Sartre'a 
göre, bir araya gelen iki kişi, birbirini 
köleleştirmek veya köleleşmekten sa
kınmak için fırsat kollayan iki insandır. 
Her sey, iki mülk sahibinin bir malı ce
kismesi seklinde geçmektedir. Yoksa 
dini görüş acısının başkası ile mü
nasebetler hakkında ortaya koydugu 
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gibi malların fazlasını birbirine veren 
iki canlının karsılaşması seklinde degıı. 

Gabriel Marcel'e göre ise, Tanrı ta
nımaz görüş, kendisinin de kurbanı 
oldugu kötülügü bizzat kendi içinde 
tasır. Bu sebeple, sartre·cılık baş

kalarının varoluşunda sadece po
tansiyel bir gasp tehlikesi gören ben
lik suuruna varmaktan asın derecede 
hoşlanır. Bu bir egosantrizm, yani 
kendisini kainatın merkezi sanma 
davasıdır. Bu anıavısa göre insan her 
sevin kendisini kusattıgını, tehdit et
tıgini, hedef aldıgını sanır. Bu görüş 
başkasına da bulaştırılmak istenen bir 
iç kötülügün kaynagıdır. 

o halde, kötülük, bir sevi kendine 
yöneltmek, ·kendini kendinin maliki 
yapmak·, ·kendisiyle mesguı·. "ken
disiyle doıu· olmaktı r. Bu asın for
müller, insanı hareketsizlige, ve
rimsizliGe sevkeder. Böylece insan, 
hürriyetini. oıus ve asama kabiliyetini 
kaybeder. Aynı zamanda bu kendi 
içine kapalılık hali, buna maruz kalan 
kişide sahip oldugu her sevi kay
betme sıkıntısını geliştirir. Zaman ve 
başkası, bu görüşe sahip olan insanın 
varlıgını, üzerinde titredigi malını teh
dit eder. O halde, diGer insanlar sa
dece savaşılması gereken müs
tevlilerdir. iste bu anlamdadır ki, dini 
varoıuscuıugun öncülerinden biri olan 
Pascal, ·sen· nefrete layıktır demişti. 

Başkası karsısında kisinin kendi iç 
dünyasını incelemesi sırasında, kendi 
kendisi hakkında takınacagı gerçek 
tavır, hür olma, uygun ve hazır olma 
tavrıdır; bu, insanların ortak menşeini 
hatırlayan insanın tavrıdı r. Bu du
rumda, diyor Gabriel Marcel, biz ken
dimizi korunmaya muhtaç bir varlık 
olarak düşünmeyi z, dünyaya ve hem
cinslerimize açık oluruz. örnek biri 
karsısındaki hayranlık duygusu, bizi 
bizzat kendimizi düşünmekten alıkor, 
bizi yüceltir ve bizim ulühiyete dogru 
yükselmemize sebep olan yaratıcı 
hamleye katkıda bulunur. 

o halde, başkasının mevcudiyeti 
bizi ancak bizde bizzat kendimizin 
düşmanı olan şeyden, ego
santrizmden, bencillikten ve onun 
ezici karamsarlıgından kurtarır. Bas
kasının varoluşunu düşünmemiz, bizi 
uyarır ve bize ilham kaynagı olur. ister 
cömert veya düşmanca, kıskanç veya 
ilgisiz olarak başkasının bakısı. elverişli 

oldugumuz zaman, bizi harekete ge
çirir ve manevi hayatımıza, iç dün
yamızın zenginleşmesine yardımcı olur. 

Sahip olunan sevi. insan olmanın 
ortak gururu içinde, başkasına sun
maya muktedir olmak gerekir. o halde 
tecrübe, insanları fikir birligine gö
türmektedir. Biz başkası nı, kendisinde 
kendimizi kesfettigimiz ve kendisiyle 
yüceldigimiz birisi olarak telakki edi
yoruz. 

Bu çözüm problemin din acı
sından ele alınışı neticesinde ortaya 
çıkmaktadır ve G. Marcel'in mensup 
oldugu Hristiyanııgın sınırlarını as
maktadır, çünkü vahye dayalı büyük 
din mensuplarının ortak görüsüdür 
bu. Fertler arası münasebetlerin bu 
psikolojik tahlilinde sık sık insanların 

ortak mensel hatırlatılmakta ve onları 
bölün anıasmazlıga ragmen aralarında 
bir barıs vaadi gözler önüne se
rilmektedir. 

insanlara birbirleri sayesinde yü
celme, kendini asma, daima daha ve
rimli bir şahsiyetin zenginleşmesine 
dogru yol alma i mkan ı verecek bu an
ıasma ve uzlasmavı mümkün kılmak 
için en iyi yolu aramak gerekmektedir. 
Müslüman, Kur·an'da ve onun tespit 
ettigi ahlaki faziletlerin uygulanışında, 
kendisine adalet ve kardesligin hüküm 
sürdügü bir insanlık toplumunun in
şasına katkıda bulunma imkanı ve
recek bütün unsurları bulabilmektedir. 

Bu ahlaki faziletler, Kur'an'da uzun 
uzad ıya anlatılmaktadır. Bunlar bir
birini tamamlayan üç grupta top
lanabilir. Her şeyden önce ne mevcut 
dünyaya hakim olmak ne cenneti ka
zanmak, fakat mutlak iyiliGi uygulama 
gayesine matuf kazanılmış şahsi bir fa
zilet. Burada mühim olan, Tanrı'nın 
iradesini gerçeklestirerek, rızasını ka
zanmaktır <Kur'an, Xl/272; XCll/20l. Bu, 
ruhun ölümü olan her türlü ben
cillikten uzak kalarak insanın ben
liginden kurtuluşunu ifade et
mektedir. 

Sonra sıra hemcinslerimizle 
münasebetlerimizi tayin eden fertler 
arası faziletlere gelmektedir. Bunlar 
eski vahiylerin kisinin baskasıyla mü
nesebeti hakkındaki hükümlerini ta
mamlayarak, onları adalet ve şefkat 
prensipleri üzerine dayandırarak bir 
araya getiren faziletlerdir. Böylece al
ternatifleri bertaraf edilmeyen ahlaki 
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bir denge kurulmak istenmektedir. 
Kur'an·ın su hükmü bunu acıkça gös
termektedir : ·Eger cezalandıracaksanız 
size yapılan azabın esiyle cezalandırın. 
Fakat sabrederseniz, and olsun ki o, 
sabredenler için daha iyidir" <XVl/126). 

üçüncü grup kollektif faziletler, 
yüksek bir seviyeye uıasmıs evrensel 
faziletler grubudur. Kur'an ögretisi 
içinde, imanda kardeşlikten baska bir 
de Adem'de kardeşlik vardı r (XLIX/10, 
13). Bu sebeple, dinlerin farklılıgı müs
lüman ların başkalarına iyilik yap
malarına . engel teşkil etmez (Kur·an, 
LX/8). Gayrimüslimlerin yaptıkları kö
tülük müslümanıarı onlara karsı 
adaletsizlige sevketmez (Kur'an, vı 
28). lslam·a göre, hangi din ve ırktan 
olursa olsun her fert ve her topluma 
karsı dogru ve adaletli olmak ge
rekmektedir (Kur'an, ıı ınS-76). 

lngiliz diplomat H.A. Munro Butıer 
Johnstone·un 1876'da vavı nladıgı 
Türkler -Karakterleri, Terbiyeleri ve 
Müesseseleri- <Sark Meselesi ile ilgisi 
dolayısıyla) adlı kitabında tasvir ettigi 
Osmanlı toplumunun temelinde iste 
lslam·ın bu faziletleri yatmaktaydı. 
Johnstone, Osmanlıları söyle ta
nımlıyordu : 

"Türkiye'de ilk bakısta iki sev bir
birine aykırı gibi gözükse de aslında 
bunlar samimi bir seklide birbiriyle il
gilidir. Bu iki sev insanlar arasında sın ıf 
farkı olmaması, öte yandan her ka
demede insanlar arasında içten gelen 
bir hürmet ve bagııııgın bulunmasıd ı r. 
Gerçekten Türkiye'de sınıf ayırım ı , in
sanların kendi dünyalarında kapalı ya
saması. herkesin birbirinden şüp
helenmesi, birbirlerine zıt ve 
düşmanca bakmaları diye bir sev yok
tur. Bundan dolayıdır ki, Türkiye·de 
haliyle sınıflar arası kamplaşma, sınıflar 
arası kin, sınıf menfaatları ve bunların 
doguracagı ihtilalci arzulardan da söz 
edilemez. Hararetle 'barbarları · Av
rupa ' nın dışına atmaktan söz ettigimiz 
zaman yukarıda dile getirdigimiz ger
çegin bir millete verdiGi gücü bir an 
düşünün. Bana göre Avrupa'da ke
limenin tam manasıvıe bir millet var
dı r. O da Osmanlıdır·. 

Batı·nın 'barbarları· Avrupa'nın dı
şına atma arzuları sönmemiştir, ancak 
düşünülmesi tavsiye edilen gücün 
bugün ne durumda oldugunun iyi de
gerlendirilmesi gerekmektedir. 



Türkmenistan Maktumkuli Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Amanova 
Maral Bazarovna ile Üniversite bün
yesinde yeni açılan ilahiyat Fakültesi De
kanı Doç.Dr. Seyyid Öveznepezov Vak
fımızı ziyaret etti. 

Daha önce imzalanan bir protokolda 
Türkmenistan·da, bina gösterilmesi du
rumunda Türkiye Diyanet Vakfı 'nın bu 
binayı ilahiyat fakültesi olarak ha
zırlayacagı, efjitim ve öfjretim alanında 
her türlü yardımın yapılaca91 ka
rarlaştırılmıştı. 

Bu protokolden sonra ilahiyat fa
kültesinde okumak üzere Türk
menistan'dan 30 öfjrenci seçilmiştir. Bu 
öfjrenciler ilahiyat hazırlık sınıfını şu 

anda Türkiye'de okumaktadırlar. Bu öfj
rencilerin tüm masrafları da protokol 
gereçli Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
karşılanmaktadır. Bu öfjrenciler hazırlık 
sı nıfı efjitimini tamamladıktan sonra üst 
sını f efjitimlerine Türkmenistan'da açı

lan ilahiyat fakültelerinde devam ede
cekler. 

Türkiye'dekl ilahiyat fakültelerinin ver
difji e9itim ve ö9retim hakkında bilgi 
almak ve inceıemeıerde bulunmak 
üzere ülkemize gelen Prof.Dr. Amanova 
Maral Bazarovna ile Doç.Dr. Seyyid 
Öveznepezov. Diyanet işleri Başkanı ve 
Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Meh
met Nuri Yılmaz'ı ziyaret ederek bir süre 
görüştü. 

Toplantıda Prof.Dr. Amanova Maral 
Bazarovna. Türkmenistan'daki şartların 

ôfjrencileri dünya şartlarına göre ye
tiştirmenin mümkün olmadıfjını belirtti. 
Bazarovna. 70 yıllık bir devreden sonra 
ilahiyat fakültesi açılmasını henüz her
kesin kavramadıfjını söyleyerek, ilahiyat 
fakültesi açılması amacıyla tahsis edilen 
binanın çok güzel bir şekilde tefriş edil
mesi, öfjrencilerin güzel bir ortamda 
efjitim gördüklerini halkın görmelerinin 
faydalı olacagını ifade etti. 

Diyanet işleri Başkanı ve Vakfımız Mü
tevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yıl 
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TUQKMEN10TAN 
HEYETİ 

M.ehmeı Nuri Yılmaz 
Türkmenistan heyetini 
kabul ederek 
bir süre görüştü. 

maz'da, Türkmenistan'da her sahada 
büyük gelişme oldufjunu ifade ederek. 
Diyanet işleri Başkanlıgı ve Türkiye Di
yanet Vakfı olarak her türlü yardımın ya
pılacagını beyan etti. 

Daha sonra Türkmenisran'dan gelen 
heyetle Vakfımız Genel Merkezinde bir 
toplantı yaptı. Toplantıya Türkmenistan 
heyeti, Diyanet işleri Başkan Yardımcısı 
ve Vakfımız Mütevelli Heyeti il. Başkanı 
Halit Güler. Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Üyesi Mustafa Bayraktar katıldı. 

Mustafa Bayraktar, heyete hitaben 
yaptıç)ı konuşmada, Türkmenistan'da 
ilahiyat fakültesi açılmasının şart oı

du9unu ancak ilahiyat fakültesi açıf
dıktan sonra, lran, Mısır. Suudi Ara
bistan ve difjer lslam ülkelerine ilahiyat 
efjitimi ı çın öç)renci göndermenin 
dofjru oımayacagını. ancak master ve 
doktora efjitimi için gönderilmesinin 
dofjru oıaca9ını söyledi. 

Prof.Dr. Amanova Maral Ba-
zarovna'da ilahiyat fakültesi açıldıktan 

sonra dışarıya ilahiyat efjitimi için öfj
renci göndermeyeceklerini çünkü bu
radan mezun olan öfjrencilerin ih
tiyaçlarını karşılayacagını · belirtti. 
Bazarovna. Bakanlar kurulunda ve üni
versite öfjretmenıeri arasında ilahiyat fa
kültesini lüzumsuz görenlerin olduguna 
defjinerek "öyle bir okul 
açmalıyız ki, buradan 
çıkan öfjrencilerin molla 
oımadıç)ını. din efjitimi 
almış aydın birer insan 
olduklarını onlara gös
terip sabit fikirlerini or
tadan kaldırmalıyız. · 

dedi. 

Halit Güler de yaptıfjı 

konuşmada, Türk
menistan·a ilahiyat fa
kültesinin açılmasının 

şart oldufjunu be
lirterek buradan e9itim 
almış ve mezun olmuş 
insanların topluma fay 

dalı insanlar oıacagını söyledi. Aksi 
takdirde şartlandırılmış öfjretim yapan 
bazı ülkelerden geren insanların belli 
yerlere geıeceç)ini ve onların topluma 
dini bakımdan şekil vereceç)ini be
lirterek bununda çok zararlı oıacafjını 

ifade etti. 

Bu fakülteden faydalı ve iyi insanlar 
yetişeceç)ine işaret eden Halit Güler; 
"Açılan ilahiyat fakültesfnden, mem
leketin gelecegini çok iyi gören ve dü
şünen. milletin bütünlüfjüne ve be
raberlifjfne katkıda bulunacak. bunların 
dini düşüncelerini çagın işine yarayacak 
şekilde aydınlatacak. zihinlerini ge
liştirecek insanlar yetiştirmek zo
rundayız. Biz bunları yetiştirmezsek. din 
adına çok kötü şeyler olur. Çok büyük 
yanlışlar yapılır ve vaktiyle komünizmin 
yaptıklarını. ateizmin yaptıfjını. bu sefer 
din adına başkaları yapar. Bir felaketten 
başka bir felakete sürüklenir. Bunu ön
lemek için de toplumu. halkı yaptıfjı iş

lerde faydalı kılmak için, bu insanlara ih
tiyaç var. Bunların hepsi din adamı 
olmayacak. hepsi imam olmayacak, ti
caretle ugraşacaklar, hükümetten görev 
alacaklar, her iş alanlarında çalışacak. 

yer altı. yer üstü zenginlikleri ülkenizde. 
kardeş cumhuriyetlerde faydalı hale ge
tirebilecek ve bunları bu istikamette ya
rarlı çalışmalara sevkedecek dini yön
den bu heyecanı, bu gayreti verecek 
ileri görüşlü insanlar yetiştireceç)iz." 

dedi. 

Konuk heyetle Vo/Jımız Genel Meıkezırıde 
bir ıoplontı .,apıldı. 
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Malezya Heyeti, 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ı Ziyaret Etti 

Malezya'da bulunan vakıflarının, mal ve vakıf ara
zilerinin geliştiri l mesi ve işletilmesi hususunda inceleme ve 
araştırma yapmak üzere ülkemize gelen Malezya Kuala 
Lumpur Federal Bölgesi lslami ilişkiler Dairesi yetkilileri, 
Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ı ziyaret ederek 
bir süre görüştü. 

Kuala Lumpur Federal Bölge Müftüsü Dato Ab
dulkader bin Talib, lslam Dini Konsey Üyesi, Kuala Lumpur 
Federal Bölgesi Şeriat Kanunlar Meclis Üyesi ve Baş
müdürü Prof.Madya Ustaz Haşim bin Yahya, Kıdemli Baş
müdür yardımcısı Hacı Mustafa bin Abdurrahman ve Kuala 
Lumpur Federal Bölgesi Zekat lslami ilişkiler Dairesi Müdür 
Yardımcısı Baitumal Taksim'den oluşan heyet, vakıf ge
lirlerini dini kurallara uygun olarak değerlendirmek ama
cıyla araştırma larda bulunmak üzere diğer lslam ülkelerini 
de ziyaret edeceklerini belirtti. 

Heyet, Malezya'daki dini yapıdan bahsederek Ma
lezya'nın %38'nin Müslüman olduğunu, geri kalan nü
fusunda Hıristiyan ve Budistlerin oluşturduğunu, ancak 
Başbakan ve Başbakan Yard ı mcısının Müslümanlardan se
çildiğini belirtti. Hıristiyan ve Budistler'le Müslümanların 
hiçbir problemle karşılaşmadan yaşadıkl arını ifade eden 
heyet, Malezya'nın 14 bölgeye ayrıldığını, her bölgede 
bölge müftüsü bulunduğunu belirtti. 

Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz da, he
yetin kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek Diyanet işleri Başkanlığı hakkında bilgi verdi. 

Mehmet Nuri Yılmaz, Türkiye'de Osmanlı'dan kalma 
birçok vakıf bulunduğunu, buna Cumhuriyet döneminde ye
nilerinin eklendiğinden bahsederek Türkiye Diyanet 
Vakfı'n ı n da Cumhuriyet döneminde kurulan ve hayra hiz
met eden bir vakıf olduğunu ifade etti. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın gerçekleştirdiği hizmetleri 
kısaca anlatan Mehmet Nuri Yılmaz, Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın yurtiçi ve yurtdışında ilmi, dini, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerde bulunduğunu, Sovyetler Birliği'nin da
ğılmasıyla bağımsızl ı ğın ı kazanan Türk Cumhuriyetlerine 
büyük hizmetler götürüldüğünü anlattı. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Türk Cumhuriyetlerine 
cami, imam-hatip okulları, ilahiyat fakülteleri açtı ğını, bu 
okullara gönderilen öğretmenlerin ücretlerini ödediğini, 
dini ve milli kitapların basımını sağ lamak amacıyla Azer
baycan-Bakü'de bir matbaa kurduğunu, zor şartlar altında 
yaşam mücadelesi veren soydaşları mızın acil ih
tiyaçlarında kullanmak üzere ilaç, gıda ve malzeme yar
dımında bulunduğunu, Türk Cumhuriyetlerinden öğrenciler 
getirerek Türkiye'de okuttuğunu ve tüm masraflarının kar
şıladığ ını belirtti. 

Mehmet Nuri Yılmaz; Türkiye Diyanet Vakfı'nın yurt
içinde de, müftülük sitesi, cami, Kur'an kursu, öğrenci 
yurdu, imam-hatip lisesi inşa ettiğini, bunlara mali destek 
sağladığını, son dönemde de bir özel okul açtığını, yurt
dışında doktora ve master yapan öğrencilere burs imkanı 
sağladığını anlattı. 

Görüşmelerden sonra da Malezya heyetiyle bir yemek 
yenildi. 
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70 
yıllık baskı re
ıımının ardından 

bağımsızlığını ilan 
eden Türk Cuın-

huriyetlerinden 
Ôzbekistan'da, Türkiye'nin dini yapısı 
aleyhinde çeşitli propagandaların ya
pıldığı bilinmektedir. Diyanet işleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, 
bu menfi propagandayı izale etmek 
Türkiye'deki dini hayatı yerinde gör
melerini sağlamak amacıyla; Öz
bekistan Dini idaresi Talim Terbiye 
Reisi Emanullah Nimetullahyev ile çe
şitli camilerde görevli imam ve med
reselerde eğitim veren müderrislerden 
oluşan 13 kişilik heyeti ülkemize 
davet etti. 

Heyete, Türkiye'deki İslamı yapı 
hakkında bilgi verildi. Diyanet işleri 

Başkanlığı'nın organize bir şekilde 

Genel Merkezden illere, ilçelere, ka
sabalara, mahalle ve köylere kadar 

ÖZBEKİSTAN 
HEYETİ 

Özbekiston Heyetiyle 
Vol:f,m,z Genel Nıetkezinde 
yopılon ıoplonı,, 

uzandığı ve din görevlileri tarafından 
buralarda hizmet verildiği belirtildi. 
Heyetin yerinde inceleme yapmalarını 
temin amacıyla, Ankara, lstanbul ve 
Bursa il müftülükleri, ilahiyat fakülte, 
imam-hatip okulları ve Kur'an kursları 
gezdirilerek buralarda verilen hiz
metler detaylı bir şekilde anlatıldı. 

Özbekistan Heyeti'nin katılımıyla 
Vakfımızda bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıya; Diyanet işleri Başkan Yar
dımcısı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 
II. Başkanı Halit Güler, Diyanet işleri 
Başkan Yardımcısı Sami Uslu, Mü
tevelli Heyeti Üyelerimiz Yakup 
üstün, !.Ethem Alimoğlu, Mustafa 
Bayraktar ile Dış Hizmetler ve Bağlı 
Kuruluşlar Koordinatörü Niyazi Ba
loğlu katıldı. 

Toplantıda Vakıfların tarihi gelişimi 
ve gerçekleştirildiği faaliyetler an
latılarak, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 

kuruluş amacı ile yurtiçinde ve yurt-

Heyeı 
lmomHolip o/wllorın, 
yetinde inceledi, 

dışında gerçekleştirildiği hizmetler an
latıldı. 

Özbekistan Heyeti Devlet Bakanı 

Necmettin Cevheri'yi de ziyaret ede
rek bir süre görüştü . Devlet Bakanı 

Necmettin Cevheri, Özbekistan'm 
Taşkent şehrine, Osmanlı mimarisine 
uygun bir cami yapmayı plan
ladıklarını müjdeledi. 

Özbekistan ile Türkiye arasındaki 

tarihi bağlara değinen Cevheri, 70 yı l

lık komünist yönetimin bu dini ve ta
rihi bağları yok edemediğini kaydetti. 
lslamiyet'in ilerlemeye kesinlikle 
engel olmadığına değinen Necmettin 
Cevheri, Osmanlı'nın 500 yıl bo
yunca Avrupa'yı ilim ve adaletle yö
netmesini buna örnek olarak gösterdi. 

Özbek heyeti adına konuşan Öz
bekistan Dini' idaresi Talim Terbiye 
Reisi Emanullah Nimetullahyev de 
yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki 
tarihi bağlara değindi. Ni
metullahyev, Özbekistan Diyanet iş

leri Başkanlığı olarak model arayışı 

içinde olduklarını ve bu sebeple Türk 
Diyanet işlerinin yapısını incelemek 
üzere Türkiye'ye geldiklerini belirtti. 

Nimetullahyev, Türkiye'yi her alan
da kendilerine örnek almak is
tediklerini bildirdi. Özbekistan heyeti, 
Bakan Cevheri'ye millı k ıyafetleri ile 
porselen çay takımını hediye olarak 
takdim etti. 

Özbekistan Heyetine, Ankara, Bursa 
ve lstanbul'da tarihı ve turistik yerler 
de gezdirildi. 
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ENDÜLÜS MÜSLÜMANLARl-1 
(Siyası Tarih} 

Doc;. Dr. Mehmet ÖZDEMİR 
Türkiye Diyanet VakfıYayınları Ankara 1994, 245 Sayfa 

Son üç yıl~ır1_ özellikle Bosna'da gelişen olaylar mü· 
nasebetiyle ENDULUS adını daha sık duyuyor ve kullanıyoruz. 
Hatta Bosna'nın ayakta kalmasına dair temenni ve arzuları_ı:nı~ı, 
bir anlamda tarih tekerrür etmesin diye "Bosna ikinci ENDULUS 
olmasın" şeklinde vecizeleştirmiş bulunuyoruz. Ne var ki, Türk 
okuyucusunun, pek azı istisna, genel mahiyette de olsa Endülüs 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı da bir vakıadır. Halbuki 
Endülüs, lslam kültür ve medeniyetinin gelişip yükseldiği en 
önemli merkezlerden biri olması yanında, Ortaçağda uygar 
lslam aleminden geri kalmış Batı aleminde, medeni" gelişmelerin 
taşınmasına aracılık eden bir köprüdür de. Bugün hemen her· 
kesin kabul ettiği üzere, Avrupa'da bilim tarihçilerinin "Karanlık 
Çağ" olarak niteledikleri dönemin sona erip, 9.ydınlanma ça
ğının başlamasında ilk rolü Endülüs oynamıştır. Ote taraftan En
dülüs tarihi, siyası tarih açısından da son derece dikkate değer, 
iyi tahlil edilmesi gereken olaylarla doludur. 

Bu önemine rağmen, Endülüs tarihi, ülkemizde her nedense 
hakettiği ilgiyi görememiştir. Bununla beraber, son yıllarda bu 
ihmal ve boşluğun hissedilmesi neticesinde, sınırlı sayıda da 
olsa, akademik çalışmaların yapılmaya baş!?ndığını mem· 
nl!rıiY.etle _gör~yoruz. işte Doç. Dr. Mehmet Ozdemir'in EN· 
DULUS MUSLUMANLAR - 1 isimli eseri, bunlardan biridir. Daha 
da önemlisi, Doç. Özdemir'in bu eseri, Türkiye'de Endülüs ta· 
rihine dair bir Türk araştırmacı tarafından kaleme alınan ilk ça
lışmadır. 

TARiHTE 

ISLAM 0EVLETLERI 

ı;ıızısı, 03 

ENDÜLÜS 
MÜSLÜMJINLARl-1 

Doç. D ı: . Me hmet ÖZDEMİR 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Oku-Düşün Serisi kap· 
samında yayımlanan bu eser, müslümanların Endülüs'deki 
dokuz asırlık varlıklarını siyası tarih açısından incelemekte ve ko-
nuları mümkün olduğunca tarafsız bir yaklaşım la ve de lüzumsuz ayrıntılara girmeden okuyucuya aktarmaktadır. 

Yazarın Endülüs tarihinin önemini vurgularken kitabın önsözünde yaptığı şu uyarı oldukça dikkat çekicidir: "Şurası 
muhakkak ki Anadolu üzerinde yaşayan bizlerin, Endülüs tarihinden çıkarabileceğimiz birçok ders bulunmaktadır. En 
basitinden şunu hatırlatalım ki, bugün Kıbrıs, Batı Trakya, Bosna Hersek ve Karabağ'da verilen kimlik ve varlık mü
cadelesini, Endülüs müslümanları bundan yüzlerce sene önce lspanya'ya ve onu destekleyen Hristiyan Avrupa'ya karşı 
vermişler ve sonunda mağlup düşüp, bir kısmı vatanlarını bir kısmı ise kimliklerini kaybetmişlerdir. M. X. yüzyılda, En· 
dülüs'ün güçlü olduğu yıllarda böyle bir sondan sözedilmiş olsaydı, herhalde herkes buna gülüp geçerdi ... Endülüs müs· 
lümanları güç sahibi olmuşlarsa da uyanık olamamışlardır, belli bir noktadan sonra gevşemişler, ihtiyatı bırakmışlar, bir
lik şuurunu kaybetmişler ve bütün bunların neticesi olarak da toplum bir tefrika girdabına takılıp kalmıştır." 

Yazar Özdemir, bu tefrikanın dış güçlere Endülüs'ü işgal etme zeminini hazırladığını belirttikten sonra, etrafı kötü 
niyetli komşularla çevrili bulunan Türkiye'nin ve Türk milletinin, tarihin tekerrür etmemesi için yaşanan bu tarih kesitinden 
mutlaka dersler çıkarması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Akılcı bir üslupla kaleme alınan ve bir solukta okunabilecek olan bu eserde Endülüs'ün fethi, fetih sonrasında tesis 
edilen dini" ortam, Avrupa'nın fethi için yapılan seferler, müslümanlara kan kaybettiren asabiye savaşları, Endülüs Eme
vileri döneminde sahip olunan güç ve kudret, bu devleti çöküşe götüren sebepler, düvelü't-tavaif döneminde alimlerin bir
lik çağrıları ve çabaları, hristiyanların Endülüs'ü işgal planları, Endülüs müslümanlarını zorla hıristiyanlaşhrma gay· 
retleri, engizisyon mahkemeleri, Osmanlı devletinin Endülüs müslümanlarına yaptığı yardımlar ve daha bir çok fonu 
hakkında ilginç ve önemli bilgiler bulunmaktadır. 

Yazar Doç. Dr. Mehmet Özdemir'den, bu kitabın devamı olan kültür ve medeniyet tarihini ele alacağı ikinci cildini 
tamamlayarak okuyucuya kazandırmasını bekliyoruz. 
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Dr. Abdülbaki KESKİN 

B İ LİM, ALLAH HAKKINDA 
BİZE NE ANLATIYOR 

"TiME· Dergisinin 28 Aralık 1992 tarihli 
nüshasının kapagı, bu baslıkla çer
cevelenmisti ... 

Kapak konusu da, liberal eQilimli, 'New 
Republic' dergisi kıdemli editörlerinden ve 
konuya ilişkin bir kaç eseri bulunan Robert 
Wright tarafından ele alınm ıstı.m 

Yazar, 'Fizikte, Kozmolojide ve Bi· 
yolojideki yeni buluşlar, Evreni bir taraftan 
daha çok izah edilebilir bir konuma ge
tirirken bir taraftan da, hayretleri daha da 
derinlestirdigine ve saskınlıkları daha da ar
tırdıgına isaret ederek, • ... Aceba bu yeni 
buluşlar diıii inancı zayıflatıyor mu, güç
lendiriyor mu .. : diye soruyordu ... 

oogrusu, yazarın bu soruları bize, 
başka soruları çagrıştırdı. Mesela, bilgilerini 
sadece labaratuvarların dört duvarı arasına 
sıkıştıran, deneylerle sınırlayan bilginler, bu 
duvarların ötesinde de bir takım ger
çeklerin oldugunu mu keşfetmeye baş
lamışlardı r. Veya bu deneyler sırasında, ya
ratılanlarla Yaratan arasında yeni ip 
uçlarımı yakalamışlardır ... 

Az miktarda da olsa. bugün hala, 'BIG 
BANG'121 efsanesine ilmi bir kılıf bulmaya 
calısanıarıa, Prof.Philip E. Johnson(31 gibi 
bilim adamlarınca papucları çoktan dama 
atılmıs olan ·oarwin· Nazariyyesini, 'New 
Darwinizm· adı altında yeniden can
landırma gayretleri içinde bulunanların, 

ilim ile dinin telif edilemiyecegi iddialarını 
ileri süren William Provine gibilerin aceba 
basiretıerimi açılmıştır gibi sorular ... 

'Ecology and Evoıutıonarv Biology
Cevre ve Evrim Biyolojisi Profesörü olan 
Dr. Provine, 1992'nin son aylarında, 'The 
Scientist· başlıgı ile bir dergide yazdıgı bir 

makalede, • ... Darwin Teorisine inananlar, 
aynı zamanda Allah'a inanabilirler mi .. : , 
• ... Eger, Evrim Biyolojisini ciddiye alıyor ve 
kabul ediyorsanız, içeriye girmeden, ki
lisenin kapısı önünde beyninizi bir defa 
daha kontrol ediniz ... • gibi provacative (kış
kırtıcıı cümlelere yer vermis ve bu yüzden 
de makaleyi neşreden dergi, eleştiri yag
muruna tutulmuştu ... 

Elestiriler. sadece, bu sözleri izan ve 
inançlarına hakaret sayanlardan deQil, alan 
ile ilgili uzmanlıgını bulunan pek çok bilim 
adamından da gelmişti... 

Bu gelişmeler üzerine, 20.11.1992 ta
rihinde 'National Public Radio·nun 'Talk of 
the Nation, Science Friday· programındaki 
açık oturuma davet edilen Dr. Provine, bu
rada da, 'Atheist·, Allahsız oldugunu kay
dettikten sonra tüm canlıların var olup, yok 
oıusıarını Darwin'in Evrim Teorisindeki 'Na
tura! Selection· denilen, tabiattaki bir 
eylem ile vukubulan plansız, gayesiz bir ha
dise oldugu görüsünü, ilim ile dinin bag
daşamıyacagı iddiasını tekrarlamıstır .. 

Ancak bu iddialar, panelin diQer üyeleri 
olan, "Astro-Physicist', Astronomi Uzmanı 
ve Fizikci, bir araştırma enstitüsünün baş
kan·ı. bir caminin imamı, konu ile ilgili ciddi 
araştırmaları ve incelemeleri bulunan Dr. 
ımad-ad-Din Ahmad ile 'Human genetics 
and Psychiatrist ·ınsan Genleri ve Psikyatri 
Uzmanı, bir tıp fakültesinde profesör ve bir 
kilisenin papazı olan Dr. Eaves tarafından 
teker teker çürütülmüştür ... 

Esasen yukarıda isminden bah-
settigimiz Profesör Philip E. Johnson, 'Dar
win on Triaı· Darwin Duruşmada başlıgı ile 
1991 de nesrettiQi önemli eserinde, sadece 
Dr. Provine·ıerin deQil, benzerlerinin de, 
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ilham kaynagı olan Darwini, bir duruşma 
üslubu içerisinde yargılıyor, teorisinin da
yandıgı görüşleri de, bilimsel bir metodla, 
dikkatli bir bicimde irdeliyor ve teker teker 
cerh ediyor ... 

Geçenlerde, Freud'un kafa tası parça 
parça dökülen resmini kapak yapan ünlü 
bir dergiı4ı, resmin yanına sunları yazmıstı. 
·ıs FREUD DEAD' Freud öldü mü? ... 

ilahi hilkatı inkar ederek, yaratılışı, ga
yesiz, şuursuz, plansı z, bir tesadüfün oluş
turdugu bir organizm bir evrim kabul eden 
Charles Darwin (1809-1882) gibi, Viyana·ıı 
Sigmund Freud (1856-1939) da, Batıda, 

özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde yay
gın bir bicimde kullanılan ve bir çok aile yu
vasının yıkılmasına, bir çok insanın perişan 
edilmesine sebep olan ve bu yüzden pek 
çok bilim adamının eıestirisini alan Psi
kanaliz metodunun mucidi, ebeveyn ve 
çocuklar arasındaki ilişki leri cinsel duy
gulara baglayan eksentrik fikirlerin babası 
olan bu zatın, ciddi bir şekilde eleştirilen 
görüslerinin temelinden çökmeye bas
ladı9ı. sözünü etti9imiz dergide ha
yıflanııarak anlatılıyor ... 

Pek çok araştırmacı gibi, biz de, 20. 
Yüz Yılı sadece kominist felsefenin yıkıldıgı 
Yüz Yıl degil, ilim adı na yıllardan beri mil
yonlarca insanı yanıltan Darwinlerin, 
Freud'lerin görüşlerinin de, öldügü bir yüz 
yıl olarak görüyoruz ... 

Simdi bastaki soruya dönebiliriz ... Yu
karıda bahsettigimiz sözde bilimciler bir 
yana, bundan asırlarca önce. yaratılanlarla 
Yaratan arasındaki ilişkileri bizzat araş

tırmaları ve gözlemleri ile tesbit etmiş, 

dünya çapı nda SÖhrete sahip pek çok bilim 
adamı tanıyoruz... Mesela, onyedinci Asrın 
meshur Fransız fizikçisi. Blaise Pascaı (1623· 
1662l, bunlardan sadece birisidir... 

Pascaı, bir gün Paris'te, o günün binek 
aracı olan Fayton Arabası ile Sen Nehri köp
rüsü üzerinden geçerken basına gelen bir 
olayınısı fizik kanunlarına göre izahını yap
mayınca, olayın arkasındaki gücün, akıl sa
hibi, Müdebbir, Yüce bir varlıga, yani 
Cenab-ı Hakk'a ait oldugunu itiraf ederek 
manastıra kapanmış ve 39 yasında vefat et
meden önce, Kainatın çözülmeyen esrarını 
kasdederek, • ... Bakire geldi, bakire dö
necektir ... • demişti... 

Yüz yılımızı n baska bir meşhur fizikçisi. 
Dr. Heywood Floyd, yine aynı Kainatı kas
dederek, • ... Cok büyük olmasının ve bir ga-
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yeye sahip bulunmasının dısında, nevin 
nesi oldugunu bilemiyoruz.' diyerek üç 
yüz yıl sonra bugün adeta Pascal'ın söz
lerini tekrar ediyor ... 

Hayatı boyunca araştırmaya, bilme 
yakın ilgisi ile tanınan ve kendisi de bir 
maden mühendisi olan, ABD'nin Cum
hurbaskanıarından Hoover, bundan kırk iki 
yıl önce CBS radyosunca kaydedilen bir ko
nuşmasında aynen şöyle diyor, 'Bilimde 
kesfettigimiz sevıer bize. Galaksiden Ato· 
mun yapısına kadar, Evrenin, ilahi kudretin 
varattıgı de0ismeven kanunlarla idare edil· 
di9i gerçegini is bat etmiştir ... insanlar, ya
ratılış purosesinin ıameliyesininl bir dev
resinde. vicdan. mana ve idealizmin 
kaynagı olan ruhun Allah tarafından ken
dilerine üfrülmesi ile diger yaratıklardan 
ayrılmıslardır ... 

Kainatta Yaratıcının dokunmadıgı, ilahi 
gayesi olmayan hiç bir sev yoktur ... Bunları 
ancak dini bir inançla izah edebilecegimize 
inanıyorum .. .' 

!Relativiziml izafet Teorisi sahibi. meş
hur bilgin Albert Einstein, Kainatın göz ka
mastıran nizamı karsısında kendisine özgü 
bir sezis ve anlayış çercevesinde, mutlak 
bir yaratıcının mevcudiyyetine inandıgını 

belirtiyor ve "Dinsiz ilim Topal. ilimsiz Din 
Kördür' vecizesi ile, bu inancını özetliyor. .. 

Bilgi, Allah, Evren ve insan ilişkisi ko
nusunda, 12. yüz yılın büyük lslam bilgin 
ve düşünürlerinden Al·Ghazali !1106-1111) 
de. sunları söylüyor : • ... Basından sonuna. 
kadar yararlı olacak bilgi, bizzat Allah, Onun 
nitelikleri cevsafıl, isleri ıefalil, dünya ve ahi
reti idare eden kanunlarının bilinmesidir. .. 
Allah'ın rızasına da vesile olacak böyle bir 
bilgi, derin ligi sınırsız olan bir denizdir ... 
Onu bütünü ile elde etmek isteyenler, de
vamlı olarak o denizin sahillerinde ve çev
resinde dolasan insanlardır .. ."(6ı 

Allah'ın sonsuz kudreti ve bu kudretin 
muhtesem eseri Kainat karsısında hayret 
ve aczini saklıyamıyan, Batının büyük isim
lerinden, lngiliz asıllı, büyük tabiat bilgini 
Sir lsaac Newton {1642-1727) da, asırlar 

sonra adeta. büyük lsıam bilgini Gazali'nin 
söylediklerini onaylarcasına aynen söyle 
diyor: 'Dünya beni nasıl görüyor bilemem, 
ama ben kendimi, önünde henüz kes· 
fedilmemiş gerçekler okyanusu yattıgı 

halde, deniz kenarında, daha pürüzsüz ca
kıllar ve daha parlak salyangoz kabukları 
bulabilmek için oradan oraya kosusturan 
oynayan bir çocuk gibi görüyorum:m 

Görüldügü gibi. dogudan, batıdan, 
dünkü bugünkü, Hıristiyan, Yahudi ve Müs
lüman büyük beyinlerden görüşlerini ak· 
tardıgımız bazıları, Allah'ın varlıÇ'Jı, birliÇ'Ji, 
insan aklının sınırı, ilmin hududu, kainatın 
bütünü ile çözülemeyen esrarı, Evreni 
idare eden ilahi kanunlar ve bu kanunları 
yaratan kudretin sonsuzıugu konularında 

adeta müşterek bir kanaat belirtiyorlar. .. 
Bundan 1400 küsür yıl önce 'Oku· emri 

ile cehalete, bilgisizlige karsı evrensel bo
yutta bir seferberlik ilan eden lslam'ın kut
sal kitabı Kur·an-ı Kerim, pek çok avet-i ke
rimesinde insanlıÇ'Jı kendisi ve kainat 
hakkında düşünmeye, gözlem yapmaya, 
aklını kullanmaya çagırmıstır.(Bı Hatta bir 
Hadis-i Seriije, aklı olmayanın, dininin ol
madıÇ'Jından bile söz edilmiştir. .. 

Bugün ilim Dünyasında, genel olarak, 
insan bilgisinin akıl , tecrübe ve güvenilir 
kaynaktan geldiÇ"Jine inanılmaktadır_(9ı 

Akıl ile kasdedilen bellidir. Tecrübe, 
hem gözlemleri, hem de deneyleri içer
mektedir. Güvenilir kaynak ise, dinlerin te
meli olan vahidir ... 

lslam'da da, esasen, insan bilgisi için bu 
üç unsurdan söz edilmektedir. Bir farklaki, 
lslam, Vahiyle elde edilen bilgilerle, akıl ve 
tecrübe ile elde edilen bilgiler arasında bir 
çelişki kabul etmemektedir ... 

Zira lslam, Allah'ı. sadece kutsal ki· 
tapların deM Kainatın da Müellifi olarak 
görmektedir. Binaenaleyh, tek kaynaktan 
gelen bilim ile dinin verilerinin farklı ger
çekler olamıyacagı inancındadır ... 

Bu yüzdendirki, düşünen, araştıran, 

gözlem yapan bir Müslümanın Gök'te, 
Allah'ın sonsuz kudretine delalet eden yıl
dızları seyrederken duydugu heyecan ile 
Kur'an-, Kerim Ayetlerini okurken hissettigi 
heyecan farksızdır ... 

lslam'da ilim adına ukalalık, şarlatanlık 
yoktur... Tefekkürleri, araştırmaları. de
neyleri ve gözlemleri ile bilgileri artan Müs
lüman alimlerin, tevazuları, alçak gö
nüllülükleri de o nisbette artmaktadır ... 

Nitekim, 1979 yılında Nükleer Fizik'ten 
Nobel ödülü kazanan Pakistan'lı Müslüman 
Bilim adamı Abdusselam, ödül haberini 
duyar duymaz, ilk is olarak, yakınındaki bir 
camiye gidip Allah'ın sonsuz ilim ve kud
retine tazimen iki rekat sükran namazı kıl· 
mıs ve tüm insanlıgın hidayeti için dua et
miştir... 
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Şüphesiz saÇ'Jlıklı düşünen, ilim hay
siyyetine sahip iyi bir fizikçi, iyi bir biyoloji 
uzmanı, iyi bir felsefeci, iyi bir düşünür, so
kaktaki sade insana göre, Allah'ın kudretini, 
Varlık ve BirliÇ'Jini daha bilinçli olarak görme 
ve anlama sansına sahiptir ... 

Bunun içindirki, Kur'an-ı Kerim'de bil· 
ginler, bir taraftan Allah'ın Kudretinden en 
çok ürperen<1oı insanlar olarak takdim edi· 
lirken, bir taraftan da, Meleklerle birlikte 
Allah'ın VarlıÇ'Jına, BirliÇ'Jine ve Hü· 
kümranlıÇ"Jına şahit olarak gös-
terilmislerdir ... (11ı 

l1J Three scıentist and Their Cods, 1988, 
The Moral Animaı : Darwin and the 
W,ıy we Live Now. 

l2J Bazı blllmcller, EVren·ın büyük bir pat
lama sonunda meydana geld@nı iddia 
ediyor ve bu teorinin adına da, 'Big 
Bang• diyorlar. 

13! P.E. Johnson. Darwin on Triat, 1991, 
Pub. by R. catewav. wash., D.C. 

14! TiME, November 29, 1993. 
151 0/aV'ın detayı için, Pascal'ın Maarif Kı

ıas/klerı arasında çıkan hayat hl· 
kayesine bakılabilir. 

16! ihya uıum-id-Din, At-Haj Mauıana 
Fazu-uı Karım. trans., (LahOre: Books 
Lovers Bureau, 19711 in 4 voıs. 

171 Newton ısaac 1687, Mathematıcaı Prin· 
cıptes of Natura/ Phl/osophy, Andrew 
Motte, Revised by Florian caforı, in Bri· 
tannıca creat Books, v 34 tChicago : 
Encyc/opedia Britanica. ınc.ı 

18) 71185, 10/110, 34/9. 
l9J Signs in The Heavens, 1992. 

(10) 35128. 
111) 3118. 
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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 
NAHÇİVAN HALKINA GIDA ve İLAÇ YARDIMI 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafı ndan, Nahçivan hal kına bir mil
yar 200 milyon değerinde 60 ton gıda ile ilaç yardımı yapıldı. 

Türkiye Diyanet Vakfı, yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan 
vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik dinı, millı, sosyal ve kül
türel hizmetlere katkıda bulunmakta, ülkemizde ve dünyada 
değişen ve gelişen şartlar, ortaya çıkan ihtiyaçlar sebebiyle 
çok fa rklı ülkelerden ve geniş bir coğrafyadan intikal eden 
vakı taleplere, Devletimizin artan gücüne ve etkinliğine pa
ralel olarak, milli politikalarım ızın uzandı ğı ve millı çı
karlarımızın söz konusu olduğu her yere ilgili kurum ve ku
ruluşlarla işbirliği yapı lmak suretiyle imkônları ölçüsünde 
yardımcı olmaya çalışmaktadır. 

Bu çerçevede Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Parlemento 
Başkanl ığı , Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ve Türkiye 
Diyanet Vakfı arasında, Nahçivan'a götürülecek hizmetlerle 
ilgili bir protokol yapıldı. Bu protokol gereği; Azerbaycan'ın 
bağımsızlığ ı nı ilôn etmesinden sonra meydana gelen eko 

Yord,mlor Voklım,zdon görevlendirilen personel nezaretinde dagıhldı. 

nomik sıkıntı ve savaşın verdiği yokluk sebebiyle Nahçivan 
halkının acil ihtiyaçlarında kullanmak üzere Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından, pirinç, ayçiçek yağı, un, makarna, şeker ve 
kuru fasulyeden oluşan 900 milyon değerindeki 60 ton gıda 
yardımı ve 44 çeşitten ol uşan ve şiddetle ihtiyaç duyulan 300 
milyon değerindeki ilaç yardımı yapıldı. 

Gıda ve ilaç yardımları, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
kirala nan 4 kamyonla Kızılay Derneği aracılığı ile Nah
çivan'a gönderildi. 

Yardım malzemeleri, 1 O kg. makarna, 1 O kg. un, 5 kg. pi
rinç, 2 kg. fasulye ve 3 kg. ayçiçek yağından oluşan 35 
kg.'lık paketler halinde 1.660 aileye dağıtıldı. Yardımların 
uygun bir şeki lde ihtiyaç sahiplerine dağıtımının sağlanması 
amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı'nca personel de gö
revlendirildi. 

Nahçivan'a ulaşan yardım malzemeleri görevlendirilen 
personel nezaretinde, şehit aileleri, dul ve yetimlere, fakir öğ
rencilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtı ldı. 

Yardımlar ihtiyaç sahiplerine dagııılmak üzere bölgelere sevk edildi. 
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Türkiye Diyanet Vakfi'ndan Lyon Camii'ne Yardım 

.. 
BAl(U 

SEHİTLil< CAMİİ'NE • 
MALZEME GÖNDERiLDİ 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Lvon Büyük camii'ne ahsap 
ovma minber ile mihrap çinileri hibe edildi. 

30 Eylül 1994 cuma günü yapılan resmi ve dini merasimle 
ibadete acı lan Lvon Büyük Camii'nin acı lıs törenine siyasi, dip
lomatik, mülki, idari ve sivil erkan ile ülke müslümanları katıldı. 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hibe edilen mihrap ile min
ber camiinin en göze çarpıcı ana unsurunu teskil etmistir. iba
dete acılan camiye Vakfımız kanalıyla Türkiye'nin yardımda bu
lunması, özellikle kahsap ovma, minber ve mihrap çinilerinin 
cok güzel ve de~erli olması hasabiyle, bütün yetkililer, zi
yaretçiler ve bütün müslümanlar tarafından büyük bir ilgi ve 
takdirle karsılanmıstı r. 

Törende, Türkiye·ve bu hizmetlerinden ve katkılarından do
layı yapılan resmi acılıs konusmalarında da yetkililerce tesekkür 
edilmistir . 

Azerbaycan Bokü'de, Vakfımız tarafından inşa edilen Şe
hitlik Hıyaban i Camii' nin inşaatında kullanılmak üzere, inşaat 
malzemeleri gönderild i. 

inşaatı Vakfımızın iştiraklerinden Gintaş tarafından ger
çekleştirilen Şehitlik Hiyabani Camii'nin i nşaatına 1993 Tem· 
muz ayında başlandı. Kı sa sürede kaba inşaatı ve kubbeleri 
tamamlanan caminin minareleri de yükselmeye başladı. 

Bütün masrafları Vakfımız tarafından karşılanarak inşa eden 
cami, 600 cemaat kapasiteli ve Selçuklu mimari tarzında inşa 
ediliyor. 

Caminin taş kaplaması ve kubbelerinin kurşunla kaplanma iş· 
lemi tamamlanmış, iç sıvası da bitmiş durumdadır. Caminin dış 
kaplamasında kullanılmak 
üzere piyasa değeri 300 
milyon TL tutarında 12 
ton mermer söğe taşları 
ile biri büyük, 1 O'u nor· 
mal olmak üzere toplam 
11 adet ôlem bir tır ile 
Bakü'ye gönderildi. 

Vakfımız tarafından 
inşa edilen Şehitlik Hı· 
yabani Camii' nin 1995 
Ramazan ayında ibadete 
açı lması planlanıyor. 
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BUHARl<ENT 
SUBESİ ,. 

Mülkiyeti Vakfımıza ait olan I 032 m2 lik 
arsa üzerine 500 m2 olarak 1992 yılında 
temeli atılan Kur'an kursunun, 4 kat olarak 
kaba inşaatı tamamlandı, sıva ve iç tesisat 
döşemelerine başlandı . 

Bünyesinde 500 kişilik konferans salonu, 
200 kişilik mescid, l 00 kişilik yemelthane 
bulunan Kur'an kursu inşaatının bitirilmesi 
için azami gayret gösterilmektedir. 

cazipasa imam-Hatip Lisesi 

ERGANİ SUBESİ . 
Hz. Zülkifl Camii İbadete Açıldı. 

Türkiye Diyanet Vakfı Ergani Şubesince, yaklaşık 600 
milyon TL. harcama ile 270 m2 üzerine iki katlı, kon 

kubbeli olarak inşa edilen ve temeli 23.06.1992 ta· 

rihinde atılıp 2 yıl 3 oy gibi kısa bir sürede tamamlanan 
Hz. Zülkifi (AS.) camii ibadete açıldı. 

Caminin açılış törenine ilçe Kaymakamı Hamdi Bolot, 

Belediye Başkanı Osman Aslan, daire müdürleri, komşu 
ilçelerin müftüleri ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı. 

ilçe Müftüsü M.Solih Ocak açılış konuşmasında in· 

şaotın yapılmasında yardımcı olanlara, bilhassa Camiin 
arsasını bağışlayan Hacı Koya Kılıçkop'o teşekkür ede· 

rek Hz. Zülkifl Camii ibadete açılırken, yeni bir caminin 
temeli atıldı ve dört seneden beri kapalı bulunan ve kub

beli olarak yenilenecek olan Yeşil Camii mahfelinin be

tonu döküldü. 

GAZİPASA SUBESİ . . 
Gazipaşa İmam-Hatip Lisesi eğitim ve öğretime hazır. 

Mülkiyeti Vakfımıza ait 5000 m2'lik arsanın 600 1112 alan 
üzerine yapılan imam-hatip lisesi, 4 katlı ve 28 derslikli 
olarak inşa edildi. 

Hı. Zülklfl (A.S.J camii ve HZ. Zülkifl (A.S.J Dağı 
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DIVRIGI ŞUBESi 
Divriği Müftülük sitesi ve Merkez Kur'an Kursu'nun 

temeli düzenlenen bir törenle atıldı. Hayırsever 
Nedim Akman tarafından bağışlanan 800 m2 lik 
arsa üzerine inşa edilecek Müftülük Sitesinin te
meline ilk harcı, ilçe Müftüsü ve Vakfımız Şube Yö
netim Kurulu Başkanı Abbas Şimşek koydu. 

ALIAGA ŞUBESi 
Aliağa Şubemiz her geçen gün sosyal, kültürel ve 

hayrı hizmetlerini artırarak sürdürüyor. Bugüne kadar 
gerçekleştirdiği hizmetlerle ilçe halkının takdir ve be
ğenisini kazanan Aliağa Şubemiz; birçok caminin te
melini atarak hizmete açmış, Kur'an kurslarına büyük 
miktarlarda maddı destek sağlamış, fakir ve yardıma 

GEDiZ ŞUBESi 
Gediz ilçesine bağlı Et-doğmuş Beldesi 

Fatih Camii muhteşem bir törenle hizmete 
açıldı. 1987 yılından buyana Vakfımız Şubesi 
ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla 

Gc::diz'dc 34'üncü caminin açılışı yapıldı. 
Vakfımız şubesinin büyük katkılarıyla açılan 
Cami 800 milyon TL. ye maloldu. 

muhtaç vatandaşlarımıza aynı ve nakdı yardımlar yap
mış, düzenlediği panel ve konferanslarla halkın ay
dınlatılmasına yardımcı olmuştur. 
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KASTAMONU ŞUBESi 
1979 yılında kurulan şubemiz kuruluşundan bu

güne sayısız hizmetlerde bulunmuş, ger
çekleştirdiği faaliyetlerle halkın güven ve be
ğenisini kazanmıştır. Şubemizin önemli 
faaliyetlerinden bazıları şunlardır : 500 kişilik bir 
bina inşa edilerek 250 kişilik bölümü Kur' an 

kursu, diğer kısmı 200 kişilik Diyanet Eğitim 
Merkezi olarak hizmete açılmıştır. 250 kişilik kız 
öğrenci yurdu inşa edilerek 1987-88 öğrenim yı
lında hizmete açılmıştır. Şubemizce sosyal yar
dımlar yapılmakta, camiler inşa edilmekte vb. hiz
metler sürdürülmektedir. 

BiNGÖL ŞUBESi 
Bingöl şubemizin gerçekleştirdiği bazı faaliyetler şun

lardır: Yatılı bir Kur'an kursu inşa edilmiş ve hizmete so
kulmuştur. Mülkiyeti Vakfımıza ait olan müftülük hizmet 
binasının inşaatı tamamlanarak hizmete girmiştir. Halen 
2698 m2 alan üzerine Merkez Ulu Camii ve müş
temilatının inşaatı hızla sürdürülmektedir. 



OSMANiYE ŞUBESi 
Mülkiyeti Vakfımıza ait olan, Diyanet işleri Baş

kanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Meh
met Nuri Yılmaz'ın da 23 Kasım 1993 tarihinde 
katıldığı bir törenle temeli atılan Osmaniye Müf
tülük Sitesinin inşaatı hızla devam ediyor. 

Osmaniye Şubemizin üstün gayretleri ne
ticesinde kaba f nşaatı bitirilen müftülük sitesinin 
1995 yılının ikinci yarısında hizmete açılması 
planlanmaktadır. 

SUBE FAALiYETLERi 

DOGANŞAR 
ŞUBESi 

1993 yılında faaliyete geçen Do
Çjanşar şubemiz, kısa dönemde bu
lundugu faaliyetlerle, çevre halkı ta
rafından benimsenerek, halkın 

begenisini kazanmıştır. 

BABADA~ ŞUBESi 

- 35 

Arsası ilçemiz hayırseverlerinden H.Mehmet Hilmi 
Erdoğan tarafından Vakfımıza bağışlanan ve in
şaatına 1992 yılı sonlarında başlanan Babadağ 
Müftülük Sitesi hizmete girdi. Sitenin müş
temilatında; kütüphane, hizmet büroları, mı
safirhane ve lojman bulunmaktadır. 

AKÇAKENT 
ŞUBESi 

1990 yılında kurulan Akçakent şubemizce, 

776 m2 lik arsa üzerine 200 m2 olan Müf
tülük Sitesi inşa ediliyor. Müftülük sitesinin 
müştemilatı; birinci kat hizmet binaları ve 
Kur'an kursu, ikinci kat ise 450 kişilik ca
miden oluşmaktadır. 

İnşaatın bu yı l tamamlanarak hizmet binası , 
Kur'an kursu ve caminin hizmete açılması 
beklenmektedir. 
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CORLU SUBESİ 
• • 

Çorlu Müftülük hizmet binasının temeli, dü
zenlenen bir törenle atıldı. Törene Diyanet işleri Baş
kanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet 
Nuri Yılmaz, Tekirdağ Valisi Koru Engin, Tekirdağ 
Beled1ye Başkanı Osman Tabak, Çorlu Belediye Baş
kanı Unal Baysan, diğer kurum ve kuruluşların yet
kilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Tören münasebetiyle bir konuşma yapan M.Nuri 
Yılmaz, tarih boyunca din ile devletin birarada yü
rüdüğünü, bugün de din ile devletin bir arada ol
duğunu söyledi. 

Ekmeğe, suya ihtiyacımız olduğu kadar dine de ih
tiyacı~ız olduğunu belirten Mehmet Nuri Yılmaz, "Di
yanet işleri Başkanlığı bazılarının söylediği gibi lü
zumsuz d~ildir. Dine muhtacız, bunu hiçbir zaman 
unutmamak zorundayız. Din bize sevgiyi ?>ğretir. 
lslôm Dini dendiği zaman ilk akla gelen muhabbettir, 
sevgidir. Çünkü Hz. Muhammed (S.A.V.)'in yolu, 
sevgi yoludur. Kôinatın her zerresinde ilôhi sevgiden 
eser mevcuttur. Bugün dünyamızda sevgi eksiktir. 
Sevginin, muhabbetin yerini kin, nefret almıştır. in
sanlar birbirini sevmiyor, nefret ediyor. Sevginin te 

ALACAM • 

SUBESİ 
• 

Alaçam ilçe müftülügü hizmet otosuna 
kavuştu. Alaçam müftülügü ve din gö
revlilerinin çabalarıyla, müftülük hiz
metlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla 
Türkiye Diyanet Vakfı Alaçam Şubesine, 
müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere 
94 model Dogan S marka hi,zmet otosu 
alındı. 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

sisine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. 
Bu sevgiyi bize camilerimiz, ezanımız, Kur'an'ımız 
kazandırmaktadır." diyerek, dini hizmetlerin yü
rütülmesi için müftülüklerin gerekli olduğunu da be
lirtti. 

Temeli atılan müftülük hizmet binasının müş
temilatının zemin katında konferans salonu, birinci 
katında kütüphane, kitaı:> satış yeri ve din görevlileri 
lokali, ikinci katında müftülük hizmet binası, üçüncü 
katında misafirhane ve diğer katlarda lojmanlar yer 
alacaktır. 

PAZARLAR ŞUBESİ 
Mülkiyeti Vakfımıza ait olan Pazarlar İlçesi Mer

kez Kur' an Kursu inşaatı hızla devam ediyor. Ar
sası ilçe hayırseverlerinden Halil Bayram ta
rafından bağışlanan Kur' an kursunun inşaatına 
1993 Ağustos ayında başlanmıştır. Vakıf şu
bemizin önderliğinde hayırsever ve vefakôr hal
kımızın yardımlarıyla devam eden kursun 1995-
96 eğitim-öğretim yılında hizmete açılması plan
lanmaktadır. 
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SOLHAN SUBESİ 
I 

Mülkiyeti Vakfımıza ait 1592 m2 lik alan üzerine 
büyük bir külliyenin temeli atıldı. Temel atma törenine 
Olaganüstü Bölge Valisi Ünal Erkan, Bingöl Valisi Ab· 
dulkadir Sarı , il Müftüsü Hanif Burun, ilçe Kaymakamı 
Kemal Yurtnaç, ilçe Müftüleri ve kalabalık bir topluluk 
katıldı. 

,_.:...::;-.·':Ji.,.:::.:~{r::J Olaganüslü Bölge Valisi Ünal Erkan'ın temelini attıfjı 
?' ~~-~~ •• .,.~ :::.ı 3 kattan müteşekkil olacak külliyenin müştemilatının 

~-- .-:~-..=.,,.' bodrum katında Kur'an kursu , hamam, arşiv, toplantı 
salonu, kütüphane, birinci katında 35 adet işyeri , üst 

. katında da 500 m2 lik Cami olacak. Külliyenin yak
laşık 20 milyara malolması tahmin ediliyor. 

CELEBİ SUBESİ , ,. 

1993 yılında hizmete giren Çelebi Şubemiz, 
kısa zamanda büyük hizmetler sunmuştur. Kısa 
sürede Ulu Camii inşaatını tamamlayarak ibo· 
dete açmış, Ulu Camiden, diger iki camiyede 
merkezi seslendirme sistemi kurulmuş, müftülük 
hizmetlerinde kullanılan malzemeler yine bu şu· 
bemiz vasıtasıyla temin edilmiştir. 

MiLAS ŞUBESİ 

HISARCII< SUBESI 

Milas Müftüsü ve Vakıf Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Bekir Kaplan'dan oldıgımız bilgiye 
göre; ilçe merkezinde bir cami inşa edilerek 
hizmete açılmıştır. Vakıf şubemizin sosyal ve 
kültürel hizmetleri de artarak devam etmektedir. 

,. 
Hisarcık şubemiz tarafından, Hz. Peygamber sev

gisinin anlatıldığı bir konferans düzenlendi. Çok sa
yıda davetlinin hazır bulunduğu konferansta din
leyicilere Hz. Peygamberi sevmenin O'nun sünnetini 
yerine getirmekle mümkün olacağı anlatıldı. 
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CUMRA SUBESI • • 

Çumra şubemiz gerçekleştirdiği faaliyetlerle bölge 
halkının beğenisini kazanıyor. 

Çumra şubemiz tarafından , merkez izzetbey ma
halesinde, 17 40 m2 lik arsa üzerine 5 katlı olarak inşa 
edilen Kur' an kursunun kısa sürede hizmete açılmasına 
çalışılmaktadır. 

GÜNDOGMUS SUBESİ • • 

Gündoğmuş Şubemizin gerçekleştirdiği faaliyetler bölge halkı 

tarafından takdirle karşılanıyor. Eğitim , kültür, sosyal ve dini ko

nularda sayısız hizmetler veren Gündoğmuş Şubemiz geçen yıl

larda temelleri atılan Selim Kur' an Kursu ve Fatih Camii in

şaatlarını da bitirmek ve hizmete açmak üzere büyük gayret 

sarfetmektedir. 

- ..ı 

'. t -

•, 

MERZİFON 
SUBESİ .. 

Merzifon ilçesi Hocasüleyman Ma
hallesi'nde bulunan ve yıllarca amacı dı
şında kullanılan tarihi mabed, Türkiye Di
yanet Vakfı Merzifon şubesince kültür 
merkezi olarak tanzim edilmek üzere 
satın alındı. 

Tarihi mabedin restorasyonu Merzifon 
şubemizce kısa sürede tamamlanarak 
Kültür Merkezi olarak hizmete açıldı. 

SULAl<YURT ŞUBESİ 

Sulakyurt şubemiz kuruluşundan bugüne hizmetlerini 
artırarak sürdürüyor. Sosyal, hayrı, kültürel konularda 
birçok hizmet veren Sulakyurt şubemiz şu anda büyük 
bir caminin inşaatını sürdürmektedir. 
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Çorum'un Alaca ilçesi Boloıçık köyünde 1989 yılında Türkiye 

Diyanet Vakfı Alaca Şubemizce temeli atılan Boloıçık Camii ve 

Kur' on kursu görkemli bir törenle oçıldı . 

Bolotçık Köyü Camii ve Kur'an kursunun açılış merasimine; Di

yanet iş leri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Boşkonı Mehmet 

N uri Yı lmaz, Diyanet işleri Başkan Yardımcıları Halit Güler, Rıdvan 
Çakı r, Sami Uslu, Mahmul Gürgür, daire başkanları, Vakfımız Mü

tevell i Heyeti Üyeleri, bazı milletvekilleri, Çorum Voli yardımcısı , il 

ve ilçe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı . 

AGLI SUBESİ -
Yeni ilçelerimizden Ağlı' do, 1992 yılında faaliyete baş

layan Türkiye Diyanet Vakfı Ağlı Şubemiz müftülük hiz
metlerinin daha iyi mekanlarda yürütülmesi amacıyla, mül
kiyeti Vakfımıza ait 518 m2 lik orsa üzerine 4 katlı olacak 
müftülük sitesinin temelini altı . 4 kot olarak inşa edilecek müf
tülük sitesinde 4 adet dükkan, Kur' on kursu, misafirhane, müf
tülük hizmet büroları, 2 adet lojman yer olacak. 

ALACA SUBESİ ,.. 

Tören münosebetiyle bir konuşma yapan Diyanet işleri Başkanı 
ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Boşkonı Mehmet Nuri Yılmaz, co· 

milerin çok büyük bir öneme sahip oldu9unu söyleyerek ·camilerde 

fıkıh ögrelilir, Allah korkusu ve sevgisi ö9retilir, dogruluk. insonloro 
hizmet ve adalet q)retilir. Bu mübarek camiler, müslümonlorı bir 

orada yaşatan, birbiriyle kaynaştıran manevi huzur evleridir: 

dedi. 

Camilerde oyrıcolıgın, i mtiyazın olmod19ıno, insanların ası r
larca hayal etıigi eşil l igi camilerde görmekle oldu9uno işaret eden 
M .Nuri Yılmaz, · camiler sevginin, muhobbetin geliştigi, pekiştigi 

yerlerdir. Peygamberimizin (SAV.) son nefesine kadar bize en 

büyük tavsiyesi muhobbetıir, sevgidir. Bizlere cemoote devam et

meyi emretmiştir. Camiler hürriyetimizin simgesidir. Minoreler bu ül
kenin müslümon diyarı oldu9unu gösteri r. Okunan ezanlar bizi hu

zura, Cenob-ı Alloh'o ulaşmaya , kurtuluşa, cennete ve cemalini 
görmeye davet etmektedir.· dedi. 

Törende, Diyanet işleri Boşkonı ve Vakfı mız Mütevelli Heyeti 

Boşkonı Mehmet Nuri Yılmaz ve Diyanet işleri Boşkonlıgı Personel 

Daire Boşkonı Emrullah Aksorı 'yo, Alaca Koymokomlı9ı'nco birer 
plaket verildi. 

l<ADll<OY SUBESİ . 
lsıonbul'un Anodolu'yo açılan ve Avrupayı kendine bogloyon büyük bir ka

pısı Haydarpaşa fren istasyonu ve gorı'nın yanına, 1000 m2 lik kullanım olanı 
bulunan, 4 fil ayağı üstünde I Ox 1 O ona kubbe, dört köşede birer ufak kub
beleri ile ikişer şerefeli çift minareli güzel bir caminin inşaatına 1991 yılında 
boşlanmış Kadıköy Vakıf Şubemizin gayretli çalışmaları neticesinde büyük 
aşama katetmiştir. 

Mezkur Caminin inşaatı bittiği zaman, Türkiye'nin en nadide ilçesi Kadıköy 
büyük bir eser kazanmış olacaktır. 



YAYIN HAYATIMIZDAN 

S THE HOLY 
YABOUT 

AND JUDAISM? 

KUR' AN-1 KERİM 
HRİSTİYANLIK VE YAHUDİLİK 
HAKKINDA NE DİYOR? 
lbrahim H. Kurt, E DiT LE CORAN 

RIS IANISME 
ET LE UD iSME? Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994, 193 Sayfa 

WAS SA{il t>ER f>~N UBER 
DAb CHRISTENTUM 

UNO t>~S JUUJE~TUM? 

KU~ Ri 
HRİSTİYANLIK VE Y 

içinde yaşadığımız dünyayı daha yaşanabilir; rahat ve hu
zurlu bir mekan kılmak için orada yaşayan herkese belli öl
çülerde sorumluluklar düşmektedir. Bu çerçevede farklı dil ve din 
sahibi insanların birbirlerini daha iyi ve doğru anlamaları önemli 
bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. 

HAl<l<INDA 
EDITED BY • 1· BRAH 
DERLEYEN • 

il 

Bu noktadan hareketle hazırlanan eser, lslôm dininin ana 
kaynağı Kur'ôn-ı Kerim'in Hristiyan ve Yahudilerden müsbet ma
nada bahseden ayetlerinin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. 
Eserin gayesi, bazı ilôhi din mensuplarının lslômiyeti yanlış ta
nımalarından veya bilmemelerinden kaynaklanan yanlış an
lamaları ortadan kaldırmak, birbirlerini daha yakından ve doğru 
olarak tanımalarına vesile olmaktır. Böylece daha objektif ve in
saflı olunacağı gibi, münasebetlerde daha seviyeli ve ilmi bir 
yaklaşım sözkonusu olabilecektir. Dört dilde (lngilizce, Fransızca, 
Almanca ve Türkçe) hazırlanan eser, geniş bir okuyucu kitlesini 
muhatap almaktadır. , 

CEZAYİR BAGIMSIZLIK MÜCADELESi ÖNDERİ 

BİN BADİS 
Prof. Dr. Sabri HİZMETLi 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1994, 17 4 Sayfa 

Çok köklü bir tarihe sahip olan Cezayir, bir Kuzey Afrika 
ülkesidir. M.S. VII. yüzyılda diğer Afrika ülkeleriyle birlikte lslôm 
devletinin hakimiyetine girmiştir. 1830. yılında Fransızlar ta
rafından işgal edilinciye kadar Osmanlı himayesinde kalmıştır. 

Üç yüzyılı aşkın bir sürede Osmanlı devletine tabi olarak ve 
öz değerlerini koruyarak yaşayan Cezayir halkı, 130 yıllık Fran
sız sömürgeciliği döneminde milli, manevi bütün değerlerinden 
soyutlanmış; Fransızlar tarafından eritilmeye çalışılarak büyük 
zulüm ve işkence görmüştür. Kuşkusuz Fransızların bu işgal ve 
sömürüsü sadece Cezayir'le kalmayacaktı. Kuzey Afrika'ya açı
lıp yayılması için bir yol ve başlangıç olacaktı. 

Abdülhamid Bin Badis, Fransa'nın bu misyonunu anladığı 
içindir ki, Cezayir'in kurtuluşunu, lslôm'a dönmek, öz değerlere 
sahip çıkmak ve Arap kimliğine kavuşmak olarak gördü. O, 
Abduh ve Afganı'den sonra lslôm ôleminde ıslôhat hareketini 
başlatanlardandır. 

Bin Badis hakkında doğulu ve batılı araştırıcılar tarafından 
birçok eser yazılmıştır. Türkçe'de ise ilk defa böyle bir eser ka
leme alınmıştır. Hayatı, eserleri, fikirleri ve tesirlerinin anlatıldığı 
bu kitapta, Bin Badis'in nasıl bir bağımsızlık mücadelesi içinde 
olduğunu ve sonuçlarını göreceksiniz. 

Ç/ıÔDAŞ 

ISLİıM DÜŞÜNÜRLERi 
DIZISl:03 
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• 
Her Yaştan, Her Uğraştan insanımızın 

Temel Ansiklopedisi 
TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 

Kendi kültürünün ansiklopedisine sahip 
olmayan toplumlar. kültür ve 
medeniyetlerini başka topluml arın 
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 hazırlad ı ... 
Artık kendi kültürümüzü tanımamız 
için . bize yol gösterecek tercüme değil. 

Üstelik Meôl Hediyeli ! 

Türkiye Diyanet Vakfı İslôm Ansiklopedisi'ne 
abone o lduğunuzda, kıymetli bir esere daha 
sahip olacaksınız. Seçkin bir il im heyeti 
tarafından h a z ı rlanan, Kur'an-, Kerim ve 
Açıklamalı Meôli; Baskıs ı , ci ldi, dizaynı ile, 
sadece size özel. 

te'lif bir ansiklopedi var: 
TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ. 

1 000'i aşkın yerli ve yabancı yazarın 
hazırladığı Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, tüm yönleri ile İslam Türk 
kültür ve medeniyetlerini anlatan. tek 
te'lif ansiklopedidir. Her yaştan. her 
uğraştan insanımızın temel ansiklopedisi 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi. Pı rıl 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 şartl arı ile, bu k ıymetl i esere sahip 
olabilirsiniz. 
Ayrı.rıtı l ı bilgi için, yurt sath ındaki il ve ilçe 
müftülüklerimize ve Bölge müdürlüklerimize, 
müracat edebilirsiniz. 

• ® 
DIVANTAŞ DiYANET VAKFI NEŞRiYAT PAZARLAMA VE TiCARET A . Ş . 
Genel Müdürlük :(212) 653 92 45 İ zmir : (232) 48218 36 Adana : (322) 351 61 25 

İst. Avr. Yak. : (212) 518 46 04 Antalya : (242) 24 7 73 50 Kayseri : (352) 232 85 33 

ist. Anad. Yak. : (216) 349 96 97 Konya : (332) 350 97 66 Samsun : (362) 233 58 12 

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

Erzurum : (442) 21215 83 

Gaziantep : (342) 234 25 58 

Elazıg : (424) 233 47 72 

Van : (432) 216 76 12 
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