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Değerli okuyucular, Bu imaj gerçek değildir, kasıt
lıdır, havai mahsulüdür. Medya 
tekelleri, müslümanları bu imajla 
resmetmekten fayda ummakta, 
milletlerarası dengelerde müslü
manları safdışı bırakmak istemek
tedir. 

Geçtiğimiz aylarda, ken
dilerine hac ibadetinin farz 
olduğu insanlarım ızdan 60 
bin kisi büyük bir coşkuyla 
bu ibadeti yerine getirdiler. 
Bu vatandaşlarımızın iba
detlerini eksiksiz yapabilme
lerini temin amacıyla Vakfı 
mız personelin in büyük bir 
bölümü onların hizmetleri 
için tahsis edilmiştir. Bu hiz
metten kaynaklanan gecik
me sebebiyle 34. savımızı 
35. sayı ile birleştirerek çıka
rıyoruz. 

İSUİM 

Halbuki lslam, geçmişte oldu
ğu gibi bugün de, inanan-inan
mayan herkese huzur ve barış 
vaadeden en güçlü alternatiftir. 
Hedonist bir tüketim toplumuna 
dönüşen Batı, ahlaki kurtu l uşu, 
insanı insan yapan degerleri lsla
mivete bakarak hatırlayabilir, ma
nevi dünyası nı yeniden inşa ede
bilir. Sun'i imajlardan azade bir 
şekilde lslamiyetin evrensel me
sajına dikkat kesilen herkes, bu-

Elinizdeki bültenimizde 
Vakfımızın diğer faaliyetleri
ne değ inmekle birlikte ağır
lıklı olarak Kutlu Doğum Haf-

ve MÜSLÜMAN 
IMflJI 

tası faaliyetlerine ver verildi. Kültür hayatımıza 
canlı l ık kazandırmak, lslamı gerçek hüviyetiyle 
insanımıza anlatmak ve toplumumuzun kritik 
bir dönemden geçtigi şu günlerde, Peygamber 
sevgisiyle bir hoşgörü ortam ı meydana getir
mek amacıyla Kutlu Doğum Haftasının 7.ncisi 
76 il ve 355 ilçede çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

Bu sene, Kutlu Doğum Haftası program ının 
ağ ı rlıklı konusu ·ısıam ve Müslüman imajı" oldu. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın, 1995 yılı Kutlu Do
ğum Haftası·nı · ı s ıam ve Müslüman lmaJı"na 
ayırmasının sebebi, ası rlarca her dinden mazlu
mun sıg ı ndığı medeniyetimizde müslümanlığın 
yeniden filizleneceği bir zemin oluşturmaktı. 
Bugün, dünyada müslüman imajı, maalesef sa
dece şiddetle yoğrulmuş, terörle özdesıestiril
mis bir çarpık kimliği yansıtmaktadır. Milletlera
rası iletişim imkanları, ·medya endüstrisi" tekel 
halinde Batı'nın elindedir. Bu tekel, gerçeklerle 
hiç bir bağ lantı sı olmayan bir lslam imajı oluş
turmakta ve bu imaj ı bir tüketim metaı olarak 
bütün dünyaya pazarlamaktadır. 

Bosna'da, Çeçenistan ve Azerbaycan'da 
vahşi katliamlara maruz kalanlar, yasama hakkı 
ellerinden alınanlar müslümanlard ı r. Buna rağ
men medya, müslümanl arı, her problemi şid
dete başvurarak çözmeye ça lışan eli silahlı terö
ristler olarak takdim etmektedir. 

gün ilaç gibi aranan bu huzurlu, 
barışçı sesi duyabilir. 

*** 
Kutlu Doğum Haftası boyunca, medya te

kellerinin ürettiği çarpık müslüman imajın ı konu 
edinmemizin amacı, bu güçlü sesi duyurabil
mekti. Yine müslümanların, Batı 'nın ürettiği bu 
çarpık imaja rıza göstermemeleri, kendilerini bu 
imajın uzağında tutmaları gerektiğ ine özenle 
işaret etme fırsatı bulduk. 

ıtri'nin nağmeleri, Süleyman Celebi'nin mıs
raları imajı değil, müslüman gönlünde taht kur
muş gerçegi ses lendirmektedir. Dünya'ya 
yayılacak olan da bu sestir. Bu seste şekillenen 
işaretler, geleceğin güçlü lslam medeniyetini 
haber vermektedir. 

*** 
Değerli dostlar, Türkiye Diyanet Vakfı sizler

den güç alarak, ne yaptığını, nereye yöneldiğini 
bilerek, yüce dinimizin özü olan bilgi ve sevgiye 
dayal ı yeni bir medeniyet inşasına basamak ol
maya kend ini hasrederek yoluna devam 
edecektir. 

Gayret bizden, tevfik Allah'dandır. 

olfehmet Cj{erv@cı 
cSJene! oU'iidiir 
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V. 

1 1. OlAGANı 6 
TOPlAN11SI ya 

Türkiye Diyanet Vakfı1nın 11. 

Olağan Genel Kurul Toplantısı, 

31.03.1995 Cuma günü Kocate

pe Camii Konferans Salonu 1nda 

yapıldı. Toplantıya Diyanet işleri 

Başkanı ve Vakfımız Mütevelli 

Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yıl

maz, kurul üyeleri ve bazı il müf

tüler katıldı. 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

Vakfımız yeni Mütevel/1 Heyeti: 
Soldan : Mustafa Karahan, Ahmet Uzunoğ/u, Kemal Güran, 

Mehmet Nuri Yılmaz, Emrullah Aksarı, Mehmet Kervancı, Mustafa Ateş. 

Toplantı, Diyanet işleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz'ın açış konuşmasıyla başladı. Mehmet Nuri Yılmaz, 
iki yıldır Mütevelli Heyeti Üyeleri ile hedefe, iyiye ulaşmak için birlikte 
ahenk içinde çalıştıklarını ifade etti. 

Diyanet işleri Başkanı ve 
Vakfımız Mütevelll Heyeti Başkanı 

Mehmet Nuri YILMAZ 

Türkiye Diyanet Vakfı'nm Diyanet işleri Başkanlığı hizmetleriiıi des
teklemek amacıyla kurulduğunu belirten Mehmet Nuri Yılmaz, iki yıllık 

. dönem içerisinde de Diyanet işleri Başkanlığı'na her türlü yardımın yapıl
dığını söyledi. 
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Diyanet işleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Baş
kanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın Genel Kurul'un hayırlı ve uğurlu 
olması tenennisinden sonra, toplantıyı yönetmek için Divan 
seçimine gidildi. Yapılan seçim neticesinde Divan başkanlı
ğı'na Dr. Tayyar Altıkulaç, divan başkan yardımcılığına Rıza 
Selimbaşoğ)u, divan katipliğine de Şevki Özkan ve Abdulka
dir Hacıismailoğlu seçildi. 

Divan seçiminden sonra heyetin iki yıllık faaliyetini oku
mak üzere Hayrettin Şallı kürsüye geldi. Faaliyet raporunun 
ayrıca okunmayıp özetlenmesi isteyen Genel Kurul 
kararından sonra raporları sunmaya başlayan Şallı, iki yıllık 

görev süresinin ardından, yüzlerce hayırlı hizmete, binlerce 
hayır işine heyet olarak imza atmış olmaktan mutluluk duy
duklarını belirten Hayrettin Şallı, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
bundan önceki dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de dik
kat ve enerjisinin büyük kısmını, zulmün lslam dünyasında 
açtığı tahribatın onarılmasına hasrettiğini belirtti. 

Diyanet işleri Başkanlığı hizmetlerinin desteklenmesinin, 
baştan beri Türkiye Diyanet Vakfı'nın iştigal sahasını oluştur
duğuna değinen Hayrettin Şallı , bu iki yıllık dönemde de bek
lenenin ve öngörülenin üzerinde bir başarıya ulaşıldığını be-· 
lirtti. 

Vakfımızın dış ülkelere yönelik hizmetleri hakkında da 
bilgi veren Şallı; "Balkanlardaki kültürel hinterlandımız ve 
Türk dünyasıyla modem anlamda entegre olmuş bir Türkiye 
projeksiyonu, Vakfımız için de tartışılmaz bir geçerliliğe sa
hiptir. Böyle bir projeksiyonun gereği olarak Türkiye Diyanet 
Vakfı, Türk dünyasının müşterek yardım kuruluşu, hayır ku
rumu, eğitim ve kültür teşekkülü olma yönünde faaliyetlerini 
yoğunlaştırmıştır. Sözkonusu ülkeler ve topluluklar nezdinde, 
din hizmetlerinin organizasyonu ve dinı hayatın yeniden ihya
sı yönünde, bütün mahalli idarelerle aynı sıcak ilişki ve işbirli 

ği ortamı kurulabilmiştir.» dedi. 

Divan Başkanı 
Tayyar Altıku/aç, 

Başkan Yardımcısı 

Rıza Selimbaşoğ/u 

ııeaveıer 

Abdulkadlr Hacıısmalloğ/u 
ve şevki özkan. 
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11. dönem Mütevelll Heyeti Oyesi Hayrettin Şallı 
Faaliyet Raporunu Genel Kurul üyelerine okurke~. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın eğitim ve öğretim alanında kat
kılarının gün geçtikçe arttığına da işaret eden Şallı; "Eğitim öğ
retim alanında Türkiye ve Türk dünyasının müşterekliği yönün
de ciddI adımlar atılmış, imam-Hatip Liselerimiz ve ilahiyat Fa
kültelerimiz seviyesinde eğitim veren kuruluşlar hizmete sunul
muştur. Bunun yanında Türkiye'de çeşitli fakültelerde eğitim 
gören, Türk Cumhuriyetlerinden gelmiş öğrencilere de önemli 
yardımlar yapılmakta, burslar tahsis edilmektedir. 

Eğitim-öğretim faaliyetleri, giderek sadece katkıda bu
lunduğumuz, destek sağladığımız bir alan olmaktan çıkacak 
ve kurumlarını oluşturduğumuz, sevk ve idare ettiğimiz, ma
hiyeti üzerinde doğrudan müessir olduğumuz bir hizmet türü 
olacaktır. Din hizmetlerinin daha iyi eğitilmiş kadrolarca ifası, 
temel eğitim alanında millı kültürümüzü yeni kuşaklara akta
racak nitelikte çalışmaların başlatılması, Vakfımızın geleceğe 
dönük misyonunun en önemli cephesini oluşturacaktır." dedi. 

TÜRKiYE DiYANET VAKFl 

Hayrettin Şallı yayıncılık alanındaki alt yapı çalışmaları
nın tamamlandığını, bundan böyle her türlü prestij yayınını 
gerçekleştirecek kadro imkanının mevcut olduğunu söyledi. 
İslam Ansiklopedisi'nin neşrinin büyük bir hızla sürmekte ol
duğunu da ifade eden Şallı "Gerek ansiklopedinin kendisi ve 
gerekse hazırlık çalışmalarıyla elde edilen birikim, ilerde 
meyvelerini verecek büyük bir potansiyel oluşturmaktadır." 
dedi. 

Diğer hizmetlere de kısaca değinen Hayrettin Şallı "Kutlu 
Doğum Haftası programları ve diğer halka açık panel ve top
lantılarımız, Vakfımızın toplumun her kesimiyle bütünleşmesi
ne, ülkemizin ilmı potansiyelinin Vakfımızla fıkrı birliktelik içi
ne girmesine, toplumsal mutabakatlarımızın, hatta Türk 
Cumhuriyetlerini de kapsayacak şekilde ve dinı düşünce ge
leneğimiz istikametinde genişlemesine vesile olacak seviyede 
gerçekleştirilmiştir. 

!SAM, geleceğin en ciddt, en saygın ilmı merkezlerinden 
biri olma yönünde, sağlam ve tutarlı bir çizgide gelişmesini 
sürdürmektedir. Vakfımızın bu alana hasrettiği imkanlar 
sonucunda yakın bir gelecekte Türk-İslam alemi için büyük 
hizmetler ifa edecek olan bir ilmı potansiyel oluşturmaktadır. 

Sesli ve Görüntülü iletişim imkanlarından istifade yönün
de fıkrı hazırlıklar önemli bir aşamaya getirilmiştir. Bu alan 
eninde sonunda müdahil olmamız gereken bir hizmet sahası 
olarak mutaala edilmektedir." dedi. 

iki yıllık dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerin özetlen
mesinden sonra Denetim Kurulu Başkanı Kemal Güran 
tarafından Denetim Kurulu Raporu Genel Kurul üyelerinin bil
gisine sunuldu. 

Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlarının okunmasından 
sonra, raporların müzakeresine geçildi. 

11. Dönem 

Mütevelll 

Heyeti 

üye/er/ 
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Müzakere bölümünde Dr. Lütfi Doğan, Şemsettin Yazırlı 
ve Dr. Abdülbaki Keskin söz aldı. Konuşmacılar özetle şu 
konulara değindiler. 

- 1993 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı 
hizmetlerden dolayı yılın kendi faaliyet alanında yılın en 
başarılı Vakfı seçilmesi memnuniyet vericidir. 

- Türkiye Diyanet Vakfı, Türk ulusunun, milletinin öte
sine geçmiş ve lslam'a yaklaşımı bütün lslam alemine ve 
balkanlara ulaşmış, barış ve kardeşlik kaynağı olmuştur. 

- 900'un üzerinde şubesi olan Vakfın Olağan Genel 
Kuruluna 5'in üzerinde müftü davet edilmelidir. 

- Vakfın iştiraki ile kurulan şirketler, kar amacıyla değil, 
Diyanete hizmet amacıyla faaliyetlerini sürdürmelidirler. 

- Profesyonel bir danışmanlık müessesesi oluşturulmalı. 

Raporların müzakese ve ibraından sonra yeni Mütevelli 
Heyeti ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. 
Oylamayla yapılan seçim neticesinde MütevelJi Heyeti 
Üyeliklerine Mustafa Karahan, Ahmet Uzunoğlu, Mehmet 
Kervancı , Mustafa Ateş, Emrullah Aksan ve Kemal Güran 
seçildi. Mütevelli Heyeti yedek üyeliklerine de Niyazi Güneş 
ile Niyazi Baloğlu seçildiler. Denetim Kurulu asil üyeliklerine 
Yakup Üstün, Hasan Uysal ve Şevki Özkan, yedek üyeliklere 
de Ahmet Yayla ile Mahmut Sevgili seçildiler. 

Seçimleri müteakip dilek ve temennilere geçildi. Dilek 
ve temenniler bölümünde Hayrettin Şallı, Dr. Fahri Demir, 
Dr. Lütfi Doğan, Fikri Gültekin, Dr. Abdülbaki Keskin, Rıza 
Selimbaşoğlu, Yakup Üstün, Mustafa Bayraktar ve Arif 
Mehmet Özdemir sırasıyla söz olarak dilek ve temennilerini 
dile getirdiler. Bu fası lda dile getirilen temennileri şöyle 
özetleyebiliriz : 

11. Dönem Denetim Kurulu Oyeıerl; 

Soldan : Sami Uslu, Kemal Cüran 

ve Ahmet Baltacı 

5 

- Diyanet İş leri Başkanlığı kalksın mı, özelleşsin mi 
tartışmalarının başlatıldığı ve böyle önemli bir kuruluş 
hakkında , birçok kişinin olumlu olumsuz konuştuğu bir 
ortamda, bu konuda camiamızın görüşünü yansıtan bir ilmi 
çalışma yaptırılmalıdır. 

- imam-hatip liseleri hakkında inceleme çalışması 
yapılmalı. 

- Türk toplumunu meşgul eden bazı konular ele alınıp 
değerlendirilmeli. 

- Vefat eden görevlilerin eş ve çocuklarına yardım 
yapılmalı. 

- Kur'an-ı Kerim'in nüzulü tarihi bir hafta süreyle kutlanmalı. 

- Vakıf ilmı bir dergi çıkarmalı. 

- !SAM Fakülte gibi çalışmalı. 

- Görüntülü yayın konusuna daha çok önem verilmeli. 

- Vakıf statüsünün korunmasına titizlik gösterilmeli. 

- Hizmetiçi eğitime önem verilmeli. 

- Diyanet personelinden master ve doktora yapanlara 
destek verilmeli. 

Genel Kurul üyelerinin dilek ve temennilerinden sonra 
Genel Kurul sona erdi. 
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lÜRKIYı:,OIVANET VAKfl 

Türkiye Diyanet Vakfı 'nın 20. Kuruluş Yıldönümü 

çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

• 
1 

slam Dini'nin gerçek hüviye-
tiyle tarntılmasında, toplu
mun din konusunda aydınla
tılmasında, Diyanet işleri 

Başkanlığı'na yardımcı ve destek ol
mak amacıyla 13 Mart 1975 yılında 
kurulan Türkiye Diyanet Vakfı, başarı
lı ve özverili çalışmaları neticesinde 
halkına sunduğu hizmetlerle 20. yılını 

doldurdu. 

1975 yılında kurulan; dünyada en 
önemli unsurun insanlara hizmet ol
duğunu, hizmetten daha büyük bir ni
met olmadığını ve insanlığa hizmetin 
Allah'a hizmet olduğundan hareketle 
kısa bir zamanda gelişerek 893 şube
ye ulaşan , gerçekleştirdiği dinı, ilmı, 

sosyal ve kültürel faaliyetlerle adını 
yurtiçi ve yurtdışında duyuran Türki
ye Diyanet Vakfı'nın 20. kuruluş yıl
dönümü bir hafta süreyle Genel Mer
kez ve şubelerde bir dizi etkinliklerle 
kutlandı. 

Hafta münasebetiyle Genel Mer
kez'de bir açılış program ı düzenlendi 
ve vakıf hizmetlerine destek sağlayan 
hayırsever vatandaşlarımıza şükran 

plaketi verildi. Hafta boyunca "Orta 
Asya ve Balkanlarda Türk lslam Mi
marisi" ve "Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
Yurtiçi ve Yurtdışında Yaptığı Hizmet 
Binaları "nı konu alan fotoğraf sergisi 
vatandaşların beğenisine sunuldu. 

Hafta münasebetiyle fakir ve 

muhtaç vatandaşlarımıza ücretsiz 
sağlık hizmeti sunmak amacıyla 5 il
çe ve 15 köyde sağlık taraması 
yapıldı. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 20. Ku
ruluş Yı ldönümü münasebetiyle 13 
Mart 1995 günü Kocatepe Camii 
Konferans Salonu'nda düzenlenen 
açılış programına Devlet Bakanların
dan Necmettin Cevheri ve Ayvaz 
Gökdemir, Diyanet işleri Başkanı ve 
Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz ile kalabalık bir 
topluluk katıldı. Törende ilk konuş

mayı Diyanet işleri Başkanı ve Vakfı
mız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet 
Nuri Yılmaz yaptı. Sayın Yılmaz'ın ko
nuşmasını aşağıda sunuyoruz. 



HABER BÜLTENİ 

Diyanet lşıerı Başkanı ve 
Vakfımız Mütevelll Heyeti Başkanı 

Mehmet Nuri Y/LMAZ 

"En geniş anlamıyla kültür, bir 
toplumun yaşama biçimi olarak tarif 
edilmektedir. Toplumun, gündelik iş
lerini tanzim tarzı, hayatiyetini sürdü
rürken kullandığı üslGb, yöntem ve 
araçlar bu tarifin içinde vardır. Her 
toplum gelecekte de kendisi olmak 
ister, gelecekte de kendisi kalmak is
ter. Yani bütün canlılarda var olan 
canlılığını sürdürme içgüdüsü, top
lumlarda kendi kimliğini ilelebet de
vam ettirme şeklinde tezahür eder. 
Bu yüzden her toplum başkalaşmaya 
karşı bir direnç gösterir. Ne var ki, 
değişim dediğimiz şey de canlılara 
mahsus bir olgudur ve onu büsbütün 
reddetmek de mümkün değildir. in
sanlık tarihinin uzun ömürlü milletleri 
birbirine zıt gibi görünen bu iki zorun
luluğu dengede tutmanın sırrını çö
zenlerdir. 

Milli kimlik veya mill1 kültür dedi
ğimiz şey -ki dini kimlik ve dinı kültür 
de bunun içinde yer alır- toplumun 
ortaya çıkışıyla şekillenen ve öylece 
kalan konservatif bir çerçeve değildir. 
Yani milletler, millı kültürlerini bir 
yandan yaşarken diğer yandan üret
meye devam ederler. Başkası olma
dan değişmenin ve böylece varlığını 
devam ettirmenin sırrı da belki bura
dadır. Din, hem kendisi kültür olan, 
hem de kültür yapıcı özelliği olan 
toplumsal dinamiklerin en müessiri-

<lir. Bir başka deyişle din, bizim, 
maddı ve manevı boyutlarıyla "biz" 
diye nitelediğimiz varlığımızın haldeki 
ve gelecekteki teminatıdır. 

Dıni, insanla Allah arasındaki hu
susı ve -nerdeyse- mahrem bir diya
log seviyesinde algılal')1ak esaslı bir 
yanılgıdır. Yüce kitabımızda Allah, in
sana hitabetmektedir. Ancak bu, 
münhasır bir insan değildir. Kendi 
adasında sadece kendi hayatını yaşa-

' yan bir insan değildir. Bilakis sosyo
lojik varlığı olan bir insandır. Ondan 
istenen ve ona emredilen şey, kendi
sini, çevresini, insanlarla ilişkilerini ve 
hatta başka insanları Allah rızası yö
nünde güzelleştirmesidir. Yani ilahı 
buyruğun istikameti de açık ve belli
dir. Böyle olduğu için ve dinin bu 
özelliği sebebiyledir ki, insanlar onu 
aşağı-yukarı aynı şekilde idrak eder
ler. Bu yüzden din, sadece tek tek in
sanların inancı olmakla kalmayıp, 
toplumsal bir inanç ve toplumsal bir 
yaşama biçimi haline gelir. Bu durum 
bütün dinler için geçerlidir ve herke
sin ayrı bir dil konuştuğu bir toplum 
tasarlamak nasıl mümkün değilse, 
herkesin kendine göre dinı inanca sa
hip olduğu bir toplum düşünmek de 
mümkün değildir. Bir ülkede farklı di
nı inanış ve anlayışların varlığı bu 
gerçeği değiştirmez. 

insanları, muayyen bir toplum ha
linde bir arada tutan faktör, birlikte 
yaşamanın hazzıdır. Şüphesiz daha 
başka faktörler de vardır ancak, onla
rın hepsi, son tahlilde bu esası besle
yici bir özelJik arzederler. Bir arada 
yaşamanın hazzı ... Fiziki şartların da
yanılmaz bir hal aldığı dönemlerde bi
le toplumlar bununla ayakta kalır. 
Böylesi bir hazzın varlığı; birlikte bir 
inanışı, birlikte bir bağlanışı, birlikte 
terennüm edilen bir coşkuyu gerekli 
kılar. Dinden başka ve dinden daha 
fazla, hangi toplumsal değerin, hangi 
toplumsal davranış biçiminin, hangi 
toplumsal rutinin böyle bir iddiası 
olabilir ki? 

Sosyal dokumuzu, kültürel doku
muzu lslam'ın düzenleyici ve belirle
yici fonksiyonundan soyutlayarak ta
nımaya ve tanımlamaya çalışanları; 
millı kimliğimizin, mill1 varlığımızın ve 
geleceğimizin bir başka zeminde, bir 
başka biçimde tezahür ve teşekkül 
edebileceğine inananları, bir kere da
ha düşünmeye davet ediyorum. Bir 
kısım dünyev1 ideolojiler, birlik ve be
raberliğimizi ciddi ölçüde tehdit ve 
hepimizi tedirgin ediyorken; aynı ide
olojilerin bir kısım argümanlarını kul
lanarak dinı inanış ve yaşayış birliği
mizi de ortadan kaldıracak tekliflerin 
sahiplerini tekrar tekrar düşünmeye 
davet ediyorum. Dünya hayatının de-

,fıındaıı eıniıı olabilirsiniz 
kı: sahicleıı global bir dılnJıa 
kıırulacak.5'a) o dılııpanın cla 
pcııi~J.1aıı _ )'ıldlZ'l l\idııı olacaktıı~ 
Kı.ıraıı o!acaktıı: Q7ııkli o Al!cıh 

" 
keldınıdır ve-Allah gılçlılleıin eıı 
gzıçlıısııdııı~ 

7 
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ğişen dinamiklerine takılıp kalanları , 
değişmeyen dinamiklerin seyri ve is
tikametleri üzerinde düşünmeye da
vet ediyorum. 

Diyanet işleri Başkanlığı'nın fonk
siyonu, din1 hizmetlerin yerine getiril
miş olmasından ibaret değildir. Ülke
mizdeki dinı hayatın genel bütünlüğü 
de bu nitelikte bir kurumu gerekli kıl
maktadır. Dini yaşayış ve anlayış hu
susunda doğmuş ve doğabilecek 
farklılıklar, bu genel bütünlük içeri
sinde eriyebilmekte, sosyal bir geri
lim unsuru olmaktan çıkmaktadır. 

Böylesi bir netice sadece inanan
lar ya da belli bir şekilde inananlar 
için değil , ülkede yaşayan herkes için 
bir zarurettir. Kısacası verilen hizmet 
genel bir kamu hizmetidir. 

Din hizmetlerinin önemi ve anla
mı, bu hizmetlerin eksiksiz bir şekilde 
yerine getirilebildiği durumlarda ko
lay idrak edilen bir husus değildir. 
Bunu anlamak için, dinin yok sayıldı
ğı, din hizmetlerinin yok edilip yasak
landığı bir dönemi yaşayan dindaş ve 
soydaşların durumuna bakmak kafi
dir. inşallah kapanmış olduğunu ümit 
ettiğimiz bu dönemin tanıkları; hiç 
kimseyi ayırmadan söylüyorum, aynı 
dertten muzdarip, aynı darbeden ya
ralıdırlar. Din hizmetlerine kaynak ay
rılmamış olması ne maddi durumları
nı iyileştirmiş, ne de onları mutlu kıl
mıştır. Bilakis, toplumsal dokuları çö
zülmüş, birlik ve beraberliklerinin ar
ka planı yok olmuş, geleceğe yönelik 
umut ve tasavvurları belirsizleşmiş, 
kendilerine güvenleri olabildiğince za
yıflamıştır. Ülkemizde, din hizmetleri
nin tarz-ı icrasına karşı çıkanların, 
böylesi bir neticeyi öngördüklerini 
düşünmek ve söylemek zordur şüp -

hesiz. Ancak düşünce ve hareket tar
zımızın bizi nereye kadar götürebile
ceğini iyi hesaplamak sorumluluğu
muz vardır. 

Dünyanın bir globalleşmeye doğ
ru gittiği, bunun neticesinde, toplum
lar arasındaki farklılıkların zamanla 
ortadan kalkacağı, evrensel bir kültür 
ve evrensel bir dünya toplumunun 

. oluşacağı tezleri konuşuluyor. Dinin, 
toplumların değerler sistemindeki ye
rinin değişeceği, öneminin zayıflaya
cağı iddia ediliyor. Tek bir hukukun, 
tek bir nizamın, tek bir otoritenin cari 
olduğu bir dünya kurgulanıyor. Böyle 
bir dünyanın neresinde, ne şekilde ve 
hangi sıfatla yer almamız gerektiği 
üzerine senaryolar oluşturuluyor. 

Biz bu doğrunun neresindeyiz? 
Veya bu yalanın, veya bu yanılgı

nın yahut bu yanlış anlamanın nere
sindeyiz? 

Hemen belirtelim ki globalleşme, 
kavram olarak yenidir ama vakıa ola
rak yeni değildir. Nüanslar kimseyi 
yanıltmasın; Büyük Roma'nın tesis 
ettiği düzen de bir globalleşmedir. 
Osmanlı 'nın "Nizam-ı Alem"i de ... 
Hatta öncekiler, günümüzdekine na
zaran daha esaslı bir globalleşmedir. 
Çünkü değerlere nispetleri daha faz
ladır. 

Çıkarlar üzerine kurulmuş geçici 
bir dengeye "globalleşme" deniyor ve 
dünyanın, söz konusu çıkarlarla ilgisi 
bulunmayan büyük çoğunluğu da bu 
dengenin faziletlerine iman etmeye 
zorlanıyor. Körfezde global bir dünya 
var, Bosna'da yok, Azerbaycan'da 
yok, Çeçenistan'da yok. 

Yani globalleşme, hakimlerin çı
karları gerektirmedikçe mümkün ol-

TÜRKİYE DiYANET VAKFI 

mayan bir şey. Biz bu ırmağı gerekir
se tersine de yüzeriz, kama akışın is
tikametini doğru tespit edemezsek 
sonumuz hüsran olur. Muhayyel bir 
globalleşme uğruna ve onun icabı 
olarak pek çok şeyden vazgeçmeye 
can atanlarımızı da burada itidale da
vet ediyorum. Şundan emin olabilirsi
niz ki, sahiden global bir dünya kuru
lacaksa, o dünyanın da parlayan yıl
dızı lslam olacaktır. Kur'an olacaktır. 
Çünkü o Allah kelamıdır ve Allah 
güçlülerin en güçlüsüdür. 

Bize göre dünya toplumları kay
naşma ve kapanma ihtiyacıyla, her 
ikisiyle birden aynı anda yüz yüzedir
ler. Yeni dünya düzeni, bu iki ihtiyacı 
aynı anda gören bir denge üzerine 
kurulacaktır. Başka toplumlarla, baş
ka kültürlerle yüzyüze gelmekten ka
çınan toplumların gelişme şansı yok
tur. Kendi kimliğinden çabucak vaz
geçerek başkalarına özenenlerin de 
ayakta kalma şansı yoktur. Size garip 
gelebilir veya bir çelişki olarak değer
lendirilebilir ancak, dinimiz, potansi
yel olarak her iki ihtiyaca da cevap 
verecek durumdadır. 

Zamanın toz-duman içerisindeki 
akışında insanımızın, büyük tarihi 
yolculuğunda milletimizin yanılma
yan ve yanıltmayan rehberi dinimiz 
olmuştur. 

20. kuruluş yılını idrak ettiğimiz 
Türkiye Diyanet Vakfı, bu hakikatin 
takipçisi olmuş, bütün imkan ve me
saisini bu hakikatin tecellisine hasret
miştir. 

Emekleriyle, Vakfimızın başarısın
da pay sahibi olanları tebrik ediyorum. 

Misyonumuzu ve vizyonumuzu 
gönülden benimseyerek, madd1 ve 
manev1 destekleriyle bize hizmet im
kanı ve cesareti veren halkımıza şük

ranlarımı sunuyor, teşriflerinizden do
layı hepinize teşekkür ediyorum." 

Açış konuşmasını yapan Diyanet 
işleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli 
Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yıl
maz'dan sonra Devlet Bakanı Nec
mettin Cevheri kürsüye gelerek bir 
konuşma yaptı. 



HABER BÜLTENi 

oevıet Bakanı Necmettin CEVHERİ : 

Mezhepçilik adına Mezhep adına yapılan 
yanlışları, bırakın da işlenen cinayetleri, yapılan 
yanlışları benim yüce dinimin içinde görmeye 
göstermeye ve kabul etmeye hiç kimsenin ve hiç 
birimizin hakkı yoktur. 

Devlet Bakanı Necmettin Cevhe
ri, Diyanet Vakfını kuranları ve bugü
ne kadar getirenleri şükranla anarak 
konuşmasına başladı. Vakfın çok bü
yük bir hizmet olduğunu, vakfeden 
insanların ölümden sonra da vakfetti
ği eserler sayesinde yaşadığını söyle
yen Cevheri "Düşününüz ki asırlar 
önce yaşamış, asırlar önce dar-ı be
kaya intikal etmiş sonsuzluğa ve kalı
cılığa ulaşmış olan insanların isimle
riyle hayırlarıyla defterleri kapanma
dan bu dünyada yaşamalarını simge
leyen bir güzel olay, insanlar hayırla
rıyla yaşıyor. Bir ağacı diktiğiniz za
man, nasıl ki o ağaç kuruyuncaya 
kadar onun gölgesinde barınan insa
nın, kurdun, kuşun hayrını ve sevabı
nı o ağacı diken insan kendisiyle bir
likte taşıyorsa , düşününki vakıf dedi
ğimiz o güzel şeyi, Diyanet dediğimiz 
o çok büyük şeyle birleştiren bir bü
yük hizmeti burada tevsii etmek, es
kilerin deyimiyle saygıyla anmak kut
lamak ve kutsamak gerekir." dedi. 

insanı diğer varlıklardan ayıran, 
onu eşref - i m ah I ü kat olarak 
mualla yerine ulaştıran varlığın ruh 
olduğunu ifade eden Necmettin Cev
heri, ruhu aydınlatan ve yücelten 
kavramın din olduğunu , lslamiyetin 
de dinleri yücelten kavram olduğunu 
söyledi. lslam Dini'nin mensubu ol
mamız hasebiyle Allah'a şükretme
miz gerektiğine de işaret eden Cevhe-

ri "Allah'a şükür ki lslam Dini'nin 
mensubuyuz ve Allah'a şükür ki onu 
her zaman hamd-ü sena etmemiz ge
rekir ki bizi müslüman yaratmış ol
makla, en büyük ikramından , en bü
yük lütfundan, en büyük iltifatından 
mahrum bırakmamıştır." dedi. 

Vakıf hizmetlerine değinen ve Va
kıf hizmetinin asırlar ötesine taşındı
ğını bir misalle anlatan Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri "Her zaman bütün 
vakıf toplantılarında söylerim ve doğ
ruluğuna da güzelliğine de son derece 
inançla bağlı olduğum bir olay. Diyor 
ki; bir vakıf tarlasından geçerken eğer 
o vakıf tarlasından kalkmış olan toz 
sizin elbisenizin üstüne sinmiş ise o 
tarladan çıkmadan o tozu silkeleyip, 
o tarlanın tozunu o tarlada bırakıp öy
le çıkacaksınız. işte Türk-lslam gele
neği içerisinde vakıfları asırların geri
sinden alıp, asırların ötesine taşıya
cak olan yüce inanış , kutsal inanış 
burada toplanıyor. Vakfa karşı duyu
lan büyük saygı, Vakfa karşı duyulan 
kutsal saygı, işte Türk-lslam vakfını 
ve Türk-lslam vakıf anlayışını dünya
daki bütün vakıfların önünde, dünya
daki bütün vakıfların üstünde tutmuş 
ve bugünlere taşımıştır." şeklinde ko
nuştu. 

Türkiye Diyanet Vakfı 'nm da 20 
yıl önce kurulduğunu , kurucularının 

ve vakfı bugüne kadar getirenlerin bu 
anlayış içerisinde çalıştıklarını belir-

Devlet Bakanı 
Necmettin CEVHERi 
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ten Cevheri "insanlığı onurlandıran 
bir yüce dinin hizmetinde vakıf olarak 
bulunmak gibi son derece değerli, 
kıymetli bir hizmeti bugün de yürüten 
arkadaşlarımı yine aynı şekilde tebrik 
ediyor, onlara hepimizin, herkesin, 
her kesimdeki insanlarımızın veyahut 
devlet kuruluşlarının yardımcı olması 
gerektiğini de burada tekrar işaret et
mek istiyorum." dedi. 

lslamiyetin yüceliğinden ve ulvili
ğinden bahseden Necmettin Cevheri 
"insanlığı kucaklayan bir yüce inanı
şı, bir inanış sistemini insanlığa in
sanlığı getiren, insanlığa güzelliği ge
tiren, insanlığa yüceliği getiren bir 
yüce dinı herhangi bir şekilde şidde
tin cebrin, kan dökmenin vasıtası ve
yahut sebebi saymak son derece 
yanlı ştır. O başka bir olay olabilir 
ama her halükarda benim yüce di
nimle bizim yüce dinimizle hiç bir su
retle alakası yoktur ve olamaz." dedi. 

lslamiyetin ayrılığı ve ayrımcılığı 
kesinlikle reddettiğine de işaret eden 
Devlet Bakanı Necmettin Cevheri 
"Mezhepcilik adına Mezhep adına ya
pılan yanlışları, bırakın da işlenen ci
nayetleri, yapılan yanlışları benim 
yüce dinimin içinde görmeye göster
meye ve kabul etmeye hiç kimsenin 
ve hiç birimizin hakkı yoktur. 
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Çünkü öyi"e deniyer-.-Bir büyük 

din u!usunu dördüncü halifemizi yüce 
Peygamberimizin amcazadesi ve Hz. 
Fatma'nın eşi Hz. Ali'yi bir mezhep 
meselesi olarak düşünmek, bir mez

hep meselesinin içinde anlatmaya ça
lışmak, veyahut o düşünce içerisinde 
kullanmak son derece yanlıştır. lsla

miyete sadece kılıcıyla değil, ilmiyle 
· ve fazlıyla hizmet etmiş olan bir yüce 

dinin ulusunu öyle bir ayrım hareketi
nin içerisinde görmek, şu istikamet· 

. ten veya bu istikametten, hangi isti· 
kametten olursa olsun onu bir ayrı
mın vasıtası, veyahut vesilesi saymak 
son derece yanlıştır. lslamiyette ay

rımcılık yoktur. Zor yoktur. Peygam
berini bile sadece elçi olarak görev
lendirmiş, sadece tebliğ etmekle, zik

redici olmakla görevlendirmiş olan 
yüce dinimizin ışığında, dünyaya açıl
ma mecburiyetini yaşadığımız, dün· 

yada tek başına yaşamamızın müm
kün olmadığı gerçeğiyle dünyaya 
açıldığımız zaman, kendi gerçeğimizi 

de unutmamamız lazımdır. Bu gerçe
ğimiz sahip olduğumuz yüce dindir. 

. Bu gerçeğimizde yine görürüz ve biliriz 
ki her ne şekilde olursa olsun bizim dı

şımızdaki dünya kendi gerçeklerini bil
mekte, görmekte, yaşamaktadır. Eğer 
Çeçenistan ve Bosna-Hersek müslü

man olmamış olsalardı , insan hakla
rından evrensel hukuka kadar pekçok 

şey ayağa kalkmış olurdu. 
Demokrat batı dünyasının gerek

tiğinde parlamentoların yakıldığını bi
le sadece seyretmekle yetindiklerini 
ve insanlık adına işlenen facianın, in
sanlık adına işlenen vahşetin ve ayı

bın da sadece seyirci olarak kaldıkla
rını, gene o dünyayla olan yürütmek 
mecburiteyinde olduğumuz münase
betlerimiz içerisinde unutmamamız 

gerekir. Bütün dünya batıya yönelik
tir, batıya döner. O tamam ona kim
senin diyeceği yok. Ama lslam ger
çeğini lslam gerçeği içerisinde yaşa
makta olduğumuzu ve bununda dün
yada bizim için olduğu kadar başka
ları içinde değerlendirmesi gereken 
bir taraf olduğunu düşünmemiz la
zımdır. Batı alemi müslüman Türki
ye 'nin kıymetini çok iyi bilmelidir, 
bunu defaatle söylemişimdir. Kendi
lerine her zaman söyleriz. Burada bir 
Müslüman Türkiye, dünya sulhu için 
son derece lazımdır. Batı ile doğu 
arasında köprüdür. Türkiye-lslam ile 
lslam dışındaki dünyanın kurabileceği 
en sağlam köprüdür. Çünkü Türki
ye'nin lslamiyete büyük hizmeti ol
muştur. lslamiyeti 500 sene Avru
pa 'nın yarısında , gururla, insaniye
tiyle yaşatmıştır. Bizim asırlar boyu 
yaşadığımız yerlerde bugün birbirleri
ni boğazlayan insanlar asırlarca bir 
idaremizde, lslamın hoşgörüsüyle, 

Türk lüğün alicenaplığı içerisinde, 
sulh içerisinde, huzur içerisinde yaşa
mışlardır. 

Bugün ülkeye saçılmak istenen 

nifak tohumlarını yine bu yüce dini-

TÜRKiYE DiYANET VAKFI 

mizin, mensubu bulunmakla, Cenab-ı 
Hakk'ın en büyük ikramına nail oldu
ğumuza inandığımız yüce dinimizin 
büyük anlayışıyla, büyük hoşgörü

süyle, büyük kucaklayışıyla, milli bir
lik ve bütünlüğümüzü devam ettire
ceğiz. Mim birlik ve bütünlüğümüzü 
devam ettirirken en büyük dayanağı
mızında, bize sadece insanlığı telkin 

eden, bize sadece insanlığı , yüceliği , 

telkin etmekle kalmayıp emreden, 
onun dışındaki şeyleri yasaklayan yü

ce dinimiz olduğunu da unutmadan, 
unutmamıza da imkan bulunmadığını 
bilerek hep beraber kardeşçe , her 
türlü inanışın sahipleri olarak herkes

le birlikte, hep beraber yine bize 
emanet olan, bize emanet olduğu ka
dar da yadigar olan ve üzerinde de 

sonsuza kadar yaşamaya kararlı ve 
mahkum bulunduğumuz yüce vatanı
mızı hep birlikte yüceltmek üzere yü

ce dinimizle, milli inanışımızla, anla
yışımızla hep beraber Cenab-ı Hak 
yardımcımız olsun" dedi. 

insanlığı kuaıklayan bir yüce 
inanışı) bir inanış sistRmini 

insanlığa insanlığı getiren) insanlığa 
güzelliği getiren, insanlığa yüceliği 
getiren bir yüce dini herhangi bir 

şekilde şiddetin cebrin) kan dökmenin 
vasıtası veyahut sebebi sayma,k son 

derece yanlıştır. 



HABER BÜLTENi 

oevıet Bakanı Ayvaz GÖKDEMIR : 
Türkiye Diyanet Vakfı, tarihi Türk vakıf 
geleneğinin iftihar edilecek bir örneğidir. 

Daha sonra kürsüye gelen Devlet 
Bakanı Ayvaz Gökdemir de Vakıf 
kavramının, Müslüman kimliğimizin 
en güzel tezahürlerinden biri olduğu-

. nu belirtti. Ayvaz Gökdemir "Tarihi
mize baktığımızda henüz sosyal dev
let kavramı bilinmiyorken Müslüman 
Türkler gerek Selçuklu Devletimizde 
gerek onun devamı olan beyliklerde 
ve gerekse Osmanlı devletimizde bir 
sosyal devlet hayatı yaşamışlardır. 
Sosyal hayatın her diliminde, ticare
tinde ulaşımında vakıflarla desteklen
miş güçlü, emin, insanı ~ir ~i~lı ha~a
tımız vardı. Türk medenıyetının, Turk 
kültürünün, başka medeniyet ve kül
türlere nazaran bariz farkı bizim me
deniyetimiz, bizim kültürümüz, birbir
lerinin devamı olan kültürlerimiz, bir
birinden güç alarak gelişen kültürleri
miz akıllı kültürlerdi elbette. Akıllı bir 
medeniyetimiz vardı. Ama ahlakı ve 
vicdanı olan bir medeniyetti, Türk 
medeniyeti. Bugün intisal etmeye ça
lıştığımız, intisal etmek mecburiyetin
de olduğumuz, ihtiyaç duyduğumuz 
bütün değerleriyle benimsemek duru
munda olduğumuz medeniyete naza
ran çok açık bir şekilde gösterilebilir 
ki bizim medeniyetimiz ahlaklı ve vic
danlı bir medeniyetti. Çağdaş mede
niyetin, geçmiş Türk kültüründe_n 
Türk tecrübesinden kazanacağı kalı
telerin başında da bu husus gelmek
tedir. Bu medeniyetin, bu kültürün 
ahlak ve vicdan tezahürü olarak da 
vakıf müesseseleri; iftihar edeceğimiz 
müesseseler olarak günümüze kadar 
değerli eserlerle, değerli hatıralarla 
yaşayıp gelmişlerdir. Türkiye Diyanet 
Vakfı, tarihi Türk vakıf geleneğinin 
iftihar edilecek bir örneğidir. Bunu 
dıştan bakan bir insan sıfatıyla 

söylemiyorum. Bu Vakfı kuranlar, 
yaşatanlar, bugüne getirenler, bugün, 
yönetenleri büyük bir ekseriyetiyle ilk 
gençliğimizden beri beraber Y?şa_yıp 
geldiğimiz arkadaşlardır. Kendılerıyle 
çeşitli sahalarda vazife müşterekle~
imiz oldu. Diyanet Vakfı'nın da bır 
müddet yayın kurulunda çalıştım, 
yakın mesai arkadaşlığı ettik." dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfının çalışma
ları hakkında müşahadelerini de anla
tan Ayvaz Gökdemir "Vakıf çalışanları 
son derece hassas, titiz bir aşırı hassa
siyet, titizlik, dürüstlük içinde işleri gö
türen muhakkak surette vakıf kavra
mının gerektirdiği hassasiyet içindeki 
arkadaşlardır. Bu vakıf, tüzüğünde se
nedinde ifade edilen maksada yüzde 
yüz mutabık bir vakıftır. Hiç bir kuru
şunu ·maksadı dışında, bağlı olduğu 
hizmet dışında sarfetmeyen bir vakıftır. 
Bu itibarla da milletimizin esas itiba
rıyla teveccühüne mazhar bir vakı~~
Elbette müessir her hizmet alanı gıbı, 
her hizmet kurumu gibi zaman zaman, 
kıskançlıklara, manasız, yersiz husu
metlere de hedef olur. Fakat kendi 
yalçın yapısını bozmadan hizmete de
vam eder." dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfının çok de
ğerli hizmetleri yanında kültür hay~tı
na katkılarına da değinen Ayvaz Gok
demir "Türkiye Diyanet Vakfı, Türki
ye'de mevlid kandillerini, Kutlu Do
ğum Haftası adı altında kutlamak ade
tini başlattı. Büyük bir tarihi geleneğe 
rastlandığı içinde, süratle bu zarif ha
reket benimsendi. Bu sadece dinı tel
kinin, dinı feyzin, dini tefekkürün cami 
duvarlarından çıkartılıp toplum hayatı
nın her tarafına yayılmasından ibaret 
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değildir. Sadece bu tefekküre, bu fa
aliyete, bu feyz hareketine, feyz ham
lesine, doğrudan din görevlisi olan ar
kadaşlarımızın katkılarına, başka 
meslek sahalarından, başka ihtisas 
sahalarından katkılar sağlamakla ye
tinen bir faaliyet değildi. Nat yarışma
ları açıldı. Tevhit yarışmaları açıldı. 
Siyer yarışmaları açıldı ve buralardan 
Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk Di
li, tarihi örneklerini aratmayan, onlar 
kadar iftihar edeceğimiz ve gelecek 
nesillerimizin hem iftihar, hem istifa
de edecekleri güzel eserler çıktı. Bu 
eserleri ve milli hayatımıza faydalı 
olacak diğer eserleri süratle bastırıp 
aydınlarımızın kültür hayatımızın !sti
fadesine sunan da bu vakıftır. Dığer 
yayın faaliyetlerini kültür ~!z~et!_erini 
de biliyorsunuz. 20. yıl donumunde 
vakfı ilk günden bu güne kadar geti
ren bütün arkadaşlara şükran ve min
net ifade ederek başarılar diliyorum." 
dedi. 



12 TÜRKİYE DiYANET VAKFI 

Vakfimııa Maddi ve Manevi Katkıda Bulunan Hayırsever Vatandaşlarımıza 

Şükran Plaketi Verildi 

Vakfımıza maddi ve manevi katkıda bulunan hayırseverlere Vakfımızın bir şükran ifadesi olarak plaket verfldi. 



HABER BÜLTENi 

Orta Asya ve Balkanlarda Türk-Islam Mimarisi ve 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Yurtiçi ve Yurtdışııula Yaptırdığı Hizmet Binalan konulu 
N ı ı 

fr0]0GRAf SERGiSi 
Devlet Bakanı Necmettin Cevheri ve Ayvaz 

Gökdemir tarafından, "Orta Asya ve Balkanlarda 
Türk-İslam Mimarisi" ve "Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
Yurtiçi ve Yurtdışında Yaptığı Hizmet Binalan"ru konu 
alan fotograf sergisinin açılışı yapıldı. 

Vakfımızın 20. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, 
Ankara Kocatepe Camii Konferans Salonu fuayesinde 

bir hafta süreyle açık kalan sergi tarihimizi yeniden 
canlandırdı. 

Hem Türk-lslam tarihinde büyük yer teşkil eden 
mimarı eserler, hem de Vakfımız tarafından yurtiçinde 
ve yurtdışında, Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşı
yan Cami, Müftülük Sitesi, Kur'an kursu vb. binaların 
foto~rafları halkımız tarafından be~eniyle izlendi. 
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K 
öklü bir geleneğin filizle
nen dalı olarak 13 Mart 
1975 yılında, yüce ve uM 
duygularla kurulan Türki

ye Diyanet Vakfı, 20. kuruluş yıldönü
mü münasebetiyle Ankara'nın muhtelif 
köylerinde sağlık taraması yaptı. 9 
doktor ve 3 hemşirenin görev aldığı ta
ramada, 5 ilçeye bağlı toplam 15 köy
de yaşayan çocuk, genç ve yaşlı 
yaklaşık 10.000 vatandaşımız muaye
ne edildi. Muayene sonucunda hasta 
oldukları tespit edilen vatandaşların 
ilaçlan da yine Vakfımızca ücretsiz ola
rak verildi. 

15 köyde yaşayan çocuklara da 
diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak 

amacıyla Vakfımızca diş fırçası ve diş 
macunu dağıtıldı. 

Yapılan sağlık taramasından 

dolayı vatandaşlarımız Vakfımıza 

şükranlarını belirttiler. 

Sağlık Taraması, 11 Mart 1995 
Cumartesi günü Ankara'nın Çubuk il
çesine bağlı Ağılcık köyünde düzen-

!enen bir törenle başladı. Törene Di
yanet işleri Başkanlığı ve Vakfımız üst 
düzey yöneticilerinin yanısıra Çubuk 
Kaymakamı ve yöre halkı katıldı . Tö
ren münasebetiyle bir konuşma ya
pan Diyanet işleri Başkan yardımcısı 
Halit Güler, türkiye Diyanet Vakfı'nın 
20 yıl önce kurulduğunu ve kuruldu
ğu günden itibaren bugüne kadar 
gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı. 

Halit Güler, Vakfın, sağlık hizmetleri
ne de büyük destek verdiğini belirte
rek, başlatılan sağlık taramasının da 
buna işaret olduğunu söyledi. Halit 
Güler bu organizenin diğer kurumlara 
da örnek teşkil etmesi dileğiyle ko
nuşmasını bitirdi. 

TÜRKİYE DİYANET UAKFI 

Çubuk Kaymakamı da açılış töre
ninde yaptığı konuşmada Türkiye Di
yanet Vakfı'nın gerçekleştirdiği hiz
metlerin takdire şayan olduğunu 
belirterek ilçelerine bağlı köylerde 
yapılacak sağlık taramasından büyük 
memnuniyet duyduklarını ifade etti. 

Bir hafta süren sağlık taraması 
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Ağıl
cık, Yazır ve Tahtayazı; Ayaş ilçesine 
bağlı Bayram, A~kaya, Gökçebağ; 
Gölbaşı ilçesine bağlı Subaşı, Çimşit, 
Oğulbey; Sincan ilçesine bağlı 11-
yakut, Mülk, Akçaören; Kazan il 

çesine bağlı Uçarı, Fethiye ve imrendi 
köylerinde gerçekleştirildi. 



HABER BÜLTENİ 

Sağlık taraması Ankara'nın çubuk /içesine bağlı 

Ağılcık Kôyü'nde bir törenle başladı. 

KAZAN KAY MAKAMI Hasan OÜRSOY 

S- Efendim, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ilçeniz de gerçekleştirdiği 
sağlık taraması hakkındaki düşüncel erinizi öğrenebilir miyim? 

C- Öncelikle şunu ifade edeyim. T.C. Devleti bütün sosyal güven
lik kurumlarıyla, Anayasamızın çeşitli maddelerinde de ifade edildiği 
biçimiyle, vatandaşlarımızın ruhsal ve bedensel yönden gerekli sağlık 
hizmetini sunmakla yükümlü olduğunu varsaydığımızda, bugüne de
ğin mevcut uygulamaya bakıld ığında sağlık hizmetleriyle ilgili vardığı 
mız noktanın yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Sosyal Güvenlik hizmeti 
yapan kurumların sunduğu sağlık hizmetlerine baktığımızda, bu hiz
metin yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye 
Diyanet Vakfı'nın da böyle bir noksanlığı doldurma konusunda göster
miş olduğu çabanın ayrı bir anlam ı var. Dolayısıyla vatandaş nezdin
de sadece din hizmeti sunan bir kurum hüviyetinden çıkıp, sosyal ha
yatımızın değişik alanlarında, vatandaşımıza bu tür hizmetin sunulma
sında fayda görmekteyim. 
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Uzman Doktorlar tarafından çocuk, yaşlı, tüm 
köy halkı safi/ık taramasından geçir/idi. 

Ben Türkiye Diyanet Vakfı'nın sosyal ve 
beşeri hayatın her a lan ına varıncaya kadar 
çok değişik ve çeşitl i görevlerinin olduğunu 
biliyorum ve Türk insanını kaynaştıracak, 
harcı ve çimentosu olacak böyle bir kuru
mun sonsuza dek hayatiyet bulması benim 
temennimdir. Türkiye Diyanet Vakfı'nı halk
la, vatandaşla devlet arasında bir bütünleş
menin geçtiği ve kesiştiği bir nokta olarak gö
rüyorum. 

TÜRKİYE DiYANET VAKFI 

$- Efendim ilçenize bağlı üç köyde başlatılan sağl ı k taramasını va

tandaşlar nasıl karşıl adı, izlenimleriniz nelerdir? 

C- Türkiye Diyanet Vakfı'nın, 20. Kuru luş Yıldönümü münasebetiyle 

ilçemize bağl ı üç köyde sağ lı k taraması yapacağı nı çeşitli vasıtal arla 

vatandaş lara duyurduk. Bu vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırdı. 

Fakat taramanın üç köyle sınırl ı kalmayıp diğer köylerde de yapılması 

talepleri geldi. Ama i nşallah bundan sonraki yıllarda bu daha geniş kap

samlı olur. 



HABER BÜL TENi 

18 Mart 1995 tarihinde Çanakkale Zaferinin 80. yıldönümü ve Vakfımızın 20. Kuruluş Yıl, 
dönümü münasebetiyle Çanakkale Merkez Şehitler Camii'nde aziz şehitlerimiz ile Vakfımıza 
bağışta bulunup ahirete intikal edenlerin ruhuna ithafen, Vakfımızca okutulan 1001 hatimin 
duası yapıldı ve mevlid merasimi düzenlendi. Merasime çok sayıda vatandaş iştirak etti. 

17 



20-26 NİSAN 1 99 5 

11995 KUllU DOCUMI IHAflASI 
Bütün Yurtta 

Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.)'in doğumu, 
müslümanlar için kutlu bir başlangıçtır. Alemlere rahmet 
olarak gelen peygamberimiz karanlık, cehalet, zulüm için
de çırpınan insanlığa lslamiyetin asırlarca süren ve dünya 
durdukça sürmeye devam edecek olan aydınlığını getir
miştir 

Veladet-i Nebı kutlamaları millet olarak bizim tarihimiz
de müstesna bir yeri haizdir. Vakfımız, 7 yıldır ilmı ağırlıklı 
toplantılarla bu kutlamalara ayrı bir renk katmıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı, Mevlid kandili olarak kutlanage
len bu güzel günün, geleneğe uygun olarak yeniden ihyası
na karar vermiş ve 1989 yılından itibaren bir haftalık süreyi 

"Kutlu Doğum Haftası" olarak ilan etmiştir. Kutlu Doğum 
Haftası ile mevlid kutlamaları bir fikir, sanat ve kültür 
hamlesine dönüştürülmüş ve canlı bir gelenek başlatılmış
tır. 

Mevlid kandilini ayrı bir buket şeklinde takdim edişimi
zin amacı müslümanların fıkrı, kültürel ve sosyal meselele
rini ilmı perspektiften geçirmek suretiyle I s I a m ' ı a n I at . 
maktan ve Resulullah sevgisini gönüllere 
yerleştirmekten başka bir şey değildir. 

Peygamberimizi bugünün insanına, bugünün nesilleri
ne, çocuklarına ve yarının insanlarına da tanıtmak aynı za
manda sevdirmek esas amacımızdır. 



Bugünkü nesiller, Rasulullah sev
gisine daha çok muhtaçtır. Ondan 
uzak kalanlar hüsrandadır. Onu yete
rince tanımayanlar, kendilerine başka 
melce'ler aramakta, yanlış sokaklarda 
yol bulmak için dolaşmaktadırlar. So
nuç olarak, Peygamber sevgisinin gö
nüllerde yerleşmesine ihtiyaç vardır. 

Muhtaç olduğumuz Hz. Muham
med (S.A.V.) sevgisinin hayatımızın 
her sahasını ve her safhasını kuşatma
sını temenru etmekteyiz. Zira 20. asır
da insanımızın büyükçe bir kesimi bu 
sevginin esprisini kavrıyamarnıştır di
yoruz. Çünkü müslümanlar bölük pör
çüktür. Sanki lslam'ın birlik ve bera
berliğe ait mesajları unutulmuşda 
müslümanlar birbirlerine hasım hale 
getirilmiştir. Esasında düşman her za
man aynı düşmandır. Mücadele, hak 
batı l mücadelesidir. Bunu farketme
mek gaflettir. lslam'ın ruhundan uzak
laşmadır. Böyle olunca kimse birbirini 
sevemez. Kimin aç, kimin tok olduğu
nu düşünenler azalır. 

DOGUM '':\.:.. . 19 

Günümüz insanları bu gibi yüksek 
karakterli, yüksek ahlaklı şahsiyetleri 
örnek almaya daha çok ihtiyaç duyu
yorlar. Hz. Peygamberin karakterinin 
yüksekliğini, mücadelesinin yüksekli
ğini takdir eden, bugün sadece müslü
manlar değil, müslüman olmayanlar 
da. Bunların bir kısmı onun hakkında 
çok güzel şeyler söylüyorlar. 

Bu sebeple, insanlığın ve alemlerin 
önderi, sevgisi bütün alemi kuşatan 
Hz. Peygamberin, yüce ahlakını iilsan
lara anlatmak ve onlara rehberini ta
nıtmak amacıyla Türkiye Diyanet Vak
fı olarak Kutlu Doğum Haftası adı 
altında 76 il ve 350 ilçede bir hafta sü
reyle ilmi, sosyal ve kültürel faaliyetler 
düzenledik. 

Genel Merkezimizde de hafta mü
nasebetiyle, açılış programı, "Gelenek 
Karşısında lslam ve Müslüman imajı" 
konulu panel, "İslam ve Müslüman 
İmajı" konulu ilm1 sempozyum, genç
lere yönelik "Türkiye'de Gençliğin Gö
zünde İslam ve Müslüman linajı'' ko-

-~-

nulu forum, imam-Hatip Lisesi öğrenci
leri arasında bilgi yarışması ve "Gül 
Kampanyası" faaliyetlerine yer verildi. 
Ayrıca lise öğrencileri arasında açılan 
kompozisyon yarışması ile "Is
lamı Araştırmalar Ödülü" yarış
masında dereceye giren yarışmacılara 
ödülleri verilmek üzere bir tören düzenlendi. 

Kutlu Doğum Haftası; Kocatepe 
Camii Konferans Salonu'nda düzenle
nen muhteşem bir törenle idrak edildi. 

Açılış törenine Başbakan Yardım
cısı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çe
tin, Devlet Bakanları Necmettin Cev
heri, Ayvaz Gökdemir, Diyanet işleri 
Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, siyasi 
parti temsilcileri, bazı milletvekilleri ile 
kalabalık bir topluluk katıldı. 

Kocatepe Camii imam-Hatibi Ka
dir Temel'in Kur'an-ı Kerim okumasıy
la başlanan aç ılış programının sunuş 
konuşmasını Yayın Kurulu Başkanı 
Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay yaptı. 

ProfDr. Süleyman Hayri BOLAY: 

Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay; 
lslam dünyasının bugün medeniyet 
itibariyle batının teknik ve bir takım 
değerlerine sahib olmak için uğraş 
verdiğini, bir grubun da bundan kur
tulmak için çalıştığını belirtti. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Pey
gamberimizin doğumunu, yeni bir şe
kil ve anlayışta, yeni bir biçimde kut
lamasının amacına değinen Bolay, 
"Peygamber Efendimizin doğumunu, 
Kutlu Doğum Haftası adı altında yeni 

Pro{.Dr. Süleyman Hayri BOLA Y 
TDV Yayın Kurulu Başkanı 

Törene Mehmet Nuri YILMAZ, Necmettin CEVHER(, Hikmet ÇETiN, Ayvaz 
GÖKDEMIR ve kalabalık bir topluluk katıldı. 

bir anlayışla kutlamadaki amacımız; insanların, mil
letlerin birbiriyle daha çok çarpışır hale gelmesini 
önlemekte, hiç olmazsa kendi çapımızda bir katkıda 
bulunmak ve insanlarımızı daha çok kaynaştırmak
tır. Sadece insanlarımızı değil, aynı inançtaki ve bir 
Allah'a inanan, Kur'anın tabiriyle "Hıristiyan olsun, 
Yahudi olsun veya başka dinden olsun, dini ayrı ol
sa bile bir Allah'a inanan insanların, ahlakı çürüten, 
ahlaki değerleri yıpratan, dejenere eden davranışlar, 
akımlar, terör karşısında birleşmesini, kaynaşmasını 
veya yakınlaşmasını, ortak işbirliğine gidebilmeleri
ni sağlamak, bunda bir katkıda bulunmaktır. Dola
yısıyla, peygamberimizi doğru olarak öğrenmeyi 



20 Kunu ooGuM TüRKiYE otYANET vAKFı 
- - - -~ - -- - - - - - -· - - ... - - - - - - - -

sağlayabilmek, lslamı doğru olarak 
öğretmeyi sağlayabilmek, bu vesiley
le de lslamın ve peygamberimizin 
doğru bir imajını verebilmek gibi dü
şüncelerimiz vardır. Bunu da sağlaya
cak olan elbetteki, peygamberimizin 
örnek şahsiyeti ve Kur'an-ı Kerim'in 
Peygamberimiz tarafından yaşama 
biçimidir. Bunu tanıtabilirsek, bunu 
anlatabilirsek bütün insanlara, kar
deşlik mesajını ve Türkiye'dekiler de 
dahil dünyadakiler de dahil, her çeşit 
insana sevgi mesajını verebileceğimi
zi umuyoruz." dedi. 

insanlığın ümitlerini zayi etmeme
leri, insanların geleceğe ait duygu ve 
arzularını kaybetmemeleri, bu umut 
ve arzularının zedelenmemesi için bu 
tür faaliyetlerin yapılmasında büyük 
faydalar olduğuna değinen Prof.Dr. 
Süleyman Hayri Bolay "Biz, bu dü
şüncelerle, Kutlu Doğum Haftasını 
Türkiye'de ve yurtdışında yaymaya 
çalıştık ve halkımızdan çok büyük 
alaka gördük. Bu alaka da günden 

Sadretıin Ôzçimi ue ekibi 

güne artmakta, hatta Türkiye sınırları 
dışına da taşmaktadır." dedi. Prof.Dr. 

Süleyman Hayri Bolay, daha sonra 

Kutlu Doğum Haftası m~nasebetiyle 
bugüne kadar gerçekleştirilen faali

yetleri özetleyerek 1995 programı 

hakkında bilgi verdi. 

Diyanet işleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 

Mehmet Nuri Yılmaz : 

insan haklan dersini 
ilk defa Hazret-/ Peygamberimiz 
insanlığa vermişti. 

Programın açış konuşması Diyanet işleri Başkanı ve Tür
kiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri 
Yılmaz tarafından yapıldı. Mehmet Nuri Yılmaz'ın açış konuş
masında şöyle dedi : 

Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay'ın 
sunuş konuşmasını müteakip, Kültür 

Bakanlığı lstanbul Devlet Klasik Türk 

Müziği korosu saz heyetinden dünya 

çapında ney virtüözü Sadrettin Özçimi 

ve değerli arkadaşları tarafından enst

rümental klasik dinı müzik sunuldu. 

Diyanet fşlerı Başkanı ve 
Vakfımız Müteve/11 Heyeti Başkanı 

Mehmet Nuri YILMAZ 
"Pakistan'nın yetiştirdiği büyük şair ve mütefekkir Alla

me ikbal diyor ki: "Vatanlar nihayet bir toprak yığınıdır. Üzerindeki 
insanlann maddesi nihayet toprağın bir iıtifağıdır. Bu toprak yığınının 
asıl değeri, o iıtifağm ruhımdadır. Ruhların asd değeri, onlaım birer 
mihrakı olan yüce şahsiyetlerdedir." Kimdir yüce şahsiyetler: Fi
lozoflar, bilim adamları, büyük inkilaplar meydana getirmiş 
devlet adamları, fikir adamları, dahiler ve peygamberler. Bu 
yüce şahsiyetler içerisinde, peygamberlerin mümtaz yeri 

vardır. Mevlana'nın dediği gibi "asumanhast derzü vila
yeti can, kari fermayi asumanı cihan" Can vila
yetinde, vücut ikliminde öyle manevi semalar, 
gökler vardır ki, onlar, maddi cihanın semaları
na emirler buyururlar. Maddi cihanın semalarına 
fermanlar, talimatlar buyuran seçkin zümre, 
peygamberler zümresidir. 



Hazreti Musa, binlerce yıl önce 
yaşamış, bu fani alemden, ebedi ale
me irtihal etmiş; ama, şu kadar mil· 
yon Yahudi alemi onu tebcil ediyor, 
onun peşinden gidiyor. Hazreti İsa, 
asırlar önce yaşamış, o da bu sahne-i 
şuhuttan çekilip gitmiş; ama, Hıristi· 

yan dünyası onun izinde yürüyor. 
Kainatın efendisi, nebiler sultanı 

Hazreti Muhammed (S.A.V) 1de ara· 
mızda yok. 1 500 yıl oldu vefat edeli, 
bir milyarı aşkın Müslümanlar, beş 
vakit namazda ona salat ve selam 
getiriyorlar, onu canlarından, malla· 
rından daha çok seviyorlar, onun için 
yaşıyorlar, onu tebcil ediyorlar; hatta, 
sahih bir senetle, bir bezin, bir çapu· 
tun ona ait olduğu bilinse, sabit olsa, 
onu milyarlarca liraya alacak pey· 
gamber aşıkları var. Demek ki, pey· 
gamberlerin soluğu, peygamberlerin 
nefesi, vatanları aşmış, zaman ve 
mekanların üzerindedir. 

Peygamberler içerisinde, en 
mümtaz, en yüce şahsiyet Hazret·i 
Muhammed (S.A.V)'dir. Yine, Mevla
na onu şöyle anlatıyor: Hazret· i 
Musa, mutlak hakikatin sade
ce sathi bir aydınlığından ba
yıldı. Sen, mutlak hakikati, 
gerçeğin ta kendisini gördün 
ve tebessüm ettin. Bundan daha 
güzel, peygamberi, diğer peygamber· 
lerle kıyaslayan söz olamaz. 

Hazret-i Peygamberimizi bütün 
cepheleriyle anlatmak mümkün değil. 
Onun, nasıl bir inkılapçı olduğunu, kısa
ca izah etmek istiyorum. 

Hazret-i Peygamberimizin doğu· 
munu mütekaddim, doğumundan ön· 
ceki asra kısaca bir göz atalım. Hatta, 
doğduğu, yaşadığı asra bir göz ata· 
lım. Rum Suresinin 41 inci Ayet-i Ke
rimesinde, o devir şöyle tasvir edili· 
yor II Karada ve denizde fesad 
zuhur etti. Kara parçalarında, de· 
nizlerde ahlakı çöküntü zuhur etti di
yor. Hazret-i Peygamberimizin yaşa· 
<lığı asırda, lsevılik, ilahı asalet ve 
kutsiyetini kaybetmişti. Halbuki, Haz
ret-i Peygamberimize zaman noktai 
nazarından en yakın olan peygamber 
Hazret-i lsa'ydı. Ondan hiçbir ahlak 
bakiyesi, hiçbir fazilet numunesi kal· 
mamıştı. 
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Bir piskopos şöyle diyor: "Mele
kutu sema Hak ile yeksan olmuştu. 11 

Yani, lsa Peygamber, eğer siz, faziletli 
insan olarak yaşarsanız, ben sizi me
lekutu semaya; yani, göklerin krallı· 
ğına erdireceğim diye vaat etmişti. O 
melekutu sema, o göklerin krallığı 
yerle bir olmuştu ve adeta cehennem 
yaşanıyordu, cehennem hayatı yaşa
nıyordu. 

Hazret-i Ali, Hıristiyanlığı şöyle 
tavsif ediyordu: "Bunlar, İncil'den sa· 
dece, şarap içmeyi öğrenmişler. 11 

Ben-i Talep Kabilesi hakkındaki Haz· 
reti Ali'nin bu sözü, o günün ne dere· 
ce bir ahlakı redaete maruz kaldığını 
göstermektedir. Tevhit akidesi kay
bolmuş, yerine t es I is, üçlü Allah 
inancı getirilmişti. Hazret-i lsa, mü
rekkep bir mahiyet olarak kabul edili· 
yordu. Fıtratı ilahiye ile fıtratı beşeri
ye Hazret-i lsa'da birleşmişti. Hangisi 
daha çok galipti, bunun tartışması 
yapılıyordu. Galip olan görüş, Hazret· 
i lsa'daki fıtratı ilahiye, fıtratı beşeri· 
yeye, Hazret·i lsa'nın şahsındaki fıtra· 
tı ilahiye, fıtratı beşeriyeye galipti 
şeklinde kabul edilmişti. insanı ilah
laştırmak ... 

İskenderiye Kütüphanesi, Hıristi
yanlığın taassubu yüzünden, hamam
ların külhanlarında günlerce yakıl
mıştı. Böylece, o kıymetli hazineden 
de eser kalmamıştı. Roma Devleti, 
kelimenin tam manasıyla, bir barbar 
devleti haline gelmişti. Hindistan, her 

türlü şenaatin, ahlaksızlığın irtikap 
edildiği bir ülkeydi. Düşünün, fani in· 
sanlar, ilahlaştırılıyor, onlara secde 
ediliyor ve yarım ilah sıfatıyla kutsal· 
laştırılıyorlardı. Çin ve lran1da da aynı 
durum vardı; onlardan farksızdı . AraP. 
yarımadası yürekler acısıydı . Hepini
zin çok iyi bildiği gibi, Araplar, elle
riyle yaptıkları putlara, mabud diye 
tapıyorlardı, kurbanlar kesiyorlardı. 
Bugün, Müslüman l arın kıb l esi 

olan Kabe'de 360'dan fazla 
put vardı. Sadece putlara mı tapı· 
yorlardı, yıldızlara, güneşlere tapanlar 
da vardı. Hatta, bir yalçın kaya gör
düklerinde hemen secde ederler, 
adaklar adarlardı. Kum tepelerine bile 
tapanlar vardı. Hak, hukuk diye bir 
şey yoktu. Zaten Arap Yanmadasın· 
da, bir merkezt hükümet de yoktu. 
Her kabile müstakil bir devletti, ken· 
dilerine göre birtakım kanunları vardı; 
ama, bu kanunlar, hukuka dayalı ka· 
nun değil, zorbalığa dayalı kanunlar
dı. Kim güçlüyse hakkını alabiliyordu. 
Mazlumun zalimden hakkını alacak 
bir müracaat mercii yoktu. Kur'an'ın 
ifadesiyle zaman uzadı da, onların 
gönülleri katılaştı. Kadınlar, beşeriye
tin en biçare, en mazlum kısmını teş
kil ediyorlardı. Kadın mı; onların na
zarında bir metadan hiç farkı yoktu. 
insan gözüyle bakılmazdı. Okuma, 
eğitim denilen bir şey yoktu. Tütsüler 
yakılır, fala inanılır, -bugün olduğu gi· 
bi- falcılar, kahinler çok rağbet görü· 
yorlardı. içki, fuhuş, kumar almış yü· 
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rümüştü. Esir kadınlar, efendilerine 
para kazanmak için fuhşa zorlanıyor
lardı ve işin en ilginç tarafı bütün reza
letler, fazilet adına irtikap ediliyordu. 

işte, böyle bir devirde, bir inkılap 
gerekliydi. Kim yapacaktı bunu; Haz
reti Muhammed (S.A.V) vicdanlarda 
bir inkılap yaptı. Zaten, bir devrim, 
bir inkılap, insanların iç derinliklerin
de meydana gelmedikçe, hayat etra
fında hiç vücut bulamaz. Hazreti pey
gamberimiz (S.A.V) yirmiüç yıl gibi 
kısa bir zaman içerisinde, bütün bu 
rezaletlere, vahşiliklere son verdi, 
medeniyet getirdi, ilim getirdi, fazilet 
getirdi. Eğer, lspanya'da doğan lslam 
güneşi olmasaydı, Batı ne reformu, 
ne de rönasansı yaşayabilirdi. Batı in
tibahını, Batı teceddüd hareketlerini 
lslama borçludur. 

Şimdi, bugün, insan temel hak ve 
hürriyetlerinden söz ediliyor. 1789, 
Fransız ihtilali kebirinin getirdiği ev
rensel değerler. Doğrudur, Fransız 
İhtilal-i Kebir'i, insanlığa evrensel 
değerler bahşetmiştir. Bunu inkar et
mek mümkün değil; ama, bu evren
sel değerler, yani, adalet, eşitlik, kar
deşlik, musalaha, bunlar çok güzel 
şeylerdir; ama, Avrupa için söz konu
sudur. Müslümanlar, Hıristiyanlığın 
geçirdiği edvarı tarihiyeyi geçirme
miştir. Hazret-i Peygamberimiz, biraz 
önce ifade ettiğim gibi, dünyanın 
böyle bir zamanında, o manevi alem
den tülü' edip, bu alemi teşriflerinde 
dünyanın bu haline dur demiş ve bir 
devrim, bir inkılap meydana getirmiş
tir. Arafat'ta, kızıl tüylü bir devenin 
üzerinde, etrafını alan 120 bin kişiye 
insan haklarını öğretmişti. insan hak
lan dersini ilk defa Hazret-i Peygam
berimiz insanlığa vermişti. "Siyahın 
beyaz, beyazın siyah üzerinde üstün
lüğü yoktur. Rengi ne olursa olsun, 
hangi ırktan olursa olsun, insanlar 
birbirinin kardeşidir" demiş ve kadın 
haklarını orada ilan etmişti. Medine 
vesikası, Kur'an-ı Kerim'in sayılma
yacak kadar çok muhtelif ayetleri, 
Hazreti Ali (R.A)'ın Mısır Valisi Malik 
Bin Ejder'e yazdığı o çok kıymetli ve
ciz mektubu, hep insan haklarından 
söz ediyordu; ama, üzülerek ifade 
edelim ki, biz kendimizi tanıtamamı
şız, biz bu uM hakikatları, yüce pren
sipleri insanlığa gereği gibi duyura-

mamışız veya duyurulmak istenme
miş. Bunu da sebepler alemine hava
le edelim. 

Hazret-i Peygamberimizin getir
diklerini, yaptıklarını burada uzun 
uzadıya anlatacak değilim. Dost ve 
düşman şunda müttefiktir ki: Hazret-i 

Eğer, lspanya'da doğan 

İslam güneşi olmasaydı, 

Batı ne reformu, ne de 

rönesansı yaşayabilirdi. 

Batı intibahını, Batı 

teceddüd hareketlerini 

İslam 'a borçludur. 

Peygamberimiz dünyanın en akıllı, en 
büyük, en yüce .insanıdır. Bir Avrupalı 
şöyle diyor: "Eğer, bir gün dünya 
kendisine bir lider ararsa -yani, dün
yamız küçülüyor ya- bütün dünya 
kendisine tek bir lider ararsa, o lider 
Hazret-i Muhammed'den başkası 
olamaz. Çünkü, o, evrensel sulhu 
getirmiştir; çünkü, o, bütün insanlığı 

rahmetle, şevkatle kuçaklamıştır. 
•

11 Rahmetenlil alemin" alemlere rah
met olarak gönderilmiş, sadece Müs-
1 ümanlara değil, dikkat buyurunuz, 
alemlere rahmet olarak gönderilmiş 

ve bütün insanlığı bir aile saymıştır 
Hazret-i Peygamberimiz. 

Onun için, lslamda müsamaha 
var mı, yok mu? Hoşgörü var mı, yok 
mu? Bu tartışmaları ben lüzumsuz 
görüyorum. Hazret-i Peygamberimizin 
bizzat varlığı hoşgörüdür, müsama
hadır, fazilettir. Çünkü, O, alemlere 
rahmet olarak gönderilmiş, alemleri 
şefkatle kuçaklamıştır. Kendileri, bir 
merhamet, şefkat deryasıdır. O'nun 
getirdiği prensipler, esaslar, hiçbir 
zaman değerini kaybetmez, köh
nememiştir, köhneleşmemiştir. lk
bal'in, yine güzel bir sözü var, der ki: 
"Hazreti Muhammed (S.A.V) eski 
dünya ile yeni dünya arasında dur
maktadır; adeta bir köprü vazifesi 
görüyor." Onu, böyle müşahade 
ediyoruz. 1500 yıl, şu kadar zaman 
geçti veya 1500 yılın içindeyiz; ama, 
onun getirdiği hakikatler, gerçekler, 
hikmetler taptazedir, asırlar onu es
kitemez. 

Böyle bir Peygamberin üm
meti olmakla şeref duy
malıyız, peygamberimizi çok 
iyi tanımalıyız ve gençlerimize 
tanıtmalıyız. Yine, üzülerek ifade 
edeyim ki, biz, peygamberimizi 
layıkıyla tanıyamadık ve tanıtamadık. 
Hazret-i Peygamberimiz bizim her 
şeyimizdir; saadetimiz ondadır, kur
tuluşumuz ondadır, onun yolunu, izini 
takip edelim. Hazret-i Peygamberi 
ben şu cümlelerle özetlemek is
tiyorum: Onun hayatı, Allah için 
yaşayan, Allah için ölen bir 
insanın hayatıdır." 
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Devlet Bakarı NPcmettin CEVHERİ: 
İnsanlı~ Yüce Peygamben: ve 
Is/dm Dininin an!attık!annı yeten'nce 
anlamadığı içı'n bugün dünya ızdırap 
denizi ve bir ızdırap çalkantısı içı'ne 
düşmüştür. 

Mehmet Nuri Yılmaz'dan sonra kürsüye 
gelen Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, insan
ları yücelten ve insanı diger varlıklardan ayırıp 
eşref-i mahlukat yapan unsurun ruh oldu
gunu söyleyerek o ruhu yücelten ve lslamiyet 
ile aydınlatan Peygambere sahip oldukları için 
insanların minnet duygusu içerisinde olmaları 
gerektigini ifade etti. 

lnsanlıgın , yüce peygamberi ve lslam 
dininin anlattıklarını yeterince anlamadığı 
için bugün dünyanın ızdırap denizi ve bir ız
dırap çalkantısı içinde olduğunu belirten 
Cevheri "Eğer, o yüce buyrukları anlayabil
miş, içimizde yaşayabilmiş ve yaşatabilmiş 
olsaydık savaşlar olmazdı. Birkaç saniye 
içerisinde 230 bin kişinin ölümünü intaç 
eden, sonuçlandıran bir bomba insanlıgın 
üzerinde patlamazdı. Eğer, biz lslamiyetin 
anlattıklarını, bize buyruklarını yeterince 
anlayabilmiş olsaydık, bugün, dünyanın şu
rasında burasında, insanlığın yüzkarası ola
rak, insanlığın ayıbı olarak cereyan eden fa
cialar oluşmazdı. • dedi. 

Ruh ve Dinin yeterince tanınmadığı ve 
tanıblamadığını belirten Devlet Bakanı Nec
mettin Cevheri "eğer, yeterince tanıyabilmiş 
olsak, birbirimizi daha çok sevmenin, birbi
rimizi daha çok kucaklamanın, birbirimize 
daha çok sarılmanın, sadece bir milli gerek 
değil, bir ilahi emir olduğunu da anlamış 
olurduk. Oysa, paylaşılamayacak hiçbir şey 
yok.' dedi. 

, ), 

.. 

Necmettin Cevheri her insanın Hz. Pey
gamber'i sevmesinin şart oldugunu ve lslamın 
Yüce bir din olduğunu, bu yüce din sayesinde 
dünyayı adalet içerisinde idare ettiğimizi belir
terek "Biz dünyayı o adalet ile idare ettik. Bizim, 
bugün, o günler, asırlar boyu adalet içerisinde, 
sulh ve sükun içerisinde bir huzur bahçesi gibi, 
aynen bir gül bahçesi gibi idare ettiğimiz dünya
nın bir parçasıyla, bir noktasıyla, bugün, bütün 
dünya başa çıkamıyor; çünkü, bizde olan, bizde o 
gün olan şey, bugün orada yok. İslamiyetin nuru 
yok, lslamiyetin hoşgörüsü yok. Senin dinin sa
na, benim dinim bana diyen hoşgörüsü yok. 
Eğer, onu anlayabilmiş olsaydı o vahşiler, o katil
ler, senin dinin sana, benim dinim bananın yüceli
ğini anlamış olsalardı, dediğim gibi üç beş yaşın
da çocuklara, seksen yaşında ihtiyarlara kurşun 
sıkma denaetini göstermezlerdi." dedi. 

Bu günlerde insan hakları üzerinde uzun 
çalışmaların yapıldığına işaret eden Cevheri 
"Biz diyoruz ki, insan hakları bakanlığını kura
lım. Yüce Yaratıcımız, bize buyruğu olan Yüce 
Kitabında diyor ki: "Sıkıntıya düştügün zaman 
köle affet." Sıkıntı nedir bilir misin diyor, işte o 
zaman gideceksin sıkıntıya düştüğün zaman 
bir köle affedeceksin. Yani, hürriyeti getiren, 
insanlığı getiren, çağdaşlığı getiren, bugün bi
zim ulaşmaya çalışbğımız, ulaşmak için uğru
na protokoller yapbğımız çağdaşlığı, baktıgımız 

zaman, bizi, o yüce buyruğun içerisinde hepsi
ni, tamamıyla, bizim, bugün, sadece uygulaya
madıklarımızı değil, anlayamadıklarımızı dahi 

onun içerisinde buluyoruz ve 
siyahın beyaza, beyazın si
yaha üstünlüğü yoktur diyor 
ve biz, bugün, bu asırda, Yü
ce Peygamberimizin hayatı 
boyunca mevcut olmayan 
mezhep dediğimiz şeylerin 
ayrılıklarını ortadan kaldır

maya çalışıyoruz, kaldırırırız 
da; ondan yana hiçbir şeyi
miz yok. 

Törene Basın mensup/arının 1/glslnln fazla oldugu gözlendi. 

Senin dinin sana, benim 
dinim bana diyerek, kendisi 

Devlet Bakanı Necmettin CEVHERi 

gibi düşünmeyenleri, kendisinin inandığına 
inanmayanları dahi hoşgören bir anlayışı, 
kendi yüce dinimizin, şu veyahut bu mezhep 
farklılığı içerisindeki mensuplarından esirge
memiz, her şeyden önce bu yüce buyruğa 
itaatsızlık olur. Onun için ona uyacağız, o 
yüce emri, o ilahi emri yerine getirdiğimiz 
zaman, göreceğiz ve bakacağız ki, her şey hal
lolmuş, her şey daha güzel olmuş. "dedi. 

Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, Dev
letin, kendisini meydana getiren insan top
luluğunun her türlü ihtiyacına cevap vermek 
zorunda olduğunu ifade ederek "Devlet, ya
şam hakkına, mülkiyet hakkına, hizmet ve 
riayet etmek mecburiyetinde olduğu gibi, 
onun inanç hakkına da riayet etmek ve 
onun inanç hakkına da hizmet etmek mec
buriyetindedir. Eğer, bir insanın inancı, ken
disi için, hayatından daha kıymetli ise, ki, 
Allah'a şükür, biz Müslümanlar olarak öyle
yiz, hayabmızdan daha kıymetli olan varlığı
mıza, hayatımıza hizmet etmek mecburiye
tinde olan devletimizden, inançlarımıza da 
hizmet etmesini istiyoruz, başka bir şey 
yapmıyoruz." dedi. 

Türl<lerin lsıamiyete çok büyük hizmetlerinin 
olduğuna da de;jinen Cevheri "O kadar ki, şunu 
tarihen, tarihi şahit göstererek söylemek 
hakkına sahibiz ki , Hazret-i Peygamber'in 
zamanında bile bir araya gelmemiş, tek bir 
bayrak altında toplanmamış arap aleminin, 
bir arada -bugün dahi 18-20 tane devlet ha
lindedir- tek bir devlet, tek bir bayrak halin
de yaşadığı dönem sadece Türklerle beraber 
oldukları dönemdir.• dedi. 

Devlet Bakanı Necmettin Cevheri lsla
miyet' e yalnızca ülkemizde değil , bütün 
dünyada hizmet etme çabasında olduklarını 
belirterek sözlerine son verdi. 
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CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet çetin, Hafta münasebetiyle bir konuşma yaparken. 

CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Cetin : 
Kin ve nefret tohumlarının yeşerdiği, bir 

fırtına gibi estiği dünyada, hoşgörüye, 

karşılıklı sevgi ve saygıya ihtiyacımız var. Biz 
bu ihtiyaca, barış ve sevgi peygamberi moti
fiyle cevap vermeliyiz. 

K 
ürsüye gelen CHP Genel 
Başkanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin, 
millet ve ulus olarak 

müştereklerimizin çoğaltılması gerek
tiğini ifade etti. Yeryüzünde müşte
rekleri en fazla milletlerden biri oldu
ğumuzu vurgulayan Çetin "Dört yanı 
ateş çemberiyle çevrili olan bir coğraf
yada, özgür ve onurlu yaşamak istiyo
ruz, barış ve huzur istiyoruz." dedi. 

CHP Genel Başkanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin, milletimizin 
lslamiyet'i huzur ve barış dirii olarak 
anlayıp yaşadığını söyleyerek "Bu 
toprakta yaşayan insanları, aynı duy
gu ve düşüncede birleştiren en önem
li motiflerden biri, peygamber sevgi
sidir. Bizim, barış ve huzur vaat eden 
bir peygamberimiz var. Peygamber 

sevgisiyle insan sevgısı ve 
huzurlu bir toplum ideali bir
likte var olmuştur. Bizim pey
gamberim iz, barış ve sevgi 
peygamberidir. O, bütün insanla
ra kardeşliği, her insanın yalnızca in
san olmasından ötürü sevilip sayıla
cağını, iyilik etmeyi öğretmiştir. Bizim 
dinimizin evrensel mesajı budur; ba
rıştır, sevgidir, hoşgörüdür. Bu mesaj, 
bugün, daha da önemlidir ve en acil 
ihtiyacımızı ve isteklerimizi karşıla
maktadır. En küçük anlaşmazlıkların 
kavgaya dönüştüğü, insanların barış 
ve huzur aradığı bir dünyada yaşıyo
ruz. Kin ve nefret tohumlarının yeşer
diği, bir futına gibi estiği dünyada, 
hoşgörüye, karşılıklı sevgi ve saygıya 
ihtiyacımız var. Biz bu ihtiyaca, barış 
ve sevgi peygamberi motifiyle cevap 
vermeliyiz." dedi. 

Hikmet Çetin, Diyanet işleri Baş
kanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tara
fından düzenlenen, Hz. Peygamberi 
sevgi idealiyle tanıtmayı amaçlayan 
Kutlu Doğum Haftasını önemli 
ve anlamlı bulduğunu belirtti. 

Bugün dünyada oluşturulmak is
tenen imajın, sevgi ve barış peygam
beri imajına uygun olmadığını ifade 
eden Hikmet Çetin "Uluslararası 
medya, objektifini şiddetle odakla
makta ve terörle adeta iç içe bir 
Müslüman imajını bütün dünyaya be
nimsetmeye çalışmaktadır. Öfkeli 
kalabalıklar, silahlı militanlar, Batı 
medyasının Müslüman imajını oluş
turmaktadır. Bu imaj gerçek değildir, 
doğru değildir. Bizim halkımızın lsla
miyeti yaşaması, idrak etmesi ve bü
tün olarak şahsında temsil etmesi bu
nun en açık göstergesidir. Hazret-i 
Muhammed kavga aramıyordu; tam 
tersine, insanlığın aradığı huzuru ve 
kardeşliği tesis etmek için büyük ça
ba harcıyordu. Peygamberi, örnek ki
şi olarak gören bir halk, bir toplum, 
elbette, kardeşlik idealini özünde 
temsil edecektir.• dedi. 

lslamiyetin din, inanç, ırk ayrımı 
yapmadan insana değer verdiğine 
işaret eden Hikmet Çetin "Bu inancın 
gereği olarak, yaşadığımız topraklar, 
yüzyıllar boyu, her inancın, barış için
de, birlikte yaşadığı bir huzur ve gü
venlik adası olmuştur. Kimse kimse
nin dinine karışmamış, kimse, dini 
inancından dolayı aşağılanmamış, 

düşmanlık görmemiştir. 490 yıl, Os
manlı imparatorluğu, Balkanlarda, Is
lamın, Müslümanlığın bu imajıyla, 
Ortadoks, Katolik ve Müslümanları 
bir arada, barış içinde yaşatabilmiştir. 

Son zamanlarda, Ortadoğu'yla il
gili bir kitap çıktı. Aslında, kitabın adı 
"Barışı Sona Erdiren Barış" anlamı 
şu, şunu söylemek istiyor: Ortado
ğu'da barış dönemi sadece Osmanlı 
imparatorluğunun Ortadoğu'da hük-
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mettiği dönemdir. Birinci Dünya Sa- · 
vaşından sonra, güya barış yapıldı 
savaştan sonra, o banş aslında Orta
doğu'da sürmekte olan barışı sona 
erdiren bir barış olmuştur." dedi. 

Cumhuriyetin insan haklarını te
mel aldığından söz eden Hikmet Çe
tin, "insan haklarını, demokrasiyi, dü
şünce, inanç ve din özgürlüklerini te
mel alan cumhuriyetimiz, tarihten 
edinilen deneyimler gereği, lslam di
ninin bu yüce ilkelerini laiklikle koru
yacağını bilmiş, devletin politikasın
dan dini ayırmış, halkın inanç ve vic
danını korumuştur. Din, kavga konu
su yapılabiliyorsa, bunun tek sebebi, 
bilgisizliktir, cehalettir. Kin ve nefreti, 
din maskesi altında sunmak, dinimi
ze yapılacak en büyük haksızlıktır. 
Kişi, genelde, bilmediğinin düşmanı
dır. Bize gerekli olan, birbirimizi ya
kından tanımak, önyargıları bir kena
ra bırakmak ve cehaleti ortadan kal
dırmaktır. Yunus diyor ki: "Gelin ta
nış olalım, sevelim, sevilelim." Bizim 
tanış olmaya ihtiyacımız var. Yekdi
ğerimiz hakkında, cehalet perdesini 
aralamaya, birbirimizi yakından tanı
maya fırsat bulduğumuz an, kavgalar 
ortadan kalkacak, kardeşlik pekişe
cektir. 

Hassas bir coğrafyada yaşıyoruz. 
Düşmanımız ve bizi huzursuz etmek 
isteyen, dinı inançların kavga sebebi 
olmasını isteyen ve bunu kışkırtanlar 
var. Halkımız, yürekten, içtenlikle 
inanıyorum ki, bu oyuna gelmeye
cek, kardeşliği, sevgiyi, barışı bu top
raklarda yerleştirecektir. Bunun yolu, 
dinimizdeki, Peygamberimizdeki, Pey
gamberimizin şahsındaki sevgiyi an
lamaktan geçiyor. Bizi, aynı noktada 
buluşturacak olan bu sevgidir. 

Hazret-i Muhammed'i sevgi pey
gamberi olarak halkımıza anlatmak 
gibi, son derece yararlı bir görevi ye
rine getiren ve bu amaçla, yurt çapın-

Kuttu ootiuMf1-:"." · 2s 
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da çok sayıda toplantı düzenleyen Di

yanet işleri Başkanlığı ile Türkiye Di

yanet Vakfı'nı kutluyor, hepinize içten 

sevgilerimi ve saygılarımı sunuyo

rum." dedi. 

Hafta münasebetiyle düzenlenen 
Gül Kampanyası; Diyanet işleri Baş
kanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz tarafın
dan CHP Genel Başkanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin'e bir dal gül 
verilerek başlatıldı. 

Gül Kampanyası Diyane işleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı 
Mehmet Nuri YILMAZ'ın, CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet ÇE:TIN'e 

bir dal gül vennesiyle başladı. 
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Devlet Bakanı Ayvaz GÔKDEMİR : 

Türk Millet~ 
1071 sene boyunca 
Is/ama adanmt§ı 
lslamtn ktltct olmuş 
bir millettir, 

D 
evlet Bakanı Ayvaz 
Gökdemir de yaptığı 
konuşmada Türk mil
letinin müslüman ol
duğu zamandan günü

müze kadar 1071 sene boyunca lsla-
ma adanmış, lslamın kılıcı olmuş bir 
millet olduğunu söyleyerek "Her şart 
içerisinde, sadece, müreffeh olduğu-

·muz zamanlarda, mutlu olduğumuz, 
kudretli olduğumuz zamanlarda değil, 
kudretin seviyesine bakmayarak, re
fah aramayarak, vara yoğa bakma
yarak, Türk Milleti bugüne kadar lsla
ma adanmış millet olarak yaşamış 
geliyor. 

Bugün de, dünyanın neresinde 
muzdarip bir Müslüman zümresi var
sa, bir Türk zümresi varsa -ki bu aşa
ğı yukarı aynı manadadır- Türki
ye'nin şefkat eli, himaye eli, muhafa
za eli, oradadır. n dedi. 

Ayvaz Gökdemir, Türk milletinin 
lslam öncesindeki dönemde de varlığı
nın heybetli olduğunu ama tarihteki 
asıl büyük rolünün, diriliş, ayağa kalkı
şının lslam'la olduğunu ve lslam'ın ye
ni hamle gücünü temsil ettiğini söyledi. 

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsız
lıklarını kazanmasıyla Türklüğün 

önünde yeni fırsatların doğduğunu 
ifade eden Ayvaz Gökdemir "Türklü
ğün önünde yeni bir imkan ufku, yeni 
bir bahtiyarlık ufku, yeni bir sorumlu-

Devlet Bakanı Ayvaz GÔKDEMIR 

luk ve görev ufku açıldı. Kafkasya'da 
kardeş bir cumhuriyetimiz var,· aynı 
dinden, aynı kökten, Orta Asya'da dört 
cumhuriyetimiz var ve bize feyz veren 
Hazreti Türkistan hala orada yatıyor. 

Şimdi, asırlarca bizi besleyen fey
zi, iade etmek gibi bir görevimiz var. 
Oralara, camilerle, vaazlarla, bizim iç 
dünyamızı donatan manevı, dinı gü
zelliklerle gideceğiz; çünkü, o kardeş
lerimiz, tarihi kaderleri icabı, bizim 
nail olduğumuz nimetlerden, kısa sa
yılmayacak, hatta, uzun sayılacak 
müddetlerde mahrum kaldılar, zalim 
idarelerde kaldılar. Allah, bu borcu da 
seve seve, şerefle ödemeyi, bugünkü 
Müslümanlara, bugünkü Müslüman 
Türklere nasip etsin. Biz, bunun, sa
mimi, iyi niyetli gayreti içerisindeyiz. 

Bütün dünyanın, bizim 
Kur'an'dan, lslamdan, Müslüman ola
rak yaşanmış tarihimizden çıkarıla
cak derslere ihtiyacı olduğu kanaatin
deyim." dedi. 

Kutlu Doğum Haftasının kutlan
masındaki sebeplere değinen Ayvaz 
Gökdemir "Din, sadece, cami duvar
ları arasında mahpus kalamazdı. Bü-

tün insanların işiydi, inananların işiy
di, hatta inanmayanların işiydi. Dinı 
tefekkürün, dinı heyecanın, diru has
sasiyetin, peygamber sevgisinin sa
lonlara taşınması lazımdı. Sokaklara, 
meydanlara taşınması lazımdı. Bir 
gösteri için değil, birlikte paylaşmak 
için. Bu bir maneviyat sofrası ise, o 
sofrada en geniş katılımı, en geniş 
paylaşımı sağlamak için gerekllydi. 
Bu yolda, umduğumuzdan da feyzli 
neticeleri göre göre geliyoruz" dedi. 

Ayvaz Gökdemir, Türklerin Müs
lüman olmakla büyük medeniyetler 
vücuda getirdiğini söyleyerek "Müs
lüman oluş, Türk Milletinin kabahati 
değildir, ayıbı değildir, bahtiyarlığıdır, 

şerefidir, Türk kimliğinin vazgeçil
mez unsuru ve özüdür. Türk Milleti 
bundan sonraki hamlelerinde de bu
radan güç alacaktır. Bu bizim ana sü
tümüzdür. Bu sütü yeteri kadar em
mezsek zayıf kalırız, cılız kalırız. İfti
harla Müslüman olduğumuzu söyle
meliyiz, Müslümanlığımızın şuuru 
içinde olmalıyız ve buradan güç 
alarak, yeni medeni hamlelerimizi 
yapmalıyız." dedi. 



Konya Milletvekili Mehmet KEÇECiLER : 

./slam'tn 
Baı-ı ya açılan penceres~ 
Türkiye'di,; 
Osmanlılardır.. 

aha sonra siyasi partile-

o rin temsilcileri birer ko
nuşma yaptılar. Anava
tan Partisi adına konuş

ma yapan Konya Milletvekili Meh
met Keçeciler, Hz. Peygamberin 
yüce ahlakını, insanlığa duyur
mak ve yaymak amacıyla düzen
lenen bu tür programlara büyük 
ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Dünyanın lslam'dan uzaklaş
ması neticesinde büyük sıkıntılara 
düşüldüğünü ve insanların ızdırap 
içinde olduğunu ifade eden Meh-

met Keçeciler, insanlığı saadete 
ulaştıracak tek unsurun da din ol

duğunu söyledi. 

Dünyada Yahudilik-Müslüman
lık kavgasının sona erdirilip, Müs
lümanlık-Hıristiyanlık kavgasının 

başlatılması için büyük gayretler 
olduğunu belirten Mehmet Keçe
ciler "Bu noktaya, özellikle dikka
tinizi çekmek istiyorum; çünkü, 
lslamın Batı'ya açılan penceresi, 
Türkiye'dir, Osmanlılardır. Müslü
manlık-Hıristiyanlık mücadelesi 
ve kavgasından en fazla zarar gö-

Anavatan Partisi 

Konya Milletvekili 

Mehmet KEÇECiLER 

recek olan millet Türk Milletidir. 
Devletimizi yönetenlerin çok dik
katli olmaları ve dış politikamızın 
unsurlarını tayin ederken bu faktör
leri daima gözönünde bulundurarak 
politikayı geliştirmelerinde, diplo

masiyi geliştirmelerinde büyük fay
dalar mülahaza ediyorum." dedi. 

Mehmet Keçeciler, yüzyıllarca 
beraber yaşadığımız insanlarımızı 
birbirine düşürmek, birbirine kır

dırmak için çeşitli odakların bü
yük gayret içinde olduğunu vur
gulayarak "Buna karşı çok uyanık 
olmalıyız, bütün Müslümanlar ola
rak, bu oyunlara gelmemek için, 

elimizden gelen her türlü gayreti 
göstermeliyiz. 

lslamı, sanki terörle aynileşmiş 

gibi, takdim etmek isteyen ve bu 
manada propaganda yapan, rek

lam yapan lslam düşmanları var. 
Oysa ki, lslamiyet, o kadar sağ
lam, o kadar sağlıklı kaideler koy
muş ki, bir beşeri, haksız yere 
katletmek, tüm beşeriyeti katlet

mek gibidir diyen İslamı terörle 
aynıleştirmek, aynı manaya, aynı 
kefeye koymak hiç mümkün de
ğil. İslamın kaideleri sağlam, yeter 
ki, biz ona layık olalım." dedi. 
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Refah Partisi 
Gümüşhane Milletvekili 
Lat(iDOÔAN 

Gümüşhane Milletvekili Lütfi DOGAN : 

Avrupa, 
lsldmda hayat bulacak 

H 
afta münasebetiyle Refah 
Partisi adına konuşma 
yapmak üzere kürsüye 
gelen Gümüşhane Millet

vekili ve Diyanet işleri Eski Başkan 
Vekili Lütfi Doğan, Kutlu Doğum 
Haftasının manasına işaret ederek 
"Kutlu Doğum Haftası, Resulü Ek
rem (S.A.V) efendimizin anılması ve 
onun insanlığa ulaştırdığı hayat verici 
prensiplerin, hem gönüllerimize, top
lumumuza, milletimize hayat vermesi 
hem de milletimiz delaletiyle, sadece 
kardeş ülkelerde yaşaması değil; 
acaba, bu hayat verici prensipleri, 
muzdarip olan beşeriyete nasıl ulaştı
rabiliriz, hakikaten, son derece ıstırap 
içerisinde bunalan beşeriyete, haya
tın, faziletin, insaniyetin manasını na
sıl duyurabiliriz düşüncesi burada 
meknuz bulunuyor." dedi. 

Lütfi Doğan, bir toplumun huzur 
içinde yaşamasının, erdem ve fazilete 
sımsıkı sarılmasına bağlı olduğunu, 

fazilet ve erdemin de temelinin inanç 
olduğunu ifade ederek "Bu inançları, 
doğru olarak beşeriyete sunan da 
peygamberlerdir. Muhammed Musta
fa (S.A.V) efendimiz ise "Ekmelu'I
Resül"dür, hem "Hatimu'I-Resül"dür, 
hem "Hatemu'I-Resül"dür. Onun için, 
onun aziz hatırasını anmak, onu yeni
den tazimle, ihtiramla anmak ve 
onun prensiplerini, toplumumuza, İn
sanlığa duyurmaya hizmet etmek yo
lunda, Kutlu Doğum Haftasını tanzim 
etmiş olan Diyanet işleri Başkanlığı
mız ve Türkiye Diyanet Vakfı'nı tebrik 
ediyorum." dedi. 

lslamiyet deyince, sulh, güven, 
barış, sevgi, kardeşlik, ilim, irfan, fa. 

zilet, medeniyet ve ne kadar yüksek 
değerler varsa sıralamanın mümkün 
olduğunu, lslamiyetin barışa büyük 
önem verdiğini belirten Lütfi Doğan, 

Müslümanın olduğu yerde, nizanın, 
kavganın ve münakaşanın olamaya
cağını ifade etti. 

Münakaşa ve kavgaların, cehalet 
ve bilgisizlikten kaynaklandığını söy
leyen Lütfi Doğan "insan, bilmediği
nin düşmanıdır." Bugün, Çeçenis
tan'da şu kadar bin insan en büyük 
vahşetle katledildiyse, Bosna-Her
sek'te şu kadar yüzbin insan en vahşi 
bir şekilde katledildiyse, şunu bilelim 
ki, bu işi yapan insanların , cehaletle
ri, kindarlıkları ve Islama karşı olan 
nefretleridir." dedi. 

lslamiyetin sulh, ilim, barış, me
deniyet, kardeşlik dini olduğunu, fa
kat Avrupa'da İslamiyetin barbarlık 
ve vahşet olarak tanıtıldığını belirten 
Lütfi Doğan "şimdi, medeniyetler sa
vaşı başladı. Nedir o medeniyet sava
şı; Hıristiyan medeniyeti, lslam mede
niyeti, Çin medeniyeti. Hıristiyan me
deniyetine en yakın olan, lslam me
deniyetidir. Hıristiyan dünyası, elinde
ki bütün teknik imkanlarla lslam me
deni yetini yok etmeye kararlıdır. 
Bundan hiç şüphe etmeyelim; ama, 
inşallah, Avrupa lslam'da hayat bula
cak ve inşallah bu dalaletten, vahşet
ten ve şiddetten Avrupa kurtulacak; 
ama, kurtulması için bize görev düşü
yor. Biz, kendimizi tanıtalım; yani, Is
lamın ne olduğunu tanıtalım. Nasıl ta
nıtalım: Bilerek, anlayarak, düşüne
rek. Resulü Ekrem (S.A.V)'in müba
rek hayatını örnek olarak, bütünü
müzle yaşayarak ... " dedi. 

Türkiye'nin bir bütün olması ge
rektiğine işaret eden Lütfi Doğan 
"Türkiyemizin bir bütün olması bizim 
idealimizdir, şerefimizdir, varlığımız
dır. lslam ülkelerinin birbirleriyle kay
naşmasını temin etmek görevimizdir. 
insanlığa en üstün medeniyet dersini 
verme hizmetinde bulunmak arzusun
dayız." dedi. 

Gümüşhane Milletvekili Lütfi 
Doğan insanların başarıya ulaş

masının, Allah için birbirini sevmesiy
le mümkün olacağını söyleyerek 
"sevmeye mecburuz, sevmeye mec
bur olduğumuzu bilmeliyiz; çünkü bu 
imanın kemalinin de alametidir." 
dedi. 



Bir Dal Gül Ver 
Kam.panyası 

V 
akfımızca bu yıl da, 
20-26 Nisan tarihleri 
arasında, Türkiye 
genelinde çeşitli et

kinliklerle kutlanan Kut I u 
Doğum Haftası çerçevesin
de, "Bir Dal Gül Ver" kampanyası 
başlatıldı. 

Bilindiği üzere gül; edebiyatı
mızda Peygamber efendimizin ru
muzu olarak kullanılmıştır. Vakfı
mız; hem peygamberimizi anmak, 
hem de O'nun rahmet ve sevgi 
peygamberi olduğundan hareketle, 
içinde bulunduğumuz zor günlerde 
insanları bir sevgi halesi etrafında 
toplamak amacıyla, "Bir Dal Gül 
Ver" kampanyası düzenledi. 

Dünyanın yeni yapılanma ve 
arayışlar içerisine girdiği; buna
lımlardan kurtulmanın yollarını 

aradığı şu günlerde, sıkıntının , ka
osun, huzursuzluğun panzehiri 
olan sevginin gönüllerde yeşer
tilmesi bir mecburiyettir. Dünya 
s ev g i üzerine kurulmuştur. Sev g i 
ve hoşgörü bütün problemlerin 

" Gülden terazi yaparlar 
Gülü Gül ile tartarlar 
Gül alırlar Gül satarlar 
Çarşı pazar Güldür Gül." 

Sevgisi bütün insanlığı 
kucaklayan Peygamberimiz 

Hz. Muhammed (SA.V.)'in 
doğum yıldönümünde 

siz de sevdiklerinize 
bir dal gül 

verın . 

m TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

yegane çözüm kaynağıdır. Sevgi 

en güzel ifadesini Gül' de bulur. Bu 
manada, sevgi bütün insanlJğı 
kucaklayan Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (S.A.V)'in doğum yıl

dönümünde, bütün vatandaşları
mızın sevdiklerine bir dal gül ver
mesinin, insanımızın birbirine da
ha sıcak bakmasına vesile olacağı 
ve güzel bir hoşgörü ortamı yara
tacağı inancındayız. 

Kampanya, 20 Nisan 1995 
Perşembe günü Kocatepe Camii 
Konferans Salonu'nda, Kutlu 
Doğum Haftası münasebetiyle 
düzenlenen bir törende Diyanet İş
leri Başkanı ve Vakfımızın Mütevelli 
Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yıl
maz'ın CHP Genel Başkanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin'e bir dal gül vermesiyle 
başladı. Kampanya bir hafta 
süreyle devam etti. 
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Türkiye Diyanet Vakfı Tarafından Düzenlenen 
''İSLAM VE MÜSLÜMAN İMAJI'' 

Konulu inceleme Yazı Yarışması sonuçlandı. 

"Kutlu Doğum Haftası" faaliyetleri çerçevesinde 
bu yıl lise ve meslek liseleri öğrencileri arasında ter
tip edilen "Günümüzde lslam ve Müslüman imajında 
Doğrular ve Yanlışlar" konulu inceleme yazı yarışma
sı açıldı. 

Öğrencileri inceleme yapabilme alışkanlığına yö
neltme ve ilgilerini "Kutlu Doğum"a çekme amacı ta
şıyan bu yarışma ülke çapında büyük bir ilgi gördü. 
Yarışmaya kablan yazıların ön incelemesi öğrencile
rin okullarında yapıldıktan sonra Türkiye Diyanet 
Vakfı'na 272 yazı intikal etti. Vakıf Yayın Kumlu'nun 
uzmanlardan oluşturduğu seçiciler kurulu, 6 Nisan 
1995 günü tamamladığı değerlendirme sonucunda 
birinciliğe uygun eser bulamadı. ikinciliğe Elazığ 
Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Turgut'un yazısı 
seçilirken, üçüncülüğe de Hatay Dörtyol Atatürk Li
sesi'nden Ebru Göngür'ün yazısı layık görüldü. Seçi
ciler Kurulu, ayrıca beş öğrencinin de "Jüri özel ödü
lü" ile teşvik edilmesini kararlaştırdı. Bu öğrenciler; 
lskenderun lbn-i Sina Anadolu Lisesinden Tuba Uğur, 
Amasya Anadolu Öğretmen Lisesinden Mehmet 
Gökgöz, Erzurum Ilıca Yavuz Selim Anadolu Öğret
men Lisesinden Gülhan Karadağ, Ankara Özel Çağrı 

Yarışmada 

dereceye 

giren 

ogrencllere 

ödülleri 

düzenlenen 

bir törenle 

verildi. 

Kız Lisesinden Betül Bozkurt ve Sivas Selçuk Anadolu Lisesinden 
Ahise Boyluğ'dur. 

Yarışma sonunda ikinci gelen öğrenciye 7.5 milyon, üçüncü 
gelen öğrenciye 5 milyon; özel ödül alan öğrencilere de 2'şer mil
yon Ti. verildi. 

Ödül töreni 20 Nisan 1995 Perşembe günü saat 10.00'da An
kara Kocatepe Camii Konferans Salonu'nda yapıldı. 
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TÖRK CUMHURİYETLERİ ARASINDA 

DÖZENLENEN 

"MÜNACAT" YARIŞMASI 
SONUÇLANDI 

20-26 Nisan 1995 tarihleri arasında 7.si icra edi
len "Kutlu Doğum Haftası" programları çerçevesinde 
tertip edilen faaliyetlerden "Türk Cumhuriyetleri ve 
Türk Toplulukları Şairleri Arası Münacat Yarışması" 
sonuçlandı. 

Birinciliği, Özbekistan'lı şair Rauf Parfi Öztürk 
"Münacaat" isimli eseriyle alırken; ikinciliği, yine 
Özbekistan'h şair Töremirza Cabbaroğlu'nun "Yara 
dana Yakarış/Arz-, Hal" isimli şiiri ile Azerbay
can'lı şair Mehmet Aslan'ın "La ilahe illallah" 
isimli şiiri paylaştılar. Üçüncülüğü ise Başkurdis
tan' dan Mars Nuriyev'in "Peygamberimiz Mu
hammed'e Methiye"isimli eseri aldı. 

Yarışmaya Azerbaycan'dan 18, Kazakistan'dan 3, 
Kırgızistan'dan 21, Özbekistan'dan 6, Tacikistan'dan 
6, Başkurdistan'dan 1, Türkmenistan'dan 20 olmak 
üzere toplam 75 şair katıldı. 

Türk Dünyasını tek ve müşterek kültür zemini 
olarak kabul eden bir anlayışla, gelen eserleri titizlikle 
-inceleyen seçiciler kurulu, eserlerin büyük kısmında 
yüksek bir iman, idrak ve estetik gücü tesbit etti. Şu 
eserler de mansiyon ile ödüllendirildiler. 

Tacikistan'dan M.Ali Muhammed Kerim ve Nimet 
lbrahimoğlu; Kızgızistan'dan Abu'lgasım Abekiroğlu 
ve Ösönbök Asan Aliyev ile Türkmenistan'dan Gur
ban Meredov mansiyon ödülüne layık görüldüler. 

Ayrıca, 10 eser de yayınlanmaya değer bulundu. 
Türkiye Diyanet Vakfı, birinciye 1000, ikincilere 

700'er, üçüncüye 500, mansiyonlara 300'er 
Amerikan Doları ödül verdi. 

oociıM-~ 31 

Feryadımı işit kadir Al/ahım 
Aşk sensin, aşık sen, aciz kulum ben 
Layıkım kahrına düzahım, balJım 
Emanet duvarım, ateş, külün ben 

Dünya arsasında ben av, sen avcı 
Alnıma yazılan fermanım a/jır 

Artık takatim yok halime acı 
Günahkar kulunu yanına ça/jır 

ıman ve rOhuma, cismime can ver 
Yo/jur çamurumu yeniden pakla 
Aciz damarıma taptaze kan ver 
Aydınlat yolumu karamı akla 

Ahiret ilminden kıl beni agah 
Murfi.dım şem'ini söndürme Allah 

il 

Mazıye çarpılıp sınar avazım 
Ômür geçip gider, emek berhava 
Ne çfi.re halim bu, bu benim sazım 
Nedendir Al/ahım bu cevrii ceffi. 

Bunca ayrılıklar canıma yetti 
Al artık Al/ahım emanetini 
"Tövbe et" diyerek kitap uzattı 
"Oi/egin kabOlüm bin gel atını 

Ummanlar, ormanlar vardır yolunda 
Her mechOI köşede kurulmuş darın 
Alemin kilidi senin elinde 
Cefa sevgi/indir, hıy/1.net yfi.rınl" 

Al/ahım, ben anım, sen ezel-ebet 
N'olur şefkatinle beni teskın et 

IIJ 

Anka kuşum, devlet kuşum hoş geldin 
Yedi kiimbet, yedi vfi.dı serveri 
Vuslat neşesinden müjdeler verdin 
Bekleyen canınım; yolsuz, serseri 

Çıglık atıp ankfi. dedi "Ey bıdar 
Rabbim çagırıyor bekletme sakın 
Yokluk vadısinden Hak katına var 
Yer-gök çökmededir kıyamet yakın!" 

Hunhar dünya, vahşı dünya kudurdu 
insan çılJlılJıyla doldu kainat 
Nebıler, dahiler, şairler durdu 
Herkes bir agızdan diledi necat 
Al/ahım bilirsin nereye gittim 
Af/ahım ben öldüm, ben sana yettim! .. 

Birinci Olan Şiir (Rauf Parfi ôztürk) 
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Türkiye Diyanet va 

İMAM-HATİP LİSE 

BİLGİ YARI 
DÜZENL 

• 
I 

marn-Hatip Lisesi öğrencilerine eğitim-öğretimin 
sevdirilmesi, Meslekt alandaki bilgilerin yaygınlaştı
rılması amacıyla, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, 

Türkiye çapında "imam-Hatip Liseleri Öğrencileri 
Arası Bilgi Yarışması" düzenlendi. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yapılan yarışmanın il 
elemeleri ve bölge elemeleri il Milli Eğitim Müdürlükleri ve il 
Müftülüklerince ortaklaşa yapılarak bölge birincisi sekiz okul 
öğrencisi yarı final ve final yarışması için Ankara'ya davet 
edildi. 

Yarı final yarışması; Erzurum imam-Hatip Lisesi, Elazığ 
imam-Hatip Lisesi, Van imam-Hatip Lisesi, Çarşamba 
imam-Hatip Lisesi, Alanya imam-Hatip Lisesi, lzmir imam
Hatip Lisesi, Afyon-Sandıklı imam-Hatip Lisesi ve Zongul
dak-Karabük imam-Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımıyla 
Ankara Kocatepe Camii Konferans Salonu'nda 21.4.1995 
tarihinde saat 10.00'da yapıldı. 

Final yarışmaları sonunda; Erzurum Merkez İmam-Hatip 
Lisesi birinci olurken, İzmir İmam-Hatip Lisesi ikinciliği , 
Alanya İmam-Hatip Lisesi üçüncülüğü, Afyon-Sandıklı 
imam-Hatip Lisesi de dördüncülüğü kazandı. 

Yarışmada dereceye giren okul ve öğrencilere şu ödüller 
verildi. 

Ödüller: 
Birinci Liseye 
ikinci Liseye 

Üçüncü Liseye 
Dördüncü Liseye 
Öğretmenlere 

100 milyon TL 
75 milyon TL 
50 milyon TL 

25 milyon TL. 
: Gömlek, kravat ve kitap seti. 

Vakfımız Genel Müdürü Mehmet KERVANO, 
Yanşmacı ôt)rencilere başanlar diledi. 

Birinci Okul öğrencileri : 

3 x 10 Milyon TL. = 30.000.000.-TL. 
ikinci Okul Öğrencilerine : 

3 x 8 Milyon TL. = 24.000.000.-TL. 
Üçüncü Okul Öğrencilerine : 

3 x 6 Milyon TL . = 18.000.000.-TL. 

kU 
H 

ı 

1 

1 
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Birinci gelen okul, Genel Müdürümüz 
Mehmet KERVANG'dan ôdülünü alırken. 

Dördüncü ve yarı finale kalan 
diğer okul öğrencilerine 
5'er milyon TL 

15 x 5 Milyon TL.= 75.000.000.-TL. 

Türkiye Birincisi olan Erzurum imam-Hatip Lisesi. 
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FORUM 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, 

gençlerimize yeni ufuklar açmak, onları ne
zih bir ortamda buluşturmak ve Kutlu Do
ğum Haftası'na ilgilerini çekmek amacıyla 
"Türkiye'de Gençliğin Gözünde İslam ve 
Müslüman İmajı" konulu bir Forum düzen-
lendi. · 

Ankara öğretmen evinde düzenlenen fo
ruma çok kalabalık bir öğrenci topluluğu iş
tirak etti. 

Öğrencilerin tartışmacı olarak katıldığı 
forumda Türkiye'de ve Dünya'da oluş
turulan ve oluşturulmaya çalışılan lslam 
imajı enine boyuna tartışıldı. 

ôgrencilerin de tartışmacı olarak iştirak ettigi forum çok canlı geçti. 



Dünya'da ve Türkiye'de 

islim ve Müslüman imaiı 
Konulu 

SE~POZYUMi 

D ünyamız gerçeklerle, imajların birbirine karıştığı bir 
dönemi yaşıyor. Bu kargaşa ortamında, lslam ve 
Müslüman imajının net olarak ortaya konamaması 

bazı çevrelerin lsliima ve Müslümana ön yargıyla bakmasına 
sebep oluyor. Bu tür ön yargıları en aza indirmek, lsliim ve 
Müslüman imajını açık bir şekilde ortaya koyarak kafa-

lardaki netliği sağlamak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı, 
Türkiye çapında çok sayıda ilim adam'ının katıldığı ve mese
lelerin enine boyuna tartışıldığı bir sempozyum düzenlemiş
tir. Bu sempozyum 25-26 Nisan 1995 tarihleri arasında 
Ankara Hilton Oteli'nde gerçekleştirÜdi. iki gün süren toplan
tıya çok sayıda ilim adamı katıldı. 



K utlu Doğum Haftası müna
sebetiyle Kocatepe Camii 
Konferans Salonu'nda "Gele

nek Karşısında lslam ve Müslü
man İmajı" konulu bir panel dü
zenlendi. 

Oturum Başkanlığını Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayın Kuruiu Üyesi 
Alaaddin Korkmaz'ın yaptığı pa
nele, konuşmacı olarak; Doç.Dr. 
Mümtaz'er Türköne, Yrd.Doç.Dr. 
İlhami Güler, Dr. Ömer Özsoy ve 
Araş.Gör. Mehmet Görmez katıldı. 
Panele başlarken Oturum Başkanı 
Alaaddin Korkmaz, Kutlu Doğum 
Haftası münasebetiyle gerçekleş
tirilen faaliyetleri kısaca özetledi. 

imaj kavramının bir iletişim 
çağı haline gelmiş Dünya'da ve 
Türkiye'de çok önemli bir yeri ol
duğunu belirten Alaaddin Kork
maz, panelde de "Gelecek Kar
şısında lslam ve Müslüman imajı" 
konusunun işleneceğinı söyledi. 

Yrd.Doç.Dr. //hami GOLER 

Panelistlerden ilk konuşmayı, 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa
kültesin'de Yrd.Doç.Dr. olarak gö
rev yapan llhami Güler yaptı. 

İlhami Güler, gelenekte oluştu
rulan din imajı konusunu çeşitli 
yönleriyle ele alarak tebliğini sun
du. 

İslam ümmetinin temel misyo
nunun, yeryüzünde adaleti, ahla
kı, hakkı ve hakikati ayakta tut
mak, ikame etmek ve barışçı yol-

dan yaymak olduğunu ifade eden 
Yrd.Doç.Dr. llhami Güler, Ortaçağ 
İslam ümmetinin bu sorumluluğu
nu nisbı olarak yerine getirdiğini 
söyledi. 

17. yüzyıldan sonra lslam dün
yasının işgal altında olduğunu be
lirten Yrd.Doç.Dr. İlhami Güler 
"17 nci Yüzyıldan sonra, lslam 
dünyası, yer yer işgal edilmiş, ko
lonize edilmiş ve bağımsızlığını yi
tirmiştir. Uzun bir süre bağımsızlık 
mücadeleleri, bağımsızlık savaşla
rı vererek, ancak 20 nci Yüzyılın 
başlarında lslam dünyası nisbı 
olarak bağımsızlığına kavuşmuş
tur ve bugün de dünyanın birçok 
yerinde hala bağımsızlık savaşları 
devam etmektedir. 

lslam dünyasının ekonomik 
kaynakları, bugün, hala yer yer 
Batının kontrolünde bulunmakta
dır. Kültürel olarak da, yine bu 
dünya, bu İslam ümmeti, bu coğ-



rafya, Batının tamamen işgali al
tındadır ve büyük bir kimlik buna
lımı yaşamaktadır. Bugünkü lslam 
dünyası, ahlaki duyarlılık, bilgi bi
rikimi ve entellektüel yetenek, 
eğitim, siyası yapı ve ekonomik 
yönden bir sürü sorun yaşamak
tadır veya sorunlarla boğuşmak
tadır." dedi. 

lslam dünyasının zor bir dö
nem yaşadığını ve dinin ortaçağ 
döneminde ulaştığı mevkiini kay
bederek, bugün son derece ayak
lar altında bulunduğunu ifade 
eden Yrd.Doç.Dr. llhami Güler "18 
inci ve 19 uncu Yüzyıldan sonra 
lslam dünyasında, lslam dünyası
nın içerisinde bulunduğu durum
dan kurtarmak için hem entellek
tüel yönden hem de siyası yönden 
gayretler ortaya konmuştur, çeşitli 
ıslahat hareketleri ortaya kon
muştur. Bunları, belli başlı üç ana 
grupta toplayabiliriz; 

Bunlardan birincisi; gelenek
ten yani, ana tema olarak, ilk dö
nemde ortaya konulmuş olan mü
kemmel yaşam tarzından, çözüm 
biçimlerimizden, mazimizden 
uzaklaştığımızdan dolayı bugün 
içinde bulunduğumuz rezil duru
ma düştük. O halde, çözüm ola
rak, biz, tekrar maziye dönersek 
içinde bulunduğumuz durumdan 
kurtuluruz." dedi. 

lslam dünyasını bulunduğu 
durumdan kurtarmak için gerçek
leştirilen faaliyetin ikincisinin ma
zinin, dinin veya dinin yorumu
nun, bizi içinde bulunduğumuz 
duruma düşürdüğünü, bugün için
de bulunduğumuz bu duruma bu
nun sebep olduğunu iddia ederek 
çözümü batıda arayanlar olduğu
nu ifade etti. 

Yrd.Doç.Dr. llhami Güler, 
Üçüncüsünün de lslam Dini'nden 
ve Batı'dan bazı unsurları alarak 
bir sentez yaparak lslam dünyası-

nı içinde bulunduğu durumdan 
kurtarmak ve lslam ümmetinin 
kurtuluşunu bunda görenlerin ol
duğunu belirtti. 

Bu üç kurtuluş reçetesinin de 
entellektüel ve siyası anlamda, Is
lam dünyasının bugün içerisinde 
bulunduğu sorunları çözmeye yet
mediğini ve bugün de aynı soru
nun bütün yoğunluğuyla devam 
ettiğini vurgulayan Yrd.Doç.Dr. il
hami Güler "O halde, bir dördün
cü çıkış yolu olarak, yer yer 50'li, 
60'1ı yıllardan sonra gelişmeye 
başlayan ve benim de kendimi 
yakın olarak hissetiğim dördüncü 
bir çıkış yolu olarak da geleneğin 
ve Batı'nm çok cidôı bir eleştirisi 
ile geleneğin yeniden üretilmesi 
veya geleneğin yeniden keşfi di
yebileceğimiz veya aydınlanmış 
bir gelenekçilik diyebileceğimiz 
bir çıkış yolu." dedi. 

Geleneğin tarifini yapan 
Yrd.Doç.Dr. llhami Güler "Gelenek : 
Dinin tarihi içerisinde kazandığı 
yorum, kültürel miras, yaşayan 
din, tarihsel lslam veya şeriat. Ya
ni, dınin yorumlanmış ·biçimi; Is
lam Dini'nin başladığı andan itiba
ren, bugün, günümüze kadar ge
len tarihı süreç içerisinde yorum
lanmış hali." dedi. 

Geleneğin eleştirilmesi gere
ken bir kaç niteliğinin olduğuna 
da değinen ilhan "Birincisi; gele
nek, sürekli seleflerin üstünlüğü 
veya geçmişe saygı fikrine daya
nır. Yani, gelenek, geçmişle he
saplaşmayı veya geçmişin eleşti
rilmesini ve sorgulanmasını pek 
fazla hoş görmez. ikincisi; gele
nek, kendinin eksizsiz olduğu 
inancındadır. Üçüncüsü; kendinin 
diğerlerine oranla dinin, ·aslına, 

yani ana kaynağa veya kaynakla
ra daha yakın plduğu veya daha 
otantik ve sahih olduğu iddiasın
dadır. Bir başka özellik; gelenek 

kendine şartsız itaatı emreder." 
dedi. 

Yrd.Doç.Dr. llhami Güler, bu 
unsurların geleneğin zaaf ve traje
disini oluşturduğunu ve geleneğin 
kendini yenilemesini engelleyen 
en önemli hususlar olduğunu be
lirterek, lslam dünyasının bugün
kü duruma düşmesinin sebebi 
olarak da geleneğin yukarıda sa
yılan niteliklerini gösterdi. 

Geleneğimizin içinde bulundu
ğu durumu akıl ve nakil karşısın
da takındığı tavır ile Allah, dünya 
ve Ahiret karşısında kurduğu den
genin bozukluğunda aramak ge
rektiğine işaret eden Yrd.Doç.Dr. 
llhami Güler "Halbuki, eğer, gele
nek, kendi içerisinde eleştirel ola
bilseydi, iktidarda olan, şu anda 
hakim olan geleneğin dışında da 
gelenekler vardır. Eğer şu andaki 
hakim gelenek, kendi dışındaki 
geleneği, kendisini eleştirmesine 
müsaade edecek şekilde içinde 
barındırabilseydi, bu geleneklerle 
kendini besleyerek, bugün içeri
sinde bulunduğu duruma düşme
yebilirdi." dedi. 

Yrd.Doç.Dr. llhami Güler, söz
lerine "benim savunduğum aydın
lanmış gelenekçilik veya gelene
ğin yeniden üretilmesi veya yeni
den yapılanması şunu savunur: 
Kitapların, ·ölülerin bize egemen 
olmaması ... Bizim onlara mah
kum olmamızı değil, onları şuurla, 
cesaretle kavramamızı, onları 
eleştirmemiz, kabul etmemizle 
ancak sağlıklı bir yapıya varabili
riz." diyer.ek konuşmasına son 
verdi. 



Arş.Gör. Mehmet GÖRMEZ 
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kinci konuşmacı Araş.Gör. 
Mehmet Görmez, gelenek 
ve modernizm kavramları 
arasında bir kavganın 

mevcut olduğunu, bu kavramlar 
arasında yaşanan kavganın çok 
önemli temellere dayandığını 
belirtti. Araş.Gör. Mehmet Görmez 
"Bunlardan birincisi; zaman faktö
rü; yani, modern öncesini olum
suzlaştıran negatif hale getiren ve 
moder~i anlamlı kılan, o dünyada 
zamandır. Çünkü, geleneğin en 
büyük suçu, şimdiye yani ona ait 
olmaması yahut yil)e zamana 
bağlı olarak eski olması. Oysa, Is
lam çerçevesind~n baktığımız za
man, zamanın kendisi bizatihi bir 
değer değildir. Herhangi bir olgu, 
herhangi bir zamanda yaşanmak 
suretiyle hakikat kesbetmeyeceği 
gibi, herhqngi bir hakikat zamanla 
kadım olmaz. Aynı hataya gele
nekçiler de düşmüşlerdir; nasıl ki, 
onlar hakikati zamana bağlarlar, 
yani şimdiki zamana bağlarlarsa, 
gelenekçi olan bir insan da geç
mişte yaşanan o her şeye hakikat 
gözüyle bakabilir. Bunun, lslam 
dünyasında çok genel bir temayül 
olduğunu da, ben şahsen zannet-

miyorum. Çünkü, inanç ile ilgili 
teorik esaslar buna müsaade et
meyecektir yahut en azından Is
lam, bunu bir sapma olarak göre
cektir. Biraz sonra, lslamın bizatihi 
gelenek karşısındaki tutumu üze
rinde duracağım. 

Yine, geleneği olumsuz kılan 
ikinci unsur; hız ve değişimdir. 
Her şey değişir, değişmesi lazım
dır; ama, gelenek statik ve dura
gandır, değişmeyi önler. Çağımı
zın en büyük modası hız ve deği
şim; dolayısıyla, değerler de deği
şen şartlara uymalıdır, değişime 

boyun eğmelidir. Bu hususta da 
iki tarafın da aynı hataya düştüğü
nü ifade etmek isterim. Değişimi 
temel gerçeklik olarak kabul eden 
düşünce, insanları ne kadar çare
siz kılarsa, yine az önce ifade edil
diği gibi, geleneğin her şeyi hallet
tiğini, her türlü problemi çözdüğü
nü, dolayısıyla bize hiçbir şey bı
rakmadığını, yapılacak tek şeyin 
geleneğin istikrar limanında konak
lamak olduğunu söylemek de insa
nı o kadar çaresiz bırakır." dedi. 

Araş. Gör. Mehmet Görmez, is-
1 amın değişime karşı getirdiği 
kavramın denge kavramı olduğu-

na işaret ederek "Bu denge, akıl 
ile kalp arasında, ruh ile beden 
arasında, insan ile tabiat arasın
daki dengedir. Ancak, aydınlan
mayla başlayan bu hız ve deği
şim, insanlığın bütün bu dengele
rini, gerek bireysel boyutta ruhi 
dengesinin gerekse fert ve toplu
mun dengesini sarsmış, bozmuş
tur. Onun için, geleneğin olum
suzluğunu veyahut modernin şim
diki zamanın olumluluğunu, hız ve 
değişime bağlamanın da· çok yan
lış olduğunu düşünüyorum." dedi. 

Batıda dine karşı başlayan 
başkaldırının, gerçekten dinin 
kendi aslı tabiatına karşı mı başla
dığı, yoksa kurumsallaşmış, ya
hutta olumsuz anlamda gelenek
selleşmiş dine karşı mı başladığı 
üzerinde durulması gerektiğini 
söyleyen Araş.Gör. Mehmet Gör
mez "Zira, lslama göre bu tartış
mada haklı olan bir taraf yoktur. 

· Çünkü, İslamın kendisi moder
nizmden yüzyıllar önce, zaten 
kurumsallaşmış ve gelenekselleş
miş bu dinleri, bu haliyle reddet
miştir. Yani, peygamberleri ilah, 
hahamlarını ve papazlarını Rab_ 
edinen bu geleneksel dini reddet
tiğini, lslam yüksek sesle çok 
daha önce ifade etmiştir" dedi. 

İslamın gelenek· karşısında 
seçmeci davrandığını söyleyen 
Araş.Gör. Mehmet Görmez, İs

lamın, bütün örf ve adetleri red
detmediğini, ilahı iradeye ters 
düşmeyen örf ve adetlerin, lslam 
hukukunun temel kaynaklarından 
biri olduğunu ifade etti. 
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aı konuşmacı olan 
Doç.Dr. Mümtaz'er 
Türköne, Batı med
yasında çarpık bir 

müşlüman imajı yaratıldığını, batı

nın gazete ve televizyonlarının 
takdim ettiği müslüman imajının 
Türkiye'deki yerli basın ve televiz

yonlara da yansıdığını ifade ede
rek, Batı'da oluşturulan müslü
man imajının son derece şedit bir 
şekilde, şiddet çağrıştıran, şiddet

le içiçe geçmiş bir müslüman 

imajı olduğunu söyledi. 

Doç.Dr. Mümtaz'er Türköne, 
Batıda müslüman imajının şiddet 
kullanan, kan döken, terörle içiçe 
geçmiş bir müslüman imajının ol
duğunu, bu imajın yeni olmadığını 
çok eskilere, 19. y.y.'a dayandığı
nı söyledi. 

Bugün batının medeniyet şam
piyonluğu yapacak durumda ol
madığını, bilimde, teknolojide, bir
çok alanda batının, önderliği baş
ka ülkelere kaptırmış olduğunu 
söyleyen Doç.Dr. Mümtaz'er Tür
köne "Bugün, dört elle sarıldığı 
tek bir üstünlüğü var batının, yani 

üstünlük olarak takdim ettiği tek 
bir unsur var; bu da insan hakları 
şampiyonluğu. Söylediği de şu: 
Ben, insan haklarına değer veri
yorum, insan haklarını her şeyin 
üstünde tutuyorum; buna karşilık, 
özellikle, Müslüman toplumlarda, 
lslam toplumlarında insan hakları 
din1 taassupla ortadan kaldırılıyor, 
insan hakları ihlal ediliyor. Mesela, 
Cezayir'de şu tartışıldı, Batı'da: 
insan hakları mı demokrasi mi; 
yani, Cezayir'de İslamı Selamet 
Cephesinin iktidara gelmesi, de
mokrasinin gereğiydi. Serbest se
çimle bir iktidar işbaşına geliyor, 
buna karşılık demokrasiyi tercih 
ettiğiniz zaman karşısında, işte 
Müslümanlar iktidara gelecek ve 
şerı kurallar iktizasınca, insan 
haklarını ihlal edecekler tezini or
taya attılar. Böyle bir çelişki, böy
le bir ikilemle meseleyi çözmeye 
çalıştılar. Yani, Batı, imaj üretimin
de sürekli ürettiği imajlarda, özel
likle bugün, kendisine salt insan 
hakları şampiyonluğu yapan bir 
güç, insan haklarını her şartta, her 
vesileyle müdafaa eden bir güç; 
Müslümanları da özellikle insan 
haklarını ihlal eden, insan hakları-

nı hiçe sayan, kan döken, şiddetle 
hareket eden, şiddete mütemayil 
bir topluluk olarak takdim ediyor. 

Müslümanlar, kolay oyuna ge
liyor; yani, batı bir imaj üretiyor; 
bu imajı, medyası vasıtasıyla bü
tün dünyada gerçeğe dönüştürü
yor, gerçek gibi algılanmasını 
sağlıyor. Ondan sonra, kendisiyle 
ilgili, kendisiyle alakalı oluşturdu
ğu i~ajı da bunun karşısında ga
yet güçlü, sağlam bir şekilde yer
leştiriyor. " dedi. 

Doç.Dr. Mümtaz'er Türköne, 
ge~çeklerle · test edilmesi duru
munda Batının insan hakları şam
piyonluğu ile müslümanların şid
det içeren imajının gerçeklerin 
üzerine oturamayacağını belirtti. 

Batıyı pozitivist bir medeniyet 
olarak değil bir Hıristiyan dünya 
olarak kabul ettiğimiz takdirde 
Müslümanların ezici şekilde batıya 
üstün olduğunu söyleyen Doç.Dr. 
Mümtaz'er Türköne, bunun sade
ce Müslümanların kendi dinlerini 
ekme! görmelerinden kaynaklan
dığını, bunun objektif olduğunu, 
herkesin üzerinde mutabık olabi
leceği delillerinin olduğunu ifade 
etti. 

Doç.Dr. Mümtaz'er Türköne, 
modern bilimin gelişmesi ve mo
dern bilgilerin artmasıyla birlikte 
Hıristiyanlığın çok ağır yaralar al
dığını ve bunun herkesin üzerinde 
mutabık kaldığı bir tez olduğunu 
belirterek "lslamiyet, modern bili
min iddiaları karşısında böyle sar
sıntılar geçirmiyor, çok daha sağ
lam duruyor, çok daha yeterli, 
çok daha tatmin edici cevaplar 
üretiyor. 



Neticede, Müslümanlar, kendi
lerini, herşeyleriyle kendilerine 
yüklenen Battl1lar karşısında bir 
tek dinleriyle üstün görüyorlar ve 
ayakta kalabilmek için, batı karşı
sında direnebilmek için, dinlerini 
kalkan olarak kullanmaya başlı
yorlar. Yani, din, kendi tarihsel va
roluşlarında düştükleri zaaftan, 
kendilerini zayıf gördükleri alanda 
güçlü duruma getirmeyi sağlayan 
bir araç, bir güç kaynağı olarak 
görünüyor. 

Bunun neticesinde, son 200 
yılda, her vesileyle, yani gerekli 
gereksiz her vesileyle, Müslüman
lar, batı karşısında dinlerine müra
caat ediyorlar; dinlerini, üstünlük
lerinin delili, temeli olarak takdim 
ediyorlar ve Batı'ya karşı dinleri 
dışında hiçbir şey üretemiyorlar." 
dedi. 

lslamiyetin batıya karşı bir 
medeniyet olarak çıkabilme ihti
malinin bugün oldukça zor oldu
ğunu ifade eden Doç.Dr. Müm
taz'er Türköne "Yani, medeniyetle 
o dinle beslenen insanların kendi 

· ürettikleri şeyleri kastediyoruz; fi
kir üretir, felsefe üretir, mimari 
alanda yeni şeyler ortaya koyar, 
kendine has bir üslup geliştirir, 

kendine has bir siyasi gelenek 
oluşturur, medeniyet budur. Bir 
medeniyet olarak batı karşında 
ortaya çıkma ihtimali oldukça 
zor." dedi. 

Kısa vadede üreteceğimiz ve 
Batı'nın karşısına dikeceğimiz bir 
medeniyetin olmaması nedeniyle 
batının ürettiği Müslüman imajına 
uygun bir pozisyonda kalmaya 
devam ettiğimizi vurgulayan Tür
köne, çıkmazlarını, açmazlarını, 
şiddet kullanarak, teröre müra-
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caat ederek aşmaya çalışan bir Is
lam toplumu, bir müslüman dün
ya imajının bunun yerini aldığını 
söyledi. 

Dinin bir kalkan olarak değil 
de, bir medeniyet kurmak için 
görülmesi gerektiğine işaret eden 
Doç.Dr. Mümtaz'er Türköne "Şid
detin yer aldığı İslam imajını 
değiştirmenin herhalde, yegane 
yolu da dinin artı~ bir kalkan gibi, 
her alanda bir üstünlük kaynağı 
olarak kullanılmasının dışında 
gerçek anlamıyla bir medeniyet 
inşasına geç~ek gerekiyor. An
cak, uzun bir vadede, imajı da bu 
şekilde değiştirmek mümkündür 
tabii. Özet olarak bir medeniyet 
hamlesine, çok güçlü bir 
medeniyet hamlesine girişmekten 
başka çare görünmüyor." dedi. 



•• 
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TAS W F MUSİl<İSİ I ONSERİ 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, 

Ahmet ôzhan tarafından Türk sanat ve 
Tasavvuf Musikisinin seçkin örneklerinin 
sunulduğu bir konser düzenlendi. 

Katılanların beğen;vıe izlediği konsere 
ilgi bir hayli fazlaydı. zaman zaman gözyaşı, 
zaman zaman coşkuyla geçen konserde 
dinleyiciler unutulmaz anlar yaşadı. 

ürkiye Diyanet Vakfı, 
Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle; bu yıl Is

lam dini ve kültürü alanında yapıl
mış ilmı araştırmalara ödül ver
mek ve orijinal araştırmaları teş
vik amacıyla "İslamı Araştır
malar Ödülü" adı altında bir 
yarışma açmıştır. 

Ödüle konu olacak eserlerde 
"lslam Araştırmaları" başlığı altın-

da geniş bir disiplinler yelpazesi 
düşünülerek, eserlerde lslam1 ilim
ler, lslam ve Türk toplumu ile bun
lar arasındaki tarihı bağlantı alan
ları konu olarak esas alınmıştır. 

Yarışmaya iştirak eden eserler 
arasında Dr. Ömer Özsoy'un 
"Sünnetullah" isimli eseri birincili
ği alırken, ikinci ve üçüncülüğe 
değer eser bulunamamıştır. 

Jüri, teşvik amacıyla Dr. Harun 

Anay'ın "Celaleddin Devvani", 
M.Said Özervarlı'nın "Son Dönem 
Kelam ilminde Metod" ve lsmail 
Kara'nm "lslamcıların Siyasi Gö
rüşleri" isimli eserlere teşvik ödülü 
verilmesini uygun görmüştü. 

Birinci seçilen eser sahibine 
ödül olarak 100 milyon Ti. verilir
ken jüri özel ödülü kazanan eser 
sahiplerine de 25'er milyon TL. 
verildi. 
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İYANET İŞLERİ BAŞKANLIÖ 
Doç.Dr. M.ümtaz'er TÖRKÖNE 

ürkiye'yi ayakta tutan kritik 
kurumların başında Diyanet 
işleri Başkanlığı yer alıyor. 
Her devletin ve onun çatısı al
tında yaşıyan milletin arzusu 

devlet-millet kucaklaşması, daha da öte ay
nileşmesidir. Siyası rejimler me~ruiyetlerini 
bu kucaklaşmadan yani halkın rızasından 
alırlar. Türkiye'de bu kucaklaşmayı sağla
yan, halkla devlet arasında sağlam köprüler 
kuran Diyanet işleri Başkanlığıdır; zira devlet 

. bu kurum aracılığıyla halkın inanç dünyasın
da yer edinmekte, böylelikle sarsılmaz te
meller bulmaktadır. 

Öyleyse, Diyanet işleri Başkanlığı neden 
her dönemde ve her vesile ile en çok tartışı
lan, üzerinde spekülasyonlar yapılan kurum 
olma niteliği taşıyor? Bu sorunun cevabını, 
Türkiye'nin rahatını, huzurunu kimler istemez 
ve kendi ideolojik tercihJerini bütün halka 
kimler zorla dayatır sorularıyla birlikte dü
şünmek ve karanlık bir bölgeye ışık tutarak 
vermek gerekir. 

Önce şu durumu tesbit etmek gerekir : Is
lam dünyasında, bütün tarih boyunca din iş
leri merkezı devlet teşkilatı içinde yer alan bir 
kurum aracılığıyla yürütülmüştür. Emeviler
den Osmanlılara kadar bunun istisnası yok
tur; din seçkin bir kurum olarak her zaman 
devletin içindedir. Cumhuriyet Türkiyesinin, 
Diyanet işleri Başkanlığı'nı kurması ve "ah
lak ve ibadete" dair işleri bu kuruma bırak
ması, tarihı tecrübeye tamamiyle uygundur. 

ikinci olarak, Cumhuriyet, "muasır medeni
yet seviyesine ulaşmak" ideali ile, dine, halkı 
geri bıraktıran bir alan olarak bakmış ve laik
çi (din düşmanı) politikalarla dinı inançları, 
ibadetleri, yani topyekün dinı hürriyetleri 
baskı altına almıştır. 1949'a kadar din eğiti
minin tamamiyle kalkması, ibadetlere ezanın 
Türkçe okunması ile müdahalede bulunul
ması bu durumun delilleridir. Dinı baskı altı
na alan Tek Parti yönetimi, Diyanet işleri 
Başkanlığı'nı bu politikanın aracı olarak kul
lanmak istemiştir. Bu karanlık dönemde, eza
nın Türkçe okunmasına karşı çıkan Ahmet 
Hamdi Akseki gibi Diyanet yöneticilerinin 
çıkması, Diyanet işleri Başkanlığı'nı tek parti 
yönetiminde bile halkın nezdinde itibarlı bir 
kurum halinde tutm~ştur. Çok partili hayata 
geçiş ve halkın taleplerinin yönetim katına 
yansıması ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı 
yoğun halk desteği ile itibarım katlayarak ço
ğaltmıştır. 

Bugün, halk nezdinde yapılacak basit bir 
yoklama, merkez1 devlet teşkilatı içinde en 
fazla güven duyulan kurumun Diyanet işleri 
Başkanlığı olduğunu gösterecektir. 

Bugün Diyanet işleri Başkanlığını hedef 
alan itirazların arkasında, bu tarihı arka plan 
ve artan itibara karşı ortaya çıkan hazımsız

lık bulunmaktadır. 

Bu itirazlardan ilki, Diyanet İşleri Başkan
lığı'nın genel bütçeden aldığı ödenekle, dinsiz 
ve farklı din veya mezhepten olanların verdi
ği vergilerle yaşadığı itirazıdır. Diyanet işleri 



HABER BÜLTENi 

Başkanlığı'nın tamamı personel gideri olmak 
üzere 1995 yılı bütçesi 1.2 trilyondur. Bu 
meblağ, nüfusa bölündüğü takdirde, kişi ba
şına 200.000 TL düşmektedir. Şayet Alman
ya'da olduğu gibi, resmı bir makam önünde, 
Diyanet işleri Başkanlığı'nın verdiği hizmet
lerden faydalanmak istemediğine dair ikrarda 
bulunanlara bu para iade edilirse itiraz mes
nedini kaybedecektir. "Dinsizlik" anlamına 
gelecek bu ikrarı, Türkiye'de kaç kişinin ya
pabileceği düşünülmelidir. 

Öbür yandan, Diyanet işleri Başkanlığı 
Şer'iye ve Evkaf vekaletinin ilgası ile kurul
muş, bu arada din1 amaçlı vakıfların mal var
lıklarına el konulmuştur. Büyük malı yekün
ler tutan bu vakıflar bugün yenileriyle birlikte 
yaşayabilseydi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
genel bütçeden pay almasına gerek kalma
yacaktı. Meseleye bu şekilde bakıldığı takdir
de, devlet müslümanlara kaynak ayırma
maktadır, tam tersine borçlu durumdadır. 

Devletin din hizmetlerine ayırdığı pay, di
ğer ülkelerle karşılaştırıldı(JJnda çok cüz'ı bir 
yekün tutmaktadır. Almanya'da devlet eliyle 
toplanan Kilise vergisinin 1994 yılı yekünü 
18 milyar Alman Markı'dır. Kilise vergisi, kili
senin gelir kalemlerinden sadece biridir. Me
seleye finansman ve finansmanla gerçekleş
tirilen organizasyon açısından bakıldığı tak
dirde, Türkiye'deki durumun çok eşitsiz oldu
ğu görülecektir. Sonuç basittir, Türkiye'nin 
müslüman vatandaşları, misyoner örgütleri
nin donanımsız muhatapları halinde kalmak
ta, Kilise seferber ettiği büyük organizasyon
larla müslümanların karşısına çıkmaktadır. 

Bütün laik Batı ülkelerinde, hayır, fedakar
lık, insanlık gerektiren işler dini kuruluşlar 
eliyle yürütülmektedir. Kimsesiz çocuklar, 
yaşlılar yurtları, ana okulları ve kreşler, sağ
lık kurumları büyük ölçüde dinı kurumların 
yönetim ve denetimindedir. Her devlet, bu 
durumu teşvik etmekte ve bütçeden dinı ku
rumlara bu işler için pay ayırmaktadır. Yapı

lan araştırmalar, bu işlerin devlet eliyle yerine 
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getirilmesi halinde masrafların üç kat artaca
ğını ve yine de istenen hizmetlerin yapılama
yacağını göstermektedir. Çünkü, kurumlarda 
çalışanlar dinı bir vecdle çalışmaktadır. Tür
kiye' de benzer kurumların durumları içler 
acısıdır. Devlet korunmaya muhtaç çocukla
rın ancak % lO'unu korumaya alabilmekte 
ve yine de bu çocuklar topluma kazandmla
mamaktadır. Bu kurumların doğrudan Diya
net İşleri Başkanlığı'na bağlanması, meseleyi 
kökünden çözecek bir hal çaresi olmaz mı? 

Batı toplumları bugün hedonist bir tüke
tim toplumu haline gelmekten şikayet 
ediyorlar. Bumin ilacı olarak dini duygunun 
kuwetlendirilmesini savunuyorlar. Dini duy
gunun bireyi sorumlu, karakterli ve üretici 
hale getirdiğini ifade ediyorlar. Bunun için, 
din devlet tarafından her vesile ile destek
leniyor. Dindarlık, devlet politikası olarak 
teşvik ediliyor. Dini eğitim kurumlarının 
bütün dünyada, devlet okullarına göre daha 
başarılı oldukları görülüyor. Toplumdaki 
çözülmenin çaresi dinde aranıyor. 

Bizim de, aklımızın başına gelmesi için bu 
çözülmeyi yaşamamız mı gerekiyor? Din, her 
toplumda baskı altına alındığı , yasaklandığı 

zaman bir kavga konusu haline gelmektedir. 
Dinı hürriyetlerin gelişmesi, yine her toplum
da huzurun, barışın ve birarada yaşamanın 
gelişmesi anlamına gelmektedir. Bütün ilahi 
dinler kavgayı değil, barışı şiar edinirler. 
Barış kökünden gelen 1slamiyet'in bu alanda 
sahip olduğu büyük potansiyeli kim inkar 
edebilir. 

Türkiye, geleneğine ve tecrübesine uygun 
olarak din meselesini, Diyanet işleri Başkan

lığı kurumu ile çözmüştür. Bu çözümü, 
Diyanet işleri Başkanlığı'nın prestijini art
tırarak daha ileri noktalara götürmekten baş
ka akla mantığa uygun yolu yoktur. 
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Türkiye Diyanet Vakfı, 

Dünyanın en uzun 

destanı olan 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

Manas Destanı 'nın 

1000. Yıldönümü 

münasebetiyle bir dizi 

etkinlikleri içine alan Manas Anıtı ve Parkı Talas · Kırgızistan 

bir program 

düzenledi. 

u yıl UNESCO 

tarafından Büyük 

Türk Destanı 

olan Manas Des
tarn'nın 1000. Ytlı 

ilan edilmiştir. Bu destan anma 
ve kutlama programına alınmış, 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyesi 
bütün ülkelere de bu konuda an

ma ve kutlamalar düzenlemeleri 
için duyuruda bulunulmuştur. 

Kırgız bilimadamları, Kır

gız Kağan atı 'nın Kağanı 

"Barbberk"in 940 ytlında ölümü-

ne hürmet için, 1940 yılının 
"Manas Destanı'nın I 000'nci yılı 

olarak kutlanmasını Sovyet yö
netimine teklif etmişlerdir. An
cak dönemin Sovyet yönetimi 
"Manas destanının bir .halk des
tanı olmadığı, zenginlerin ve 

Destan'dan bir parça 

soyluların destanı olduğu ve bu 
yüzden kutlanamayacağı" sözde 
gerekçesiyle bu öneriyi reddet
miştir. 

. Manas destanı hakkında bir
çok derlemeler bulunmaktadır. 
Bu derlemelerden en büyüğünü 



HABER BÜLTENi 

Yusuf Mamay yapmıştır. Kendisi
nin 2 milyondan fazla mısra der
lediği söylenmekte olup bunların 
bugüne kadar 500 binden biraz 
fazlası kitap halinde yayınlana
bilmiştir. 

Manas, tek asırda oluşma
mıştır ve onun bir asra ait görül
mesi fikri, kökünden yanlıştır. 
Manas en azından üç neslin ve 
üç asrın mahsulüdür. 

Destanın kahramanları Ma
nas, onun oğlu Semetey ve ne
vesi Setkey, menşe itibarı ile han 
nesline mensupturlar. Manas, 
Kırgız Hanı Karahan'ın nevesidir. 
Lakin bu kahramanlarda, hakim 
iktidarların tümüne has olan za
limlik, dalkavukluk, zulümkarlık 
yoktur. Aksine onlar kahraman
lıkları ile ad çıkarır, halkını top
rağını düşmanlardan azat eder, 
onun müdafaasını teşkil eder, 
milletini sever. 

"Manas". hikaye, efsane, riva
yet, masal türlerini özünde bir
leştiren kahramanlık destanıdır. 

Kırgızların hayat tarzı, Orta As
ya'nın adet ve ananeleri bu des
tanda tam şekilde aksolunmuş
tur. 

"Manas" Türk Dünyasının en 
büyük sanat eserlerinden biri 
olarak dikkat çekmektedir. 

Bütün dünyanın açıkça kül- . 
türel üstünlük mücadelesine 
başladığı yüzyılımızın son çeyre
ğinde, bütün uluslar adeta taştan 
su çıkarırcasına kültürel zengin
liklerini tesbit edip onu daha da 
zenginleştirmeye ve yaymaya 
gayret göstermektedirler. 

UNESCO Manas destanının 
bir yıl gibi kısa bir sürede yeteri 
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Manas Destanı panellnde tebJ@erini sunan paneııstıer. 

kadar işlenemeyeceğini düşüne
rek 1995 yılını Manas'ın 

1 000'inci yılı olarak ilan etmek!~ 
birlikte Manas kutlamalarının 
1995-2000 yılları arasında prog
ramlı olarak yapılmasını karara 
bağlamıştır. 

Türk kültürünün en büyük 
destanlarından biri olan ve bu
güne kadar korunmuş bulunan 
Manas destanının, bütün Türk 
dünyasına tanıtılabilmesi ve 
dünya edebiyatına kazandırıla
bilmesi için UNESCO'nun kara
rından istifade edilmesi bir tarihi 
mecburiyet şeklinde bütün Ku
rum ve Kuruluşlarımızın önünde 
imkanlar açmaktadır. 

Bu maksatla 1995 yılında 
Kırgızistan'da, bütün Türk dün
yasında ve Türkiye'de Manas 
Destanı'nın 1000. yıl kutlamaları 
yaptlmaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı'da 
Türkiye'deki kutlamalara panel, 
manasçı gösterisi, Manas Ora-

matizasyonu ve Manas Çizgi fil. 

mi ile katılmıştır. 

3 Haziran 1995 Cumartesi 
günü Kocatepe Camii Konferans 
Salonu'nda düzenlenen prog

rama "Manas Destanı'nın Türk 
ve Dünya Edebiyatındaki Yeri" 
konulu panelle başlandı. Oturum 
Başkanlığını Hacettepe Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyesi ve Vakfımız Yayın Kurulu 
Üyesi Prof.Dr. Bahaeddin 
Yediyıldız'ın yaptığı panele 
konuşmacı olarak; Marmara 
Üniversitesi Türk Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof.Dr. Emine Gürsoy Naskali, 
Kırgızistan Büyükelçiliği Müs
teşarı Prof .Dr. Enver Mokeyev, 
Gazi Üniversitesinden Doç.Dr. 
lsa Özkan, Hacettepe Üniver
sitesinden Dr. Naciye Yıldız ve 
Kırgızistan'dan Doç.Dr. İris Bey
budova kattldılar. 
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Prof.Dr. Emine Gürsoy NASKALI 

• 
l lk konuşmayı panelistlerden 

Prof .Dr. Emine Gürsoy Naskali 
yaptı. Naskali, Manas Destanı'nı 

iki yönüyle zikrederek, birinci yönü
nün, Manas Destanı'nın dünyanın 
kayda geçirilmiş, tesbit edilmiş en 
uzun destanı olduğunu ikinci yönü
nün ise Manas Destanı'nın yaşayan 
bir destan olduğunu söyledi. Dünya
daki destanların büyük bir kısmının 
tarihe mal olduğunu ifade eden 
Prof.Dr. Emine Gürsoy Naskali "Hal 
böyle iken bu destanları artık söyle
yen ozanlar yoktur. Bu destanları ki
taplardan okuyoruz. Manas Destanı 
ise hala söylenmektedir. Canlı bir ge
lenektir. Babadan oğula miras bırakı
lan bir gelenektir." dedi. 

Manas Destanının, Kırgız yaşamı
nın bir ansiklopedisi mesabesinde ol
duğunu ve destanın içinde çayın ha
zırlanışından tüfek yapımına, selam
laşma adabından, edalı bir bayanın 
saç taramasına kadar her türlü ayrın
tıyı bulmanın mümkün olduğunu ifa
de eden Prof.Dr. Emine Gürsoy Nas
kali, bu ayrıntıların yanısıra Manas 
Destanı'nın Kırgız tarih ve kimliğine 
açılan bir pencere olduğunu söyledi. 

TÜRKiYE DiYANET VAKFI 

M nas D tanı, 
Kırgız vaşamının ir nsiklopedisi 

ne be · d dir. 
Prof.Dr. Emine Gürsoy Naskali, 

Manas Destanı'nın, Çinliler ile Kal
mukların saldırılarına mukabele eden 
Kırgızların mücadelesini anlattığını, 
bu mücadelelerin kahramanların şa
hıslarında mücessemleştiğini söyledi. 
Manas Destanı'nın, Manas'ın, Ma
nas'ın oğlu Semetey'in ve Semetey'in 
oğlu Saytık'in, yani üç neslin hayatını 
anlattığına da işaret eden Naskali, 
aynı zamanda Manas Destanı'nın Şa
manist iken müslüman olmuş bir top
luluğun destanı olduğunu da ifade et
ti. 

Manas destanında geçen çeşitli 
kelimeler ve formülleri kısaca anlatan 
Prof.Dr. Emine Gürsoy Naskali, Des
tanın bazı bölümlerinden örnekler 
verdi. Bu örneklerde, destanda topra
ğa verilen önemin büyük olduğunu, 
topraklarda yaşanan tarihin, kimliğin, 
soyun, toplu yaşamın sürdürüldüğü 
yerin bunun şuuru ile belirtilerini ifade 
etti. Prof.Dr. Emine Gürsoy Naskali, 
destanda soy birliğinin işlendiğini, 
toplumdan uzak kalındığı zaman kül
tür yabancılaşması halinde soy kimli
ğinin zayıfladığı ve soy kimliğinden 
beklenen sadakat konusunda aksak
lıklar olduğunun yer aldığını da anlattı. 

Manas Destaru'nı dini yönden ele 
alan Prof .Dr. Emine Gürsoy Naskali; 
din konusunda iki alternatif olduğu
nu, bunların da müslüman veya kafir 
olmak olduğunu belirtti. Kırgızların 
Müslüman; Kalmuklar, Ruslar vs.'nin 
de kafir olarak geçtiğini ifade etti. 

Manas Destanında dil birliğine de 
çok büyük önem verildiğini anlatan 

Prof.Dr. Emine Gürsoy Naskali "Nasıl 

ki dil ile milliyet arasında bir bağ var 

ise ve bir milliyete mensubiyet o mil

letin dilinin bilinmesiyle ispatlaruyor

sa, dil ile din arasında da tabii bir bağ 

olması ve dil ve milliyet bağının içine 

din unsuru sağlamca yerleşsin isteni

yor. Ancak, tabii, Kur'an'ın yabancı 

bir dilde olması din dilinin Arapça ol

duğu kanısı, az da olsa zihinleri karış

tıran küçük bir husus. Teorik düzeyde 

uzlaşamaz gibi görünen bu çelişki 

pratik düzeyde hiç bir problem arzet

miyor : Almambet'in müslüman dili 

veya Kur'an dili neticede Kırgızca 

oluyor. 

Manas destanında kimliğin ifade

sini bireyler açısından ele aldığımızda 

ferdI kimlikten bahsedilirken bir fer

din anası, babası, Y.ani soyu ve soyu

nun bağlı olduğu millet anlaşılıyor. 

Milliyet seçimi şahısların ihtiyarında 

bulunmadığına göre ve milliyete 

doğuştan intisab edildiğine göre mil

liyet asn kimliği teşkil ediyor ve mil

liyetten vazgeçilmiyor." dedi. 

Konuşmasının sonunda Manas 

Destanında toplumda din ve dilin çok 

önemli olduğuna işaret eden Prof.Dr. 

Emine Gürsoy Naskali "Dil ve din 

toplum yaşamın icabı, modem göz

lüklerle bakarsak, Manas Destanı 

soy, dil, din üçgenini pragmatik ve 

geçerli bir çerçeveye oturtuyor" dedi. 
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Basın mensuplarının da iştirak ettiği panele vatandaşlarımızın 1/glsi fazlaydı. 

• 
I kinci konuşmacı; Kırgızistan Bü-

yükelçiliği Müsteşarı Dr. Anvar
bek Mokeyev'de Manas'ın tarihi 

yönünü ele alarak anlattı. 
Asırlar boyu devam eden gele

neklerin, Kırgız folklorunda en açık 
biçimde görüldüğünü ve Kırgız folklo
runda kahramanlık destanlarının 
önemli bir yer tuttuğunu söyleyen 
Kırgızistan Büyükelçiliği Müsteşarı 
Dr. Anvarbek Mokeyev bunların için
de en mükemmelinin de Manas Des
tanı olduğunu ifade etti. 

Manas Destanı'nın, Kırgız halkının 
manevi hayatını en güzel şekilde yan
sıttığı için en yaygın destan olma 
özelliğini kazandiğını da belirten Dr. 
Anvarbek Mokeyev, "Bu destan her 
Kırgız ailesi için kutsaldır ve Manas 
destanında bir parça okuyamayan ai
le yok gibidir. Dünyada Manas desta
nınından daha büyük bir destan yok
tur. Destan, llyada ve Odysea destan
larının toplamından daha büyük oldu
ğu gibi, Şehname ve Mahabharata 
destanlarından da daha büyüktür. 
Manas destanının oluşmasının ve bu 
kadar uzun süre yaşamasının sebebi, 
hem Kırgız tarihini yansıtması, hem 
de Kırgız kültüründeki bütün edebi 
türlerin yerini almasıdır. Kırgızlarda 
yazılı edebiyat ve tarih geleneğinin 

gelişmemiş olması sebebiyle halkın 
manevi yoğunluğu bu destanda top
lanmıştır. Destan Kırgız halkının ebe
di bir kültür menbaı haline gelmiştir.• 
dedi. 

Dr. Anvarbek Mokeyev, Manas 
Destanı'nın ilk olarak Kazak aydını 
Çokan Velihanov tarafından ondoku
zuncu asrın ortasında kaleme alındı
ğını, daha sonra yine aynı asırda 
Radloff tarafından daha geniş biçim
de alınarak Almanca tercümesiyle 
dünyaya tanıtıldığını söyledi. Manas 
Destanı'nın bütün varyantlarıyla plan
lı bir şekilde yazıya aktarılmasının 
yirminci asırda gerçekleştiğini ifade 
eden Mokeyev "Son zamanlarda ya
pılan çalışmalarda, Kırgız tarihinin en 
iptidai zamanlarından XVIII. asrın so
nuna kadar yer alan olayların destan
da yansıtıldığı görülür. Bu tarihin en 
önemli üç aşaması şunlardır : 

1. Yenisey devri (iptidai zaman
lardan IX. asrın ortasına kadar); 

2. Altay devri (IX. asrın ikinci ya
rısından XV. asrın başına kadar); 

3. Tanrı dağları devri (XV. asırdan 
XVIII. asrın sonuna kadar). 

Manas destanının ilk katmanları 
tarih öncesi dönemlere aittir. Bu kat
manlarda Kırgızların mitolojisi, şa-
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manlığa ait inançları (yada taşı), tabi
at kuvvetlerine ve kutsal hayvanlara 
ait gelenekleri ve kadın kültü (kahra
man kadınlar) önemli yer tutar. 

Destanın ikinci katmanındaki 
Oğuz Kağan, Karahan ve Almambet 
gibi efsanevi kahramanların varlığı, 
bu katmanın Hun, Köktürk ve eski 
Kırgız imparatorluklarının devrine 
bağlı olduğunu açıkça gösterir. Des
tanda, Kırgızlar, soylarını Oğuz Han 
ve Karahan'a bağlamışlardır. Böylece 
onların en eski Türk kavimlerinden 
biri olduğu anlaşılır. Tarihi kaynakla
ra göre ismi geçen ilk Türk kabilesi 
Kırgızlardır." dedi. 

Kırgızların M.Ö. ili. asırda tarihi 
kaynaklarda adına rastlanan bir top
luluk olduğundan bahseden Dr. An
varbek Mokeyev "O devirlerde Kırgız
lar, Kuzeybatı Moğolistan'daki Kırgız 
gölü civarında yaşamışlardı. Daha 
sonra kuzeye doğru hareket ederek 
Yenisey nehrinin aşağı havzasına yer
leşmişlerdi. Çin kaynaklarına göre 
buradaki "din-lin" kabileleriyle karış
mışlardır. III-VIII. asırlarda yerli unsur
larla dışarıdan gelen unsurlar kaynaş
mış ve Yenisey Kırgızlarının kültürle
rinin temelini teşkil etmişlerdir (Taş
tık arkeolojik kültürü). Böylece Yeni
sey Kırgızları tarih sahnesindeki yer
lerini almışlardır. VI. asrın ortasında 
kurulan Köktürk devletine Mukan Ka
ğan zamanında tabi olmuşlardır. 

Fakat, Kırgızlar bağımsızlıklarını 
kazanmak için devamlı Köktürklerle 
savaşmışlardır. Bu savaşlarda Kırgız
ların önemli siması Barsbeg tarih 
sahnesine çıkmış ve Kırgızların ba
ğımsızlık mücadelesinde önderlik 
yapmıştır." dedi. Mokeyev, daha son
ra Kırgızistan'ın tarihi gelişimini ve 
girdiği savaşları anlattı. 

Dr. Anvarbek Mokeyev, Manas 
Destanı'nın üçüncü katmanı olarak 
da Kırgız tarihinin önemli bir devresi
ni Karahıtay ve Moğollarla olan sa
vaşlar olduğunu söyledi. Kırgız halkı
nın değişik kabilelerden oluştuğu ger
çeğinin Manas Destanı'nda yer aldığı
nı ifade eden Mokeyev "Eski ve yeni 
kabilelerin kaynaşma sürecinde İslam 
da büyük bir rol oynar. Bu kabilelerin 
lslamlaştırılmasında -Doğu Türkistan'lı 
ve Ferganalı tasavvuf şeyhlerinin kat-
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kısı inkar edilemez. Bu süreç XVII. as
rın birinci yarısında tamamlanmıştır. 
lslam dininin tesiri Kırgızların gerek 
maddı gerekse manevı hayatlarında 
büyük değişmeler vücuda getirmiştir. 
lslam ideolojisinin bu etkisi Manas 
destanında da açıkça görülür. Bu dö
nemde bağımsızlık için savaş fikri ye
rini cihat {gazavat) düşüncesine bı
rakmıştır. Buna rağmen Manas bu ru
ha ulaşamamış ve Gazilik ünvanını · 
almamıştır. Demek ki lslam ideolojisi 
destana tam manasıyla sinmemiştir. 

Kırgız kabilelerinin lslamlaşması, 
Kırgız halkı için büyük önem taşır. Zi
ra, tanrılar yerine tek bir Allah'a 
iman, dağınık kabilelerin bir araya 
gelmesine yardımcı olmuştur. Arap 
alfabesi de yeni Kırgız yazı dilinin 
oluşmasını sağlamıştır. Okur-yazar 
insanların sayısı da gün geçtikçe art
mıştır. Diğer taraftan da lslam ülkele
riyle kurulan yakınlık, Kırgız kültürü
nün, dil ve edebiyatının gelişmesinde 
müessir bir rol oynamıştır. 

Ama ikili sistem yüzünden siyası 
istikrarın sağlanamamış olması, tica
rı, kültürel ve dinı merkezlerin bulun
maması Kırgız halkının biricik ideolo
jik dayanağı olarak Manas'ı bırakmış

tır. Bu destanın oluşum sürecinin ta
mamlanmasının XVl-XVIII. asırlarda 
Tanrı dağlarında olması tesadüfi de
ğildir. Bu destanın dili, bütün Kırgız 
ağızlarını kapsayan bir dildir. Manas 
destanında Kırgız halkının seceresi, 
örf ve adetleri, töresi, inançları ve ta
rihı özel bir şekilde anlatılmıştır. Des
tan, Kırgız halkının millet olma ülkü
sünü yaşatmış, destanın baş kahra
manı yani Manas ise bu ülküyü ger
çekleştirme davasında örnek bir kah
raman portresi çizmiştir. 

Bütün bunlar, bize, Manas desta
nının lslam ideolojisi ve diğer ideoloji
lerin üstünde Kırgız halkının oluşma
sında nasıl büyük bir rol oynadığını 
gösterir. Bu görüş Tanrı dağlarındaki 
Kırgız kültürünün özelliklerinden biri
dir. Bu yüzden, Müslümanlar için 
Kur'an, Hıristiyanlar için indi neyse 
Kırgızlar için Manas odur." dedi. 

Dr. Anvarbek Mokeyev, Manas 
Destanının son katmanının Kırgızların 
Tanrı dağlarındaki devrinde içerdiğini 
belirterek bu devirde, Kaşgarya'da 
oturan Çağatay hanlarının saldırıları, 
Kalmukların devamlı surette devam 
eden taarruzlarının Kırgızları bağım
sızlık için savaşmaya zorlandığından 
bahsetti. 

Manas Destanı'nın Semetey ve 
Seytek bölümlerinde kendi menfaat
leri için ülkesinin çıkarlarını hiçe sa
yanlara, yine aynı menfaatler için iç 
çekişmelere sebep olanlara duyulan 
derin nefretin ifade edildiğine işaret 
eden Mokeyev, "Kırgızlarda alçak ki
şiler ve hainler çoktur. Bu yüzden 
Kırgız halkı zayıflamıştır, azalmıştır". 
Bu hikmetli sözler, Kırgızlar arasında 
Kançoro gibi hainlerin her zaman bu
lunabileceğini, günümüzdeki genç 
Kırgız devletinin bunlardan sakınması 
gereğini dile getiriyor. Zira bugünler
de sahte kahramanlar ve yalancı de
mokratlar (Eski Komunistler), Kırgız 
halkının arasında nifak tohumları sa
çarak hem kendilerini, hem de Kırgız 
halkını acı bir maceranın içine sürük
lemeye çalışıyorlar. Acaba biz, Ma
nas'ın güzel diliyle zamanımıza kadar 
ulaşan tarihimizden ders alabiliyor 
muyuz? Yoksa aynı hataları yine mi 
işliyoruz! Bunu gelecek gösterecek .. !" 
dedi. 

Manas Destanı'nında sadece Kır
gızların tarihinin değil, Hunların, Kök- . 
türklerin, Uygurların, Tanrı uluğların
da yaşayan Karahanlıların tarihlerinin 
de yansıtıldığına değinen Dr. Anvar
bek Mokeyev; "O halde Manas'taki 
hikmetli sözler sadece Kırgızlara ait 
değil, bütün Türk milletine aittir. Di
ğer Türk topluluklarının söylediği hik
metli sözler de Kırgızlara aittir." dedi. 

Dr. Anvarbek Mokeyev, Manas 
Destanında kahramanlık kadar çalış
manın da yüceltildiğini belirterek 
"Destanda aynı şekilde kadınların ça
lışması da yüceltilir. Onlar sadece ev 
işlerinde değil , kahramanların ihtiyacı 

olan savaş elbiselerinin ve at takımları
nın yapılmasında da ustadırlar. 

Manastaki önemli motiflerden biri 
de çocuklara ve yeni nesle gösterilen 
sevgi duygularıdır. Onlara, düşman
lara karşı zalim olmaları, onlara acı
mamaları, hürciyetleri ve vatanları 

TÜRKiYE DiYANET VAKfl 

için canlarını feda etmeleri öğütlenir. 

Yıllarca komunistler tarafından 
Mankurtizm ideolojisiyle Kırgız halkı
nın kafasından atılmak istenen millı 
şuuru, bugünkü Kırgız aydınları tara
fından canlandırılmalı, yeni nesillere 
aktarılmalıdır. Bu, Kırgız aydının en 
mukaddes vazifesidir. Nesiller arasın
daki ruhi uçurum kaybolmazsa mille
tin istikbali, gecenin karanlığında gö
rünemez hale gelir. 

Manas destanındaki önemli nok
talardan biri de insanın çevresinden 
ayrılamaz oluşudur. insanın çevresiy
le olan uyumu destanın her bölümün
de yüceltilir. Manas destanına göre, 
Kırgızİar çevreyi adeta bir tapınak 
olarak değerlendirmişlerdir. Destan
da, dağlar, nehirler ve ağaçlar kutsal 
olarak nitelendirilir. Adı geçen Aladağ 
ve Tanrı dağları mukaddestir. 

Destanda hayvanlara da özel bir 
yer verilir. Özellikle göçebe Kırgızla
rın hayatında atın önemli bir rolü var
dır. Manas destanında at, kahramanın 
hem en büyük dayanağı olan dostu, 
hem de kanadıdır. Atı öldüğünde 
kahramanı da ölür. 

Manas destanında bilge insanlara, 
bilim adamlarına, hekimlere kısaca 
uzman kişilere büyük önem verilir ve 
derin bir saygı gösterilir. Onlar zor du
rumdaki bahadırları ölümden kurtarır, 
savaş esnasında yenilmekte olan or
duya yol gösterir. Müşavirler, Manas, 
Semetey ve Seytek'in danıştığı biricik 
insanlardır. Köktürklerdeki Tonyukuk, 
Oğuzlardaki Dede Korkut, yerini Ma
nas destanındaki Bilge Bakay'a bıra
kır. 

Özet olarak Manas destanı, Kırgız 
halkının ahlakı ve estetik değerlerini 
en iyi şekilde ifade eden büyük abi
dedir. Destanın ruhundaki hürriyet, 
bağımsızlık ve millet olma kavramla
rı, genç Kırgız cumhuriyetinin bağım
sız olma yolundaki ideolojisinin 
temeli olmalıdır. Kırgız gençlerine 
düşen görev, buideolojiyi en iyi şekil
de uygulamak ve gelecek nesillere 
aktarmaktır. " diye sözlerini bitirdi. 



HABER BÜLTENİ 

Doç. Dr. iris BEYBUDOVA 

•• 
(] 

çüncü konuşmacı olarak 
kürsüye gelen Doç.Dr. iris 
Beybudova, Manas gele

neğinden bahsederek Manas Des
tanı'nın günümüze kadar Manas
çılar sayesinde ulaştığını söyledi. 
Manas Destanı'nın Kırgız tarihinin, 
dilinin, folklorunun bir parçası ol
duğunu ifade eden Beybudova 
"Manas Destanı, şu anda Kırgızın 
dayandığı en büyük dağ, geçmişi 
ve geleceğidir. Manas destanı 
asırlar boyunca ağızdan ağıza ge
çerek bize ulaşan tarihl bir hatıra
sıdır. Manas Kırgız kültürünün ori
jinal akıl hazinesidir. Bu zenginliği, 
hikmeti bize ulaştıran manasçılar

dır. Manasçılar sayesinde Manas, 
zamanımıza kadar yaşayabildi." 
dedi. 

Manas destanının dünya şiir 

sanatında dipsiz okyanus olarak 
adlandırıldığına işaret eden 
Doç.Dr. İris Beybudova, bu desta
nı bugünlere getiren manasçılara 
da halk arasında büyük önem ve
rildiğini söyledi. 

Doç.Dr. iris Beybudova, Ma
nasçıların asırlarca Manas'ı koru
yup genç ve yeni nesillere ulaştı
rıp, onlara hayatın her yüzünü 
gösterdiklerini ifade ederek; "Ma
nasçılar sosyal heyeti, aşk lirizmi
ni, ahlaki değerleri ve eski Kırgız
ların coğrafik, tıbbi, astronomik 
anlayışlarını anlatmışlardır. 
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MANAS, Kırgız Kültürünün 
Orijinal Akıl Hazinesidir. 

Manası okuyarak onun tekrar
lanmayacak sanat tecrübesini, 
epik kültürünü, bağımsızlık ideası
nı, dinı tecrübesini, iyimser traje
disini, pratik sanatını incelikle gö
rüyoruz. Bunların hepsini manas
çılara borçluyuz." dedi. 

Manasçılığın çok eskilerden 
beri gelenek olarak Kırgızlarda 
saygıdeğer bir meslek olarak te
lakki edildiğini ve herkesin ma
nasçı olamayacağını belirten 
Doç.Dr. iris Beybudova, Manasçı
ların, manasçılık yeteneğini rüya
lara bağladıklarını, rüyalarında 
manası ezbere söylediklerini ve 
uyandıktan sonra Allah'tan kutsal 
bir kuvvet verildiğine inanıldığını 
ifade etti. 

Doç.Dr. İris Beybudova, Ma
nasçıların manası söylerken hazır 
konuyu anlattıklarını, ayrıca belli 
bir olayı anlatırken de konunun 

dışına çıkmadan, kendi zamanının 
kelimelerini de kullanarak öz sa
natından faydalanarak Manas'ı 
söylediklerini belirtti. 

Her Kırgızın mutlak Manas'tan 
bir parça bildiğini söyleyen 
Doç.Dr. iris Beybudova "~anas'ın 
bazı şiirlerini bilmeyen Kırgız in
sanı yoktur. Her ailede, her köyde 
Manas'ın bazı parçalarını ezbere 
bilenler vardır. Arasanızda 

Manas'ın şiirlerini bilmeyen Kırgız 
bulamazsınız. Manas'ın milIT duy
gulara girişi Kırgızların ana sütü 
ve ana diliyle eşdeğerdir. 

Manas'ın varlığıyla Kırgız kül
türü, dili ve edebiyatı büyüktür. 
Kırgızistan coğrafya rakımından 

küçük olabilir, fakat kültür, 
medeniyet, dil ve edebiyat 
bakımında büyüklüğü tar
tışılamaz." diye sözlerini bitirdi. 
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Doç.Dr. 
[saôZKAN 

D 
ördüncü konuşmacı 
Doç.Dr. lsa Özkan''da 
Manas Destanı'nda Is

lamı unsurlar konusuna değindi. 
Manas Destanı'nda müslüman 
kelimesinin karşılığı olan "busu
man" kelimesinin 61 yerde geç
tiğini, Hüda, Allah ve Tanrı keli
mesinin bir çok yerde söylendi
ğini belirten Özkan, "Man·as 
Destanı'nda Kur'an mukaddes 
bir kitap olarak bilinir ve sık sık 
adı zikredilir. Manas Desta
nı'nda, lslamiyetle ilgili "helal
haram", "namaz", "abdest", "kı

yamet", "selamlaşma", "dua", 
"ervah" gibi birçok inanç ve uy
gulamalar yer almaktadır. Kır
gızlar her ne kadar xvn. yüzyıl
dan sonra lslamiyeti kabul et
mişlerse de söz konusu lslamı 
unsurlar destanın yapısında vaz
geçilmez yapı taşları olarak gö
rünmektedir. Ayrıca, Mekke, Me
dine, Hz. Peygamber, Hz. Adem, 
Hz. Havva, Hızır ve diğer din ve 
tarikat büyükleri yeri ve sırası 
geldikçe olaylara bağlı olarak 
zikredilmektedir." dedi. 
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isıami unsurlar 
MANAS DESTANJ'nın 
vazgeçilmez Yapı Taşlarıdır. 

Manas Destanı'nda, kahra
manların düzenli olmasada na
maz kıldıklarını ve kahramanla
rın sıkıntıya düştükleri, yaralan
dıkları zaman da Allah'tan, Pey
gamberlerden, Hızır ve Pirlerin
den yardım istediklerini belirten 
Doç.Dr. Isa Özkan, kahramanla
rın ölümünden sonra düzenlenen 
yer törenlerinde de lslami pratik
lerin olduğunu ifade etti. 

Doç.Dr. lsa Özkan, Manas Des
tanı'nda İslamı usullere göre se
lamlaşıldığını ve lslamiyetin kahra
manların ve Kırgız Türklerinin kim
liğinin tarifinde belirleyici bir unsur 
olarak yer aldığını belirterek "Bu 
unsur zamanla bir ülkü haline dö
nüşmekte ve Manas'ın mücadele
sinin esasını teşkil etmektedir. 
Destanın temel ideolojisine göre 
Manas, kafirlerle savaşıp lslamın 
yolunu açacak; sonunda Kırgızlara 
komşu bütün kavimleri bir bayrak 
altında toplayacaktır. Bu husus 
destanın muhtelif bölümlerinde de
ğişik vesilelerle sıkça dile getirilir. 

Manas Destanı' nda Kırgız 

Türklerinin yaşama tarzının , 

yaylak-kışlak ye atlı göçebe 
esasına dayanması dolayısıyla, 

lslamın şartlarının bütünüyle uy
gulandığını söyleyerneyiz. An-

cak destanın birçok rivayesinde 

muhtelif inanç tabakaları arasın
da en kuvvetli tabakalardan biri

ni lslamiyet teşkil etmektedir. 

Manas destanının Türkis
tan'daki Kıpçak bakiyesi olan 

Müslüman Türk boyları arasında 

yaşamasında lslami unsurlar 
önemli rol oynamıştır. Halkın 

vicdanına sinmiş olan dinı ina

nış , kabul ve pratikler, destan 

anlatıcılarınca Manas Destanının 

bünyesinde saklanmış ve nesil
den nesle sözlü olarak aktarıl

mıştır. Söz konusu dini motifler 

ayıklandığı zaman destan bütün 
özelliklerini yitirmektedir. Zira o 

zaman destan kendisini ortaya 

koyan toplumu temsil gücünü 
yitirmektedir. Nitekim, gerek 

Çarlık döneminde, gerekse 

Komünist rejimi döneminde, 
Türkistan Türklerinin en mühim 

kültür taşıyıcısı olan Manas des

tanının yayınlanmış metinlerine 
müdahaleler vaki olmuştur. Bu 
müdahaleler destanın yapısını 

bozmuş, milli ve dini hayatın 
manevı bakımdan beslenmesine 

engel olunmuştur." dedi. 
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Dr. Naciye Yıldız : MANAS, Kırgız Türkleri Arasında 

Milliyetçiliği ve lslamiveti Güçlendirme Gücüne Sahiptir. 

S on konuşmacı olan Dr. 
Naciye Yıldız'da Manas 
Destanı ile ilgili çalışma-

lar hakkında bilgi verdi. Manas 
Destanı ile ilgili olarak günümüze 
kadar yapılan çalışmaların, desta
nın hacmi ve önemi ile orantılı ol
madığını ve sınırlı kaldığını belir
ten Dr. Naciye Yıldız bu alanda 
gerçekleştirilen çalışmaları derle
me ve inceleme çalışmaları olarak 
iki grupta anlattı. 

Derleme çalışmasında; Manas 
Destanı'nı bilim dünyasına tanıtıl
masının ve destanın da bir bölü
münün derlemesini yapan Kazak 
alimlerinden Çokan Velihanoğlu
nun olduğunu söyleyen Yıldız, Ma
nas'ın Kırgız Türkçesi aslının aşa
ğı yukarı bir asırdır ilim alemi için 
meçhul olarak kaldığını ifade ede
rek "ancak Manas'ın Kırgız Türk
çesi aslı 1964 yılında, Alkey Mar
gulan tarafından Leningrad Kü
tüphanesi arşivinde bulunmuştur. 
Arap harfleri ile ve 3390 mısra 
olarak tesbit edilmiş olan bu met
ni, Margulan 1971 yılında faksimi-

le halinde, 1973 yılında Kazak di
line aktararak yayımlamıştır. Böy
lece, ancak derlenişinden bir asır 
sonra, ilim dünyası bu ilk derleme 
ile tanışabilmiştir. 

Manas Destanı'nın tam metni
nin derlemesi işi, Türkolog Wil
helm Radloff tarafından gerçek
leştirilmiştir. Radloff, 1862 ve 
1869 yılları yaz aylarında Kırgız 
Türkleri arasına düzenlediği seya
hatlerde, Manas Destanı'nı derle
yerek 1885 yılında Almanca ter
cümesi ile birlikte, kısaca "Pro
ben" diye tanınan on ciltlik külli
yatının beşinci cildinde 12.600 
mısra olarak yayımlamıştır. Rad
loff'un bu derlemesi hakkındaki 
bütün tenkidlere rağmen ilk tam 
metin olması bakımından bugün 
de ehemmiyetini korumaktadır." 
dedi. · 

Manas Destanı'nın Manas, Se
metey ve Seytek dairelerine ait el
li civarında varyantın toplanmış 
olmasına rağmen 1958 yılına ka
dar Manas Destaru'run tam metin
lerin neşredilemediğini söyleyen 
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Dr. Naciye Yıldız "Hatta, Manas 
Destanı ile ilmi olarak uğraşmak 
bile yasaklanmış, destanla ilgili 
çalışmalar yapan Ziyaş Bektanov, 
Taşım Bacıev gibi ilim adamları 
cezalandı_rılmışlardır. Bunun sebe
bi, bu metinlerin Kırgız Türkleri 
arasında milliyetçiliği ve lslamiyeti 
güçlendireceği endişesiyle, Ruslar 
tarafından zararlı görülmesidir. Bu 
sebeple, derlenen metinler arşiv
lerde bekletilmiş; fakat bütün bas
kı la ra rağmen, halkın destana 
gösterdiği büyük sevgi ve sahip
lenme engellenememiştir." dedi. 
Dr. Naciye Yıldız, bugün Kırgızis
tan'ın ilimler akademisinin el yaz
maları bölümünde Manas Desta
nı'nın Manas ve diger dairelerinin 
iki milyon mısra civarında elliden 
fazla varyantının bulunduğunu 
söyledi. 

Dr. Naciye Yıldız, Manas Desta
nının ilk derlemelerinden itibaren, 
Destanın ilim adamlarının ilgisini 
çektiğini ve destanla ilgili olumlu, 
olumsuz değerlendirmelerin yaptldı
ğını belirterek, bu çalışmaların sayı
sının bugün üçbini aştığını söyledi. 
Yıldız, bugün Kırgızistan'da Manas 
Destanı ile ilgili veya ona değinen 
bütün çalışmaları içine alan on altı 
formalık bir Manas Destanı Bibliyog
rafyası hazırlandığını da söyledi. 

Panelistlerin tebliğlerini sun
malarından sonra Kırgızistan' lı 

Manasçı Kurmanbek Cumaliyev 
tarafından Manas'tan bazı par
çalar sunuldu. Keçiören 
Belediyesi Tiyatro sanatçıları 
tarafından da Manas Dramatizas
yonu adı altında bir skeç sunuldu. 
Daha sonra Kültür Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Manas'ın 

çocukluğu konulu çizgi film din
leyicilere gösterildi. 
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Keçiören Tiyatro ekibince 
sunulan Manas Dramatizasyonu 



JASAVVUFİ DÜŞÜNCENİN ESASlARI 

AHİ w EN 
TASAVVUFi 
DÜŞÜNCENiN 

ESASLARI 

Doç. Dr. Mikail BAYRAM 

AHI EVREN/ inceleme-Tercüme: Doç.Dr. Mikail BAYRAM 

1DV Yayınlan, Ankara 1995, 212 sayfa. 

A hi Evren Şeyh Nasiru'd-din Mahmud Anadolu 
Selçukluları zamanında Ahi Teşkilatı'nın kurucusu 
olarak bilinmektedir. Fakat onun şahsiyeti, ilmi ve fıkrı 

yönü asırlarca meçhul kaldığı gibi eserleri de hayatı ile birlikte 
tarihin karanlıklarında unutulmaya mahkum edilmiştir. Bunun 
en önemli sebebi de teşkilatçı olan Ahi Evren'in ve çevresindeki
lerin Moğol emperyalizmine ve Moğol yanlısı yöneticilere karşı 
sürdürdükleri mücadeledir. Bu mücadele sırasında çevresindek
ilerle birlikte bir katliam sonucunda öldürülen Ahi Evren ve 
arkadaşları üzerinde Anadolu'da hüküm süren Moğol iktidarının 
yarattığı ve sürdürdüğü ağır siyasi ve fikri baskı uzun süre 
devam etmiştir. İşte bu şiddetli baskı Ahi Evren'i unutulmaya 
mahkum ettiği gibi, eserlerinden bazılarının anonim eserler 
olarak mahdud nüshalar halinde kalmasına veya başka yaza
rlara mal edilerek günümüze gelmesine sebep olmuştur. Bazı 
eserleri de kayıptır. 

Tasavvufi Düşüncenin Esasları adıyla tercüme edilen bu 
kitap Ahi Evren'in "Tabsiratü'l-mübtedi ve tezkiretü'l-münteni" 
adlı eseridir.- Ahi Evren, dönemi, düşünceleri , Anadolu 
Selçukluları döneminin siyasal ve kültürel yapısı incelendikten 
sonra eserin tercümesi verilmektedir. 

Kitap, Ahi Evren'i ilk kez eserleriyle tanıtan bir kitaptır. 
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asavvufun abideleşmiş şahsiyetleri hayatlarıyla, menkıbeleriyle, fikirleriyle gönül ve ruh 
dünyamızı aydınlatan birer meşaledirler. Bu yüzden lslam kültürü içinde tasavvuf 
kültürünün önemli bir yeri vardır. 

Tasavvuf kültürü içinde Bayezıd-i Bistamı'nin ise ayrı bir yeri vardır. O, tasavvuf düşüncesinin 
en büyük temsilcilerinden biri olmuş, tasavvufun esaslarını en açık bir biçimde ortaya koymuş ve 
tasavvuf anlayışına önemli bir merhale kazandınnıştır. Bu yönleriyle kendisinden sonraki bir çok 
mutasavvıfı etkilemiştir. 

Bayezıd'in tasavvufu coşkulu, hisli, heyecanlı bir tasavvuf olup aşka, şevke ve muhabbete 
dayanır. Bununla birlikte onun tasavvufu sırf bir coşku, salt bir duygu de~ildir. Bu yolda yaşanan 
ruhı tecrübelerin ürünü olan marifet ve irfan onun tasavvufunda duyguyla düşünceyi birbirine 

ba~lar. 

Bayezıd'in tasavvufunu vahdet-i vücutçu görenler olmasına karşın temelde sekri, fenayı, aşkı 

ve marifeti esas alır. Onun yaklaşımı sevenin herşeyi sevgilisi olarak gönnesine dayanır. Herşeyi 

sevgili, yani Hak olarak görür. 

Prof.Dr. Süleyman (JJuda~ çalışmasında Bayezıd-i Bistamı'nin hayatını, menkıbelerini ve fikir
lerini ilk kaynaklara dayanarak ortaya koymaktadır. Böylece tasavvuf abidesi bir şahsiyet 
hakkında derli toplu bir müracaat kitabına ulaşmış bulunmaktayız. 

Prof.Dr. Süleyman UWDAÔ 

1DVYayınlan. Ankara 1994, 196 sayfa. 



KALE 

İSLAM V 

Arş.Gör. Zati Arpaguş 

• nsanın davranışları ilahi programda 

1 
toplu bir elemeden geçirilecektir. Bizi 
gözetleyen melekler, her an böyle 
bir ayınmı yapıyorlar. Bu ayırım birgün 

gelecek önümüze konacaktır. Ve ilôhı hi
tap; 

"Her insanın işlediklerini boynuna dolarız 
ve kıyômet günü açılmış bulacagı kitôbı 
ônüne çıkarırız. Kitôbını oku, bugün hesap 
gôrücü olarak sen kendine yetersin." (el-is
rô, 17 /13-14) 

Dogrusu şu ki, bir çerçevesini islôm'ın 
çlzdigi hayat var, bir de bizim yaşadıgımız ha
yat. Bunların üstüste konuldugunda bir uyum 
ile çakıştıgını söylememiz pek mümkün gözük
müyor. . 

Şöyle de denilebilir. Bizim yaşadıgımız ha
yat sanki lslômın bizden istedigl kalıplara sıg
mıyor. lslômın biçimlendlrdigl hayatıda biz ya
şayamıyoruz. Bunun neticesindedir ki saglıklı 
bir, müslüman-lslôm ilişkisi elde edilemiyor. Bu 
ilişkiyi sıhhate kavuşturmak için, aradaki ko
puklugu ve yüzde farkını asgari ~eviyeye indir
memiz gerekiyor. Bunun için de lslômla hayat
larımız arasındaki farkın sebepleri üzerinde 
durmamız gerekiyor. 

Bu farkın başlıca sebebi, lslômın insandan 
beklentileri ile, insanın kendine kurdugu dün
yada, dinin yeri arasında saglıklı bir ilişkinin ku
rulamamış olmasındandır. Peki nedir bu? 

lslôm, insanın tüm deger ölçülerini biçim
lendirmek, tüm hayatına yön vermek istiyor. 
lslôm, insanın en önemli gündemi olmak isti
yor. Çünkü gerçek r0hT tatmin hali, islômla in
sonı böyle bir zirvede buluşturuyor. Oysa insan 

degişik sebeplerle bu çizgide devamlı buluna
mıyor. Çünkü, insanı bu anlamda etkileyen iç 
kuwetler ve dış ômiller var. Nefis iç etkenlerin 
başında geliyor. İslôma göre biçimlenmemiş 
sosyal çevre ise, dış etkenleri oluşturuyor. Son
ra bir de İslôma ilişkin bilgisizlik söz konusu. Ha
yatın o anına denk düşen İslômT bilgi, yani, hü
küm nedir? Onu bilmede ve kavramada 
problemlerimiz var. işte böyle bir cenderede 
hayatımız İslômın elinden kayıp gidiyor. 

Sonra lslômın kişi hayatını denetleme altın
da bulunduran disiplinlerinden uzaklaşmışız. 
Öyle bir akış içerisindeyiz ki, bulundugumuz 
noktanın neresi oldugunu düşünemiyoruz. 
Sanki, şuursuz bir sürükleniş hayatımıza hük
metmekte. Bu sürüklenişin bizi hangi sôhile vu
racagını tahmin etmek de mümkün degil. 
Çünkü bu sürüklenişi kontrol altına alacak her
hdngi bir faal güce de sahip degiliz. 

Şafısiyetimizde İslômla müslüman arasında
ki bu farkı kapatmaya çalışmalıyız. Bunun yolu 
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da, öncelikle lslômın hayatımızın her anına 
denk düşen bilgisine ulaşmak, sonrada haya
tımızı bu bilgiye göre test etmekten geçiyor. 
Sonrada bu testin neticesinde negatif çıkan 
kısımlann vahiy bilgisi ile yeniden tamir ve inşa
sından. Öyleyse iki şeyi birlikte yürütmek duru
mundayız: 

Birincisi, vahiy kaynaklı bilgiyi elde etmek, 
ikincisi ise, hayatımızı bu kıstaslarla bir göz

den geçirmek, sorgulamak. 
Zaten, bir sorgulamaya başlarsak karşımıza 

neler çıkacaktır neler ... 
Bir anne-baba olarak çocuklarımızla olan 

ilişkilerimiz İslôma uygun mu? Ya, karı-koca 
olarak ilişkilerimiz nasıl? Ev sahibi-kiracı olarak 
ilişkilerimiz nasıl? Alış veriş ettiğimiz bakkalımız-

1 a, birlikte saf tuttuğumuz müslümanla? 
... Komşumuzla, hastalandık, tedavide lslômın 
ölçüleri ne? Doktorumuz, hastanemiz lslômın 
ölçülerine uyuyor mu? Hatta herşeyden geçi
niz, boş zamanlarımızın lslôm açısından nasıl 
değerlehdirilmesl gerekiyor? .. 

Böyle yüzlerce, binlerce soru. Sorabilecek 
duyarlılığa sahip olursak, içinde yaşamakta ol
duğumuz hayatın her anını sorgulamak ge
rektiğini göreceğiz. İçimizden diyenler olabilir 
ki, "Hayatımızı bu kadar sorgulamaya kalkar
sak, hareket alanımız daralıyor. Dinin katı ku
rallarıyla hayatımızı bu kadar içli-dışlı yaparak 
hayatı kendimize zindan mı edelim7' 

Yaşamakta olduğumuz hayatın môhiyeti 
ortada. O halde yaşadığımız bu hayatı sorgu
lamaya devam edeceğtz. TôkL İslômın biçim
lendirdiği bir toplum hayatı gerçekleşinceye 
kadar. 

Yani temel soru şu: 
Neye göre, hangi ölçüye göre yaşıyoruz? 

Hayatımızı düzenleyen kuralları kim belirlemiş? 
Hangi dine göre belirlenmiş? Ve bu dinin ôhi
rette kabul edilebilirlik oranı ve ölçüsü ne? Ve
ya ne kadar? Çünkü Allah Teala öyle buyuru-
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yor: 
"Kim islômiyetten başka bir din ararsa, bil

sin ki, (o din) ondan kabul edilmeyecek ve o 
ôhirette kaybedenlerden olacaktır. " (Ali lm
rôrı, 3/85) 

O halde gerçekten Allah katında bir değe
ri yoksa, bize de iki alem mutluluğunun kapıla
rını aralayacak bir niteliğe sahip değilse, biz 
bu sevmediğimiz hayatı kimi memnun etmek 
maksadıyla yaşıyoruz? Hem kendimize zulme
diyor, hemde gelecek nesillerimize kötü bir ls
tikbôl bırakıyoruz. 

Şunu tüm samTmiyetimle ifôde etmek iste
ri m ki, bir müslüman için günü lslôm ile 
yaşamak, sôdece belirlenmiş ibadetleri yerine 
getirmekten ibaret değildir, olmamalıdır da. 
Günlük işlerini' iyi bir niyetle ve lslôm ôdôbına 
uygun olarak yapmak, haram-helôl sınırlanna 

dikkat etmek, insanlara imkônları ölçüsünde 
faydalı olmaya çalışmak, faydalı olmadığı 
yerde hiç olmasa, zarar vermemeye dikkat 
etmek de hayatı müslümanca değerlendir
mektir. 

Her yaş ve meslek gurubundan müslüman
ların, günlerini lslôm ile yaşamak bakımından 
klasik usuller yanında , gelişti rip uy
gulayabilecekleri özel ve yeni usuller olabilir, 
olmalıdır da. Zirô her müslüman, kendi şartlan 
içinde neyi nasıl yapabileceğini düşünür, dert 
edinirse, mutlaka bir yol ve çöre bulacaktır. 

Yeter ki yaşadığı hayatta ve toplumda bir 
müslüman olarak yerini almayı gaye edinsin. 

Unutulmamalıdır ki, kişinin dünya ve ôhlret 
mutluluğu, gününü gün etmekle değil , 

gününü lslôm ile değerlendirmekle elde 
edilebilir. 

Rabbimizin bu konuda bizlere yardımcı ol
ması en büyük temennimizdir. 

Not: Hutbe olarak okunabilir. 
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100. Olüm Yıldönümünde 

SEMPOZYUMU 

K 
ültürel alanda gerçekleş
tirdiği faaliyetlerle ka
muoyunun dikkatini çe
k en Türkiye Diyanet 

Vakfı; Ahmet Cevdet Paşa'nın ölümü
nün 100. Yıldönümü münasebetiyle 
üç gün süreyle "Ahmet Cevdet Paşa 
Sempozyumu" düzenledi. 

Üç gün süren sempozyumda ilim 
adamları; Osmanlı devlet adamı Ah
met Cevdet Paşa'nın, yetiştiği ve ça
lıştığı ortam, hayatı ve şahsiyeti, dü
şünce sistemi, devlet adamı olarak 
düşünceleri ve faaliyetleri; ilim adamı 

olarak; mantık, tarih, tarih sosyolojisi 
ve hukuk alanındaki yeri ve tesirleri 
hakkında hazırladıkları tebliğleri sun
dular ve müzakere ettiler. 

9 Haziran 1995 Cuma günü saat 
09.30 da Kocatepe Camii Konferans 
Salonunda başlayan Sempozyumun 
açılışı Vakfımızın Yayın Kurulu Üyesi 
Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay'ın su
nuş konuşmasını müteakip, Diyanet 
işleri Başkanı ve VakfımJz Mütevelli 
Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yıl
maz'ın konuşmasıyla yapıldı. 

Mehmet Nuri Yılmaz yaptığı ko
nuşmada millet olarak çok az millete 
nasip olmuş büyük bir tarihı geçmişe 
sahip olduğumuzu ifade ederek gele
ceğe güvenle bakabilmemiz, sıhhatli 
bir şekilde ilerleyip yükselebilmemiz 
için mazimizi iyi tanımak ve bu bü
yük tarihi geçmişimizden hız almak 
mecburiyetinde olduğumuzu dile ge
tirdi. 

Yeni yetişen neslin tarihlerini fazla 
tanımadıklarına da değinen Mehmet 
Nuri Yılmaz "Yeni yetişen nesillerimiz 
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maalesef geçmişini pek tanımamak
tadır. Bu yüzden ezici çoğunluğu he
nüz yetmiş-seksen yıl önce ecdadı_ ta
rafından yazılmış eserleri okuyup an
lama imkanından mahrum yeni nesli
mize, tarihimizi ve mazimizdeki mü
him şahsiyetleri tanıtmak; üzerimize 
düşen önemli bir görevdir. 

işte bu sempozyumun böylesi 
önemli bir görevin yerine getirilmesi
ne katkı sağlayacağına inanıyorum." 
dedi. 

Bir milleti yükseltecek ve ileri gö
türecek esas unsurun, iyi yetişmiş 
ilim adamları olduğunu ve toplumla
rın ilerlemesinde ilim adamlarının 
motor vazifesi gördüğünü belirten 
Mehmet Nuri Yılmaz "Kimliğinden ta
viz vermeden kendi döneminde, mil
letimizin içine düştüğü geri kalmışlık
tan, tıkanıklıktan ve donukluktan kur
tulabilmesi, kalkınıp maddeten ve 
manen yükselebilmesi için böylesi bir 
fonksiyon icra eden Ahmed Cevdet 
Paşa, ilim ve fikir hayatıyla, yorulmak 
bilmeyen gayretiyle, insanı hayrete 
düşüren müthiş mesaisi ve faaliyetle
riyle, getirildiği her görevde yaptığı 
atılımlarıyla, neslimize örnek olarak 
sunabileceğimiz önemli tarihı şahsi
yetlerimizden biridir. 

Ahmed Cevdet Paşa aktif bir ilim 
adamı, fakih, tarihçi, edib, mütefen
nin, siyaset adamı ve mütefekkir ola
rak müslümanların kendi inançların
dan, şahsiyetlerinden ve kimliklerin
den uzaklaşmadan gelişmelere yönel
melerini sağlama ve hatta bunun me
todunu çizme yolunda büyük emek 
vermiş, milletimize yeni ufuklar aç
mış bir simadır. 

Ahmed Cevdet Paşa; düsturları 
vücuda getiren, tarihı incelemelere il
mı istikamet veren, Türkçemize asa
let ve akıcılık kazandıran, takvim 
usulünü ilmı esaslara bağlıyan, bir 
hukuk abidesi olan Mecelle'yi vücuda 
getiren ve o dönemin çok karışık si
yası meselelerini müdebbir bir devlet 
adamı olarak çözen ilim ve siyaset 
adamıdır. ilmin bir çok şubelerinde 
teferruatlı bilgi sahibi mütebahhir bir 
allamedir. 

Küçük yaşta okuyup yazma öğre
nen, henüz ergenlik çağına ulaşma
dan Halebı ve Mülteka'yı tahsil eden, 
sarf, nahiv, beyan, mantık gibi alet 
ilimlerini henüz onbeş yaşında ikmal 
ederek onaltı yaşında ulGm-u aliyeyi 
tahsil için Lofça'dan lstanbul'a gelen 
Ahmet Cevdet Paşa'nın talebelik yıl
ları bile, yeni yetişen nesil içindeki 
kabiliyetli çocuklarımızı özel olarak 
eğitim, yeni Ahmed Cevdet'ler yetiş
tirmemiz konusunda bize bir fikir ver
miyor mu? 

Onca ilmı kudretine rağmen Ah
med Cevdet Paşa'nın ekip çalışmala-
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rına ağırlık vermesi, belki de onun ör
nek almamız gereken en önemli yön
lerinden biridir. Ahmed Cevdet Pa
şa'nın bu yönelişi ve gayreti, Mecelle 
gibi bir çalışmanın ortaya çıkmasına 
vesile olmuştur. Bilindiği gibi O'nun 
ekip çahşması, Mecelle'yi oluşturan 
komisyonun başkanlığına münhasır 
değildir. Mecelle'den önce "Metn-i 
Metin" adıyla herkesin anlayabileceği 
bir kanun kitabı yazılması için "Mec
lis-i Al1-i Tanzimat Dairesi"nce oluş
turulan komisyonda da en büyük kat
kı O'nundur." dedi. 
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Mehmet Nuri Yılmaz, Ahmed 
Cevdet Paşa'nın Milli ve Manevi bir 
şuura sahip olduğunu belirterek, ilim 
adamlarının, tarihçilerin ve hukukçu
ların Ahmed Cevdet Paşa'yı mutlaka 
tanımaları gerektiğini ifade ederek 
"Merhum, çöken bir imparatorluğun 
ilim ve siyaset adamı idi. Hüzünle ya
şadığımız bu tarihte, elimizden kayıp 
giden, dört bir yandan ateş çemberi
ne sokulan bir devletin mensubuydu. 
Bugünden geriye bakalım; 19. yüzyı
lın ızdırap dolu tarihinden geriye elj
mizde ne kaldı? Övüneceğimiz, ken
dimizi mesut ve bahtiyar hissedebile
ceğimiz nadir vesilelerden biri, Ah
med Cevdet Paşa'nın kendisidir. Bu 
millet, içinden Ahmed Cevdet Paşa'yı 

çıkarttığı için büyüktür. Bu devlet Ah
med Cevdet Paşa gibi bir devlet ada
mına sahip olduğu için büyüktür. Bu 
büyüklüğü çok iyi anlamamız lazım. 

Bu itibarla yeni yetişen ilim 
adamlarımız için güzel bir model teş
kil etmektedir. iyi yetişmiş, şahsiyetli, 
özüne bağlı müslüman ilim adamları
na, yediğimiz ekmek içtiğimiz su ka
dar ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda 
böylesi üstün bir modelin çeşitli yön
leriyle ele alınıp tanıtılacağı bu ilmi 
toplantı geçmişimizle kurulması gere
ken köprüye önemJi katkı sağlaya
caktır." dedi. 

Mehmet Nuri Yılmaz, Ahmed 
Cevdet Paşa'yı hatırlamak ve anma-
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nın, bir ilim ve feyz ırmağını coştur
mak manasına geldi.ğini, müttaki bir 
müslüman, bir mütebahhir ve eşi az 
bulunan bir devlet adamı olarak her
kesin Ahmet Cevdet Paşa'dan öğre
neceklerinin olduğunu belirterek ko
nuşmasını bitirdi. 

Üç gün süren Ahmet Cevdet Paşa 
Sempozyumu 6 oturumda gerçekleş
tirildi. 

ilk iki oturumun yapıldığı Ahmet 
Cevdet Paşa Sempozyumunun birinci 
günü ilk oturumda "Değişik Cephele
riyle Ahmet Cevdet Paşa" konusunda 
tebliğler sunuldu. Oturum başkanlığı
nı Prof.Dr. Necati Öner'in yaptığı otu
ruma konuşmacı olarak Prof.Dr. Er-

Ahmet Cevdet Paşa kimdir? 

yönelmesini sagladı. 1850'de Maarif meclisi üyesi 
olarak, Erkek ögretmen Okulu Müdürlügüne geti
rildi. Bu arada, Fuad Paşa ile birlikte Bursa'ya yap
mış oldugu bir aylık seyahat sırasında, Kavaid-i Os
maniye (Osmanlı Grameri KaidelerD adlı kitabı ve 
Sirket-i Hayriyye'nin kuruluşuna ait projeleri hazır
ladı. lstanbul'a dönüşte, gerek ögretmen okulun
da, gerek Maarif Meclisinde esaslı degişiklikler yap
mayı başardı. Encümeni Daniş'in kurulmasına dair 
gerekçeyi haziran 1851 'de yazdı. 25 Mart 1852'de, 
Fuad Paşa ile Mısır'a gitti. Dönüşte, meşhur Ta
rih' inin ilk üç cildini hazırlayıp, Abdülmecid'e tak
dim etti. Süleymaniye derecesine yükseldi, vakanü
vis oldu (1855>. 1861 'de, Meclis-i Ala üyeligine geti
rildi. iki ay sonra, fevkalade komiser sıfatıyle lskod
ra'ya; 20 Haziran 1863'te Bosna-Hersek Müfettişi 
olarak, Bosna'ya gönderildi. Bu bölgenin içişlerini 
düzenlemekle büyük başarı gösterdi. 1865'te, Koza 
ıslahatıyle görevlendirildi. 1866'da, vakanüvislikten 
ve ilmiye mesleginden ayrıldı. 1868'de, Divanı Ah
kamı Adliye Reisligiyle lstanbul'a çagırıldı. Mahke
melerin ıslahı ve yeni kuruluşlar bu zamanda ele 
alındı. Cevdet Paşa'nın başkanlıgında kurulan bir 
ilim heyeti, Hanefi fıkhına göre hazırlanan Mecel
le 'nin dört kitabını tamamlayıp yayımladı. Tarihinin 
yedi ve sekizinci ciltlerini yazdı. Ancak Cevdet Pasa
sız hazırlanan Mecelle'nin altıncı cilti, esaslı tenkitle
re maruz kaldıgından, Cevdet Pasa 25 Mustos 

Osmanlı devlet adamı, tarihçi, hukukçu, edebi· 
yatçı (Lofça 1822 - lstanbul 1895). Babası Bulgaris
tan'da Lofça (Lovtsı kasabası idare kurulu· üyelerin
den lsmail Ma; ögrenimini, Lofça müftüsü Hafız 
Ömer Efendiden yaptı. 1839'da lstanbul'a gelerek, 
medrese ögrenimine burada devam etti. Murad 
Molla tekkesinde devrin şair ve bilginleri ile tanıştı. 
ilk şiirlerini, eskileri taklid ederek yazdı. Müderris ol
duktan sonra Mustafa Reşid Paşanın çocuklarına 
ders vermeye başladı. Ali ve Fuad Paşalarla tanıştı. 
Bu temaslar onun siyasi alandaki görgüsünü arttır
dıgı gibi ilmi çalışmalardan, idari çalışmalara dogru 
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cüment KuranJ Prof.Dr. Ümit Meriç 
Yazan, Dr. Ayhan Bıçak tebliğlerini 
sundular. 

Oturum başkanlığını Prof.Dr. Ba
haeddin Yediyıldız'ın yaptığı "Alim 
Olarak Ahmet Cevdet Paşa" konulu 
sempozyumun ikinci oturumuna Dr. 
Harını Anay, Prof.Dr. Musa Çadırcı ve 
Prof.Dr. Emrullah Yüksel katıldılar. 
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Sempozyumun ikinci gününde 3. 
ve 4. oturumlar gerçekleştirildi. Oturum 
Başkanlığını Prof .Dr. Ercüment Ku
ran'ın yaptığı "Siyaset Adamı Olarak 
Ahmet Cevdet Paşa" konulu 3. oturu
ma tebliğci olarak Prof.Dr. Sina Akşin, 
Dr. Azmi Özcan, Doç.Dr. Süleyman 
Seyfi Öğün, Doç.Dr. Mümtaz'er Türkö
ne, Dr. Tufan Bozkurt ve Yrd.Doç.Dr. 
Gökhan Çetinsaya katıldılar. 

Yrd.Doç.Dr. Nasrullah Müftüoğlu, 
Doç.Dr. lsmail Doğan, Prof.Dr. Yusuf 
Halaçoğlu katıldı. 

Son oturumda da yine "Hukukçu 
Olarak Ahmet Cevdet Paşa" konusu 
geniş şekilde işlenerek müzakere 
edildi. Oturum Başkanlığını Prof.Dr. 
Ali Yaşar Sarıbay'ın yaptığı oturuma 
konuşmacı olarak Prof.Dr. Ahmet 
Akgündüz ve Doç.Dr. Orha'n Çeker 
katıldılar. "Dilci ve Edebiyatçı Olarak Ah

met Cevdet Paşa ve Eserlerinin Kay
nak Niteliği" konulu 4. oturuma baş
kan olarak Prof.Dr. Süleyman Hayri 
Bolay, konuşmacı olarak da 

Üçüncü gün "Hukukçu Olarak 
Ahmet Cevdet Paşa" konulu 5. oturu
ma Prof.Dr. Emrullah Yüksel başkan
lık yaparken, konuşmacı olarak 
Prof.Dr. Ali Şafak, Prof.Dr. Hulusi Ya
vuz, Prof.Dr. Beşir Gözübenli, Prof.Dr. 
Mustafa Baktır ve Prof.Dr. Mehmet 
Akif Aydın katıldılar. 

Sempozyum Prof.Dr. lıber Ortay
lı'nın yaptığı kapanış konuşmasıyla 

sona erdi. 

1871 'de, tekrar Mecelle cemiyeti baskanı ıgına ve 
aynı zamanda Devlet sorası Tanzimat Dairesi Reis
ligine getirildi. Mecelle'nin a l tıncı kitabı yeniden 
yazıldı, diğerlerinin de tamamlanmasına çalışıldı. 

Midhat Pasa, Ahmed Cevdet Paşayı 6 Mustos 
1872'de tekrar Divanı Ahkamı Adliye üyeliQlne 
getirtti. 16 Subat 1873'te, Evrakı Hümayun nezare
tine ve 24 Nisan 1873'te Maarifi Umumiye nezare
t ine tayin olundu. Cev_det Pasa. bundan sonra 
sırasıyle, Devlet sorası başkan yardımcılığında, Yan
ya valiliQinde, Maarif nazırlıQında ve Adliye nazır
lığında bulundu. Abdülhamid ll'nin ilk kabinesinde 
Adliye nazırlıg ı yaptı (16 Ekim 1876), Ethem Pasa 
kabinesinde Dahiliye naz ı rlıg ı yaptı. 26 Haziran 
1880'de açtığı ilk hukuk mektebinde, usuli 
muhakemei hukukiye ve belagatı osmaniye ile hita
bet derslerini de okuttu. Kanunu esası meselesin
den dolay ı muhalefet ettiği Mithat Paşanın 
muhakemesi, onun bu devredeki Adliye nazırlıgı 
zamanına rastlar. Cevdet Pasa, Midhat Pasa 
muhakemesinde, Midhat Paşayı lzmir'den alıp, Is-

tanbul'a götürmek üzere oraya gönderilen_ heyetin 
bas ı nda bulundu (16 Mayıs 1881) ve Midhat 
Paşanın eseri olan meşrutiyete taraftar olmadı. 

C~vdet Pasa, Ahmed Vefik Paşa basvekil l iğe 

getirilince 30 Kasım 1882'de, Adliye nazırlığından 
tekrar ayrıldı; birkaç sene yine açıkta kaldı. Nihayet 
8 Haziran 1886'da, beşinci defa Adliye nazırlığına 
getirildi. Padişah ın hususT encümenlerine, maliye 
kom isyon larına ve Girit meselesi ile ilgili siyası 
müzakerelere katılmak suretiyle, büyük bir müzak
erelere katılmak suretiyle, büyük bir faaliyet gös
terdi. Ancak, Kamil Paşanın sadareti üzerine, onun
la anlasamadıgı için, son defa bu vazifeden ayrıldı. 
13 Mayıs 1890'da. Abdülhamid il kendisini, Meclisi 
Ali'ye memur etti. Bundan sonra, daha ziyade ilmT 
çalışmalar ve çocuklarını yetistirmekle vaktini geçir
di. Bebekte, kısa bir rahatsızlıktan sonra öldü. Tan
zimat devrini en büyük devlet adamlarından biri 
olan Cevdet Pasa otuz cilte yakın eser verdi. Yaz
dığı nizamname ve talimatnameler de ciltler tutar. 
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Prof .or. ilber Ortaylı : 
Ahmet Cevdet Pasa 
Osmanlı Medreselerinin 
Bir Güneşidir. 

Sempozyumun sonunda bir değerlen
dirme konuşması yapan Prof.Dr. llber Or
taylı, Cevdet Paşa'nın Osmanlı medresele
rinin son güneşi olarak telakki edildiğini, 
bir anlamda da ilk güneşi olduğunu belirtti. 
Bunu da Ahmet Cevdet Paşa'nm Türk im
paratorluğu'nun tanzimat döneminde ya
şamasına bağlayan Prof.Dr. llber Ortaylı, 
O dönemde dünyada yedi büyük devletin 
bulunduğunu bunlardan birinin de Osmanlı 
Devleti olduğunu ifade etti. 

0 dönemde lslam Dünyasının bir kolo
niler çağına girdiğini söyleyen Prof.Dr. 11-
ber Ortaylı "O asra kadar lslam hukuku 
fıkhı içinde çok küçük bir yer işgal eden, 
ancak Endülüs Emevileri arasında Vansa
risi gibi vakihler arasında problem olan 
Darül Harp meselesi lslam Cemaatinin en 
büyük problemi haline gelmiştir. 

işte bu devir içinde lslam Devleti nedir, 
lslam toplumu nedir? lslam hukukçuları ve 
mütefekkirleri arasında yeniden tartışıl
maktadır. Hiç şüphe yok ki yeni bir içtiha
da lüzum vardır ve müslümanlar yeni bir 
içtihat asrına adım atmışlardır. Şu varki 
bütün bu dönemin mütefekkirleri içinde 
meseleye en sağlam şeklinde el koyan, 
meselelere fikhın en sağlam prensipleriyle 
müesseseleriyle yaklaşan Ahmet Cevdet 
Paşa'dır." dedi. 

Bir çok kişinin hala affedemediği ve 
tenkit ettiği garplılaşma dönemini kültürü
müzün ve tarzı hayatımızın tahrip oldu de
diği tanzimat döneminin lslam tarihinde 
kaçınılmaz bir trajedi olduğunu söyleyen 
Ortaylı "Bu hassas asırda milletimizin ye
tiştirdiği·en önemli adamların başında Cev
det Paşa gelir. Cevdet Paşa yaşadığı dün
yanın çıkmazını bilen ve üstümüze gelen 
dünyadan ürken, ikisinin, arasındaki den
geyi bulmak, müesseseleri mütalaaya al
mak zorunda olan insanların en büyükle
rindendir." dedi. 

19. asnn sosyolojik pozitivist teorileri 
içinde devlet için muhtelif menşeler 
arandığına değinen Ortaylı, "19. y.y. ın 
mütebahhir Türk mütefekkiri aslında bizim 
devlet nazariyeleri bakımından da son de
rece de orijinal bir görüşün sahibidir. Müte
bahhir Cevdet Paşa medreselerin yenileş-

me durumunu ve yenileşememelerini çok 
iyi bilir. En üst payeye kibar-ı müddessirin 
dediğimiz Süleymaniye Medreselerine ka
dar yükselmiş ve ondan sonra kaza siste
mi kaza silki içinde Anadolu kazaskerliğini 
ve nihayet yatay bir geçişle rütbeyi veza
retle Cevdet Paşalığı almıştır. Tanzimat dö
neminin bütün. yenilikçi kanunlaşma hare
ketlerinde, arazi kanunnamesinden vilayet 
kanunnamesine kadar onun imzası, onun 
kalemi, onun mantığı görülür. Muarızlanyla 
birlikte aynı masaya oturmak ve çatırda
yan devletin yıkılışını geciktirecek kanun
ları hazırlamak gelecek nesillere ışık tut
makta hiç bir zaman tereddüt etmemiştir. 
Cevdet Paşa lslam tarihinde bir kadifıkas
yon'un öncüsü sayılır, bu doğru bir sözdür. 
Cevdet Paşa'da bir anlamda lslam huku
kunu tedvin etmektedir. Peki bunu nasıl 
yapmaktadır. 

içtihat içtihatı nakşetmez diye açıkca 
söyleyen bir adam, nasıl oluyor da bir tev
hid-i içtihatla adeta mecelleyle lslam cemi
yetinin önüne geliyor ve nasıl oluyor da 
buna itiraz eden hukukçular da ondan son
ra bu külliyata dört elle sarılıp işi yürütü
yorlar. işte bu zamanı ve zemini anlamak
tır ve Osmanlı imparatorluğu, Osmanlı ce
miyeti aslında bulunduğu çağın içinde, bu 
gibi bir faaliyetin çok gerekli olduğunu 
görmüş, anlamış ona göre ilerlemiştir. 
Cevdet Paşa'nın Mecelle'de kullandığı dil 
hiç bir şekilde Kazivistik olarak nitelendiri
lemez. Tam tersine kullandığı ifade itiba
riyle bizim bugünkü mehas kanunumuz 
olan lsviçre Medeni kanunundan çok daha 
genel, mücerret ve hukuki bir üslup ve ifa. 
de kullanmaktadır. Bu ifadeye ancak o 
asırdaki Alman kanunu medenisinde rast
lanır. 

Memleketimizde bazı tetkikat ve spe
kilasyonların tetkikata istinad etmeden 
yapıldığını ifade eden Ortaylı "Evvela bir 
hukuk sisteminin, bir hukuk metninin ka
rakterini vermek için yapılacak muamele 
çok açıktır. Metni çok iyi okuyacaksınız, fi. 
lolojik bakımdan değerlendireceksin. 

Bu muazzam bir tetkiktir. Çok açıktır 
ki Türkiye'de kullandığımız kanun-u me
deniyenin bu anlamda tefsirini hiç kimse 
yapmamıştır. Yani kanunun metnini bil
mek, işleyişini iyi bilmek bir şey ifade et
mez. Onun arkasında neler var nereye ka
dar gidiyor onu bilmek lazım. Aynı şekilde 
bunu mukayese etmek lazım, o takdirde 
görülecektir ki Dünya' da laik olan hiçbir 
kanun metni yoktur. Yani laik bir kanunı 
medeni munutku yoktur. Çünkü kanunun 
ruhunu ifade eden, onu tarih içind!:! gelişti
ren cemiyetler, ister istemez kendi dini ya-
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şayış ve telakkilerini onun içine enjekte et
mişlerdir. Bu anlamda Türk kanunu mede
niyesi de aynen lsviçreden alınmış bir şey 
değildir. Herkes biliyor ki bu kanunu me
deniyenin şahsa ve bilhassa aileye raci en 
önemli hükümlerinde lslam hukukunun bir 
takım müesseseleri yaşamaktadır.• dedi. 

Ahmet Cevdet Paşa'da her şeyin bu
lunduğunu ve Cevdet Paşa'nın aydan gel
mediğini söyleyen Prof.Dr. llber Ortaylı "O 
bu ülkenin çıkmaz sokaklarında yetişen, 
küflü medreselerinde çile çeken, bazen aç 
kalan, bazen çok parlak insanlara rastla
yan, onları sevgi ile tasvir eden, bazen ca
hil yobaz insanlarla mücadele eden, devlet 
hayatında en sevmediği insanların bile bü
yük taraflarını tasvir etmekten çekinme
yen, bazen de onların en küçük taraflarını 
gören her şeyiyle, ahlakıyla ritrerüyle bilgi
siyle çalışmasıyla, tutarlılığı ve tutarsızlığı 
ile bu memleketin bu ülkenin sokaklarında 
yetişen bir insandır. Onun hiçte uzun sayıl
mayacak hayatında bu kadar muhteşem 
işler yaptığına bakarsanız Türk Milletine, 
tembelde diyemezsiniz. Gerçekte Türkler 
tembel değil dağınık insanlardır. Ne zaman 
ne yazacakları, neyi üretecekleri, bazende 
neyi berbat edecekleri belli olmaz, onun 
içinde Cevdet Paşamızda o hayatını bir 
purusyalı alim gibi değil, fakat içinden 
gelen bir heyecanla, içinden gelen bir gay
retle bazende içinden gelen küskünlükle 
tamamlayan bir Osmanlıdır. Biz aslında 
Cevdet Paşa asrından çok şeyler öğren
mek zorunda olan, sadece tefekkürüyle 
değil tevazu ve yaşayış biçimiyle bile o 
devre bir anlamda dönmek zorunda olan 
insanlarız. Bu problem bütün Türkiye, bu 
bütün dünya için aslında geçerli bir pren
siptir. Yeniden tetkik etmek yeniden tefsir 
etmek, yeniden anlamak zorundayız. Cev
det Paşa'da bu toplumun bir münevveridir 
ve bu toplumun bir devlet adamıdır. 

Son asrın tefekkürü ve kültürü bugüne 
bile ışık tutacak bir şekilde Cevdet Paşa 
gibi adamlarla kurulmuştur. Son asrın kay
da değer hükümdarı sırf Türkiye için değil 
bütün etraf için ikinci Abdulhamittir. Şem
settin Sami büyük adamdır. Alı Paşa 
büyük sadrazamdır. Fuat Paşa büyük dip
lomattır. 

Biz tarihçiler olarak bizim zamanımızı 
inşa eden bu granitlere sadece saygı duy
mak ve onları anlayarak tetkik etmekte 
mükellefiz. Aslında sıhhatli bir tarih an
layışı yurt sevgisi ve gelecek inşası da 
bununla mümkün olacaktır. Bu toplantı 
büyük adamımıza karşı bir kadirşinaslık, 
bir rahmet vesilesidir." dedi. 
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KUR N KAMP YAS 'NA 

BÜYÜK İLGİ 

iyanet işleri Başkanlığı tarafın
dan yurti_çinde ve yurtdışında 
vatandaşlarımızdan kurbanlarını 
vekalet yoluyla kestirmek iste

yenlere yardımcı olmak amacıyla, Başkanlı
ğın organizesinde Türkiye Diyanet Vakfı ara
cılığıyla Kurban Kampanyası düzenlenmiştir. 

Geçen yıllarda gerçekleştirilen kurban 
kampanyasına katılan vatandaşlarımızın kur
banları güvenli bir şekilde kesilerek yurtiçin
de ve yurtdışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıl
mıştır. 

Bu hizmetten alınan olumlu sonuç, va
tandaşlarımızın organizasyona gösterdiği gü
ven ve ilgi dikkate alınarak Diyanet işleri 
Başkanlığı'nın organizesinde ve Türkiye Di
yanet Vakfı aracılığı ile bu yıl da kurbanlarını 
vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaş
larımıza yardımcı olunması amacıyla yeni bir 
kampanya başlatıldı. Kurbanların bir bölümü 
ülkemizde, bir bölümü de bedelleri gönderi
lerek Müşavirliklerimiz nezaretinde Türk 
Cumhuriyetlerinde ve topluluklarında kestiri
lerek mahallinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıl
mıştır. 

Yurtiçinde kesilen kurban etlerinin bir 
kısmı öğrenci yurtlarındaki öğrencilerle fakir 
ve muhtaç vatandaşlarımıza dağıtıldı. Kesi-

len kurbanlardan elde edilen paralar geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da mahalerinde kurban kestirilmesi veya kurban etlerinin kendilerine 
ulaştırılması mümkün olmayan Türk Cumhuriyetleri ile topluluklarına 
ve Bosna-Hersek'e gönderildi. 

Bu ytl yurtiçinde 3420, yurtdışında da 1300 olmak üzere toplam 
4720 adet vekalet yoluyla kurban kesildi. 

... 
Moğollstan'da kesilen kurbanlardan bir görüntü. 



H A C her yıl dilleri, renkleri, ülkeleri, kültürleri 
farklı; fakat hedef ve gayeleri aynı, mil· 

yonlarca müslümanın bir arada, hep birden ibadet edip 
Allah'a yönelmelerini, birbirleriyle tanısıp kaynasmalarmı, 

müslümanların dertlerini görüşüp ortak çareler bulmala
rını sağlar. 

ülkemizden de kutsal topraklara hacı olmak amacıyla 
onbinlerce vatandaşımız gitmektedir. Evinden, çocukla
rından, toprağ ından ayrılan, ortalama 60 yasında , çoğu 
yasadığı bölgeden hiç ayrılmamıs, onbinlerce vatandası 
binlerce kilometre uzaklıktaki tanımadıkları bir ortama ta
sımak, ibadetlerini en güzel sekliyle yerine getirmeleri için 
her türlü imkanı hazırlamak, sağlıktan ulaşıma tüm hiz
metleri organize etmek zor, mesakkatli ve yorucu bir ça
lışmayı gerektirir. 

lslam Dini'nin ibadet esasları ile ilgili işlerini yürüten ve 
vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirmelerine yar
dımcı olmayı amaçlayan Diyanet isleri Baskanlığı, Türkiye 
Diyanet Vakfı ile müştereken vatandaslarımızın hac ibade
tini de rahat ve sağlıklı olarak, en güzel sekliyle ifa etmesi 
için yapılabilecek tüm hizmet ve çalısmaları gerçeklestir
meye gayret etmektedir. Bu gayret ve başarı diğer lslam 
ülkeleri için büyük bir örnek teskil etmektedir. 

Hac farizası nı yerine getirmek üzere kayıt yaptıran 
hacı adaylarının elbiselerinden, uyku tulumuna, zem zem 
bidonuna, künyesine, şemsiyesine kadar tüm ihtiyaçları 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından temin edilerek Hacı 
adaylarına ulaştırılmaktadır. 

Türkiye'den hareket eden hacı adayları Cidde Havaala
nı'nda Diyanet işleri Başkanlığı karşılama ekipleri tarafın
dan karşılanarak, gerekli pasaport ve diğer resmi işlemleri 
tamamlanmakta, Mekke ve Medine'ye intikal etmek üze
re otobüslere bindirilmektedir. 

Cidde'den otobüslerle Mekke ve Medine'ye intikal 
eden hacı adaylarının hac döneminde, bu kutsal toprak
larda, rahat bir ortamda barınmalarını temin etmek ama
cıyla, Başkanlıkça oluşturulan kiralama ekipleri tarafından 
Mekke ve Medine'de evler kiralanmaktadır. Bu evlerdeki 
bütün odalarda klima cihazı bulunması, tabanlarının ser
gili olması ve yeteri kadar su soğutucusu bulunmasına 
özellikle dikkat edilmektedir. Bu evlerde uzun süre kala
cak olan vatandaslarımızın dinlenebileceği , hac ibadetini 
huşu içinde yerine getireceği bir ortam oluşturulmuştur. 

Bu amaç doğrultusunda Medine'de 62, Mekke'de 63 
olmak üzere toplam 125 çok katlı ev kiralanmıştır. Evlerin 
iki bölgede kiralanması hem hacı adaylarımız için hem de 
din görevlileri için büyük bir kolaylık sağlamıştır. 

Başkanlık ve Vakfımız işbirliğiyle, uzun ve külfetli hac 
seyahati boyunca Mekke, Medine, Arafat, Müzdelife ve 
Mina'da Devlet olarak Türk hacılarının yanında olmak, acil 
durumlarda hemen tıbbi müdahalelerde bulunmak ve 
vatandaşlarım ızın sağlık durumlarını en iyi seviyede tut
mak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlık ekibi 
oluşturulmuştur. Mekke ve Medine'de birer hastane ku
rulmuştur. Mekke'de bulunan hastanemiz 150 yatak ka
pasiteli olup, uzman doktorlar istihdam edilmiştir. Hasta
nede kalp ameliyatı hariç, hemen hemen bütün ameliyat-
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lar yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli yerlerde kurulan 5 adet sağlık 
ocağı vasıtasıyla da hacı adaylarımıza sağlık hizmeti sunul
muştur. Hastaneye müracaat eden yerli ve diğer ülkelere ait 
vatandaşlar da ücretsiz olarak muayene edilmiştir. 

Hac mevsiminde, yüzbinlerce müslümanın hac ibadetini 
yerine getirmek üzere geldiği Mekke ve Medine şehirleri çok 
kalabalık bir ortamda bulunmaktadır. Bölgeyi tanımayan Türk 
hacıların ın bir kısmı bu kalabalık ortamda ve sıcak iklimde ka
filesini, kaldığı evi bulmakta zorlanmaktadır. Bu durumun ha
cılar arasında çeşitli sorunlara neden olduğunu müşahede 
eden Diyanet işleri Başkanlığı Türk hacılarının yoğun olduğu 
bölgelerde ve Mescid-i Haram'ın karsısına kayıp merkezleri 
kurmuştur. Buralara müracaat eden hacı adayları görevlilerce 
kafilelerine teslim edilmiştir. 

Ayrıca hacı adaylarının bulundukları bölgelerden Harem-i 
Şerif'e kolayca intikal etmelerini sağlamak amacıyla Başkanlı
ğımızca 29 adet servis otobüsü kiralanmıştır. Hacı adaylarımız 
bu servis araçlarıyla ücretsiz olarak taşınmıştı r. Yine hacı 
adaylarımızın Mekke'de bulunan kutsal yerleri ziyaret etmele
ri amacıyla da ücretsiz servisler düzenlenmişti r. 

Vatandaşlarımızın bunca zahmet ve maddi fekakarlık ya
parak hac ibadetini yerine getirmek üzere geldikleri bu kutsal 
topraklarda ibadetlerini noksansız yerine getirmeleri amacıyla 
Başkanlıkça bir fetva ekibi oluşturulmuştur. Her gün yüzlerce 
soruya muhatap olan Mescid-i Haram içinde belirli mekanda 
çalışmalarını sürdüren ekip, vatandaşlarımıza rehberlik etmiş
lerdir. 

Haccın en zor günleri Arafat Müzdelife ve Mina'dır. Baş
kanlık, tüm ekiplerini bu mahallerde toplayarak hizmetlerini 
yoğunlaştırmaktadır. Hacılarımızın Arafat'ta güneşten korun
maları ve ikamet etmeleri amacıyla çadırlar kiralanmakta, sah
ra hastanesi ve sağlık ocakları kuru lmaktadır. Hacılarımızın 

Arafat, Müzdelife ve Mina'ya intikallerini sağlamak üzere 572 
otobüs kiralanmıştır. 

Haccın en meşakkatli kısmı olan Arafat ve Müzdelife in
tikalleri alınan olağanüstü tedbirlerle, zamanında sağlanmış
tır. Hacı adaylarımız kiralanan toplam 572 otobüsle reddeyn 
usulüyle Arafat'a taşınmıştır. Hacı adaylarımız için, 5200 adet 
Arafat'ta, 4960 adet de Mina'da olmak üzere toplam 10.160 
adet çadır ki ralanmıştır. Arafatta vakfe'ye duran hacı aday
larımız 09 Mayıs 1995 günü, gün batımından sonra otobüs
lerle Müzdelife'ye taşınmıştır. Her otobüsde bir din görevlisi 
ile bir yardımcı görevlendirilmiştir. Müzdelife'den Mina·va. 
geçen hacı adaylarımız burada bulunan çadırlara yerleştiril 

miştir. Hacı adaylarımızın kurbanları lslam Kalkınma Bankası 
aracılığı ile kestirilmiştir. Şeytan taslayan hacı adaylarımız, tras 
olup ziyaret tavaflarını yaptıktan sonra hacı olmuşlardır. 

Ekipler dualarla kutsal topraklara uğurlandı. 

Mekke Hastanesinde kalp ameliyatı hariç 
tüm ameııyatıann yapıldığı ameliyathane. 

Hacılara hizmet veren servis araçları 

Arafattan bir görüntü: 

63 
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tür birikimimizin arzu edilen biçimde 
oralara taşınması konusunda çalışma
larımız sürdürülmektedir. Bu çerçeve
de, Azerbaycan. Kırgızistan ve Türk
menistan'da birer ilahiyat f akültesi, 
Azerbaycan'da 5 adet ilahiyat tema
yüllü lise faaliyete geçi rilmiştir. 

Recep Yıldırım 
Dış lllşkller Müdürü 

K urulduğu günden bugüne esas 
olarak Diyanet isleri Başkanlığ ı 

hizmetlerine destek sağlamayı amaç
layan Vakfımız, imkanlarının arttığı öl
çüde ilgi ve faaliyet alanını da genis
letmistir. Vakfım ı z, bugün dünyanın 
büyük eserleri, faaliyetleri, kurul uşları 
ve medeni ilişkileri ile gurur verici bir 
etkinliğe kavuşmuştur. Hiç şüphe yok 
ki, gelinen bu noktada Devletimizin 
önderliğinde ve milli dıs politika önce
liklerimizi göz ardı etmeksizin başta 
Diyanet isleri Başkan l ığ ı mız olmak 
üzere diğer ilgili kurumlarla koordineli 
bir şekilde çalışmayı prensip edinme
mizin de büyük rolü olmuştur. 

Vakfımız, Devletimizin artan gücü
ne ve etkinliğine paralel olarak, milli po
l itikalarımızı n uzandığı ve milli çıkarları
mızın söz konusu olduğu her yere kül
türümüzü taşımak, onu gel iştirerek, 
dünya kültürleri ile rakabet edecek dü
zeye çıkarmak ve dünyada yeniden 
doğmakta olan Türk i majına katkıda bu
lunmak azim ve çabasındadı r. Bu cüm
leden olmak üzere Vakfımız; 

- Yurtdısına yönelik olarak sunulan hiz
metler çeçevesinde ve çok büyük sayı 
larla ifade edilen yurtdısındaki isçilerimi
zin toplu olarak yaşadıkları ülkelerde, 
milli kimliklerinin muhafazası ve kültürel 
i htiyaçlarının karşı lanmas ı yönünde 
önemli katkılarda bulunmaktadır. 

- Yurtd ı sında yaşayan vatandaşları

mıza sunulması gereken hizmetlerin. 
daha etkili ve yaygın bir sekle getiril
mesi amacıyla Almanya, Hollanda, Bel
çika. Danimarka, lsviçre, Fransa, Ame
rika ve diğer ülkeler de satınalınan 

hizmet bina l arı, inşa ettirilen veya 
onarılan camiler için maddi katkı sağ
lanmakta, camiler için ihtiyaç duyulan 
minber. kürsü, halı, avize ve sair mal
zemeler Vakfımızca temin edilerek 
gönderilmektedir. 

- Sovyetler Birliğ i 'nin dağılmasıyla or
taya yeni ve bağımsız Türk-lslam 
Cumhuriyetleri çıktığı gibi, halen Sov
yet Rusya·nın yönetimi altında özerk 
yönetimlerle idare edilen topluluklarla 
doğrudan temas imkan ı doğmuştur. 
Vakfı mız, oralardaki kültür kuruluşları, 
din ve kültür adamları ile temasa geç-

mis, büyük bir kısmın ı şahsen veya 
heyetler halinde Türkiye'ye davet et
miştir. Bu kisiler, Vakfımız imkanları ile 
ağırlanmış, kendilerine Diyanet işleri 
Başkanlığı ve Vakfımız çalışma ve faali
yetleri tan ı tılmış, Türkiye'deki Din
Devlet ilişkileri konularında bilgiler ve
rilm iş, ilahiyat fakülteleri, imam-Hatip 
liseleri ve diğer ilgili sosyal kuruluşların 
çalışmaları hakkında inceleme, araştır
ma ve görüş a lı şverişinde bulunma 
imkanı sağlanm ıştır. 

- Bağ ımsı zlığına yeni kavuşan Türk 
Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu 
ile Kafkasya ve Balkan ülkelerinde ya
şayan soydaş ve d indaşlarım ı zın dini 
ihtiyaçla rı nı karşılamak amacıyla Diya
net isleri Baskanlığ ı 'nca bu ülkelerde 
gönderilen din görevlilerine maddi 
katkı saı:'.ılanmıstır. 

- Bosna-Hersek, Azerbaycan, Kuzey 
Irak, Kırgı zistan, Arnavutluk ve diı:'.ıer 
ülkelerde yaşayan soydaş ve dindaşla
rımızın acil ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere gerekli olan ilaç, tıbbi malzeme 
ve sair maddelerden oluşan yardımlar 
Vakfımızca görevlendirilen elemanlar 
vasıtasıyla bu ülkelere gönderil miştir. 

- ülkemizdeki Din-Devlet i l işkileri 
modeli ile ilahiyat fakülteleri. imam
.hatip liseleri ve Kur·an kursları modeli
nin Orta Asya ve Kafkaslar'daki ilgili 
makamlara tanıtılması. bu tür kuruluş

ların bu ülkelerde de kuru lması ve kül-

- Bahse konu ülkelerde yasayan soy
daş ve dindaşlarım ızın takvim, imsaki
ye, basılı, sesli ve görüntülü yayın, 
araç-gereç vb. i htiyaçları da imkanlar 
ölçüsünde Vakfımızca karşı lanmaya 
çalışılmaktadır. 

- Demirperde gerisi ülkelerde mey
dana gelen son değişikliklerden sonra 
Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlar'da ya
şayan dindaş ve soydaşlarımızın dini 
ihtiyaçl arı n ı karşılanması maksad ıyla 
Azerbaycan, Kırım, Kırg ızistan, Nahçı
van, Türkmenistan, Kazakistan ve Rus
ya Federasyonu ve diğer ülkelerde te
melden camiler inşa ettirilmekte, bu
nun haricinde, sözü edilen ülkelerde 
ibadete acık olan, tamir ve onarım ına 
ihtiyaç duyulan camiler için de maddi 
katkılar saı:'.ılanmaktadı r. 

• Bosna-Hersek'in ıraknik bölgesinde. Osmanlı dönemine ait eserlerden olan lbrahim 
Pasa Medresesi ve Mescidi için ihtiyaç duyulan halı ve haltflex malzemesi temin edilerek 
mahalline gönderilmiştir. 

• Mahçıvan'da açılan ilahiyat Temayüllü lise öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan 45 
kisilik bir gurup Türkiye·ye davet edilerek, ağırlanmışlardır. 

• lsviçre·nin Zürih sehrinde yasayan vatandaşlarımıza dini, sosyal ve kültürel hizmetlerde 
bulunulması maksadıyla. temin edilen hizmet binası icin 200.000. -SFR yardım yapılmıştır. 

• Kuzey ırak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimizden 500 aileye dağıtılmak üzere 
500.000.000.-TL. değerinde muhtelif gıda maddesi gönderilmiştir. ' 

• __ Ülker Gıda A.~. ve Vakfımız işbirliği ile Azerbaycan'da yasayan soydaşlarımıza dağıtıl 
mak uzere, 2000 aıleye dağıtılacak şekilde hazırlanan, 30.000 Amerikan Doları değerindeki 
yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. 

* Abhazya özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan müslüman toplul uğa ulaştırılmak üzere 
150 ton civannda muhtelif gıda maddesi gönderilmiştir. 

* Ukrayna'nın Donesk Vilayeti'nde yaşayan Ahıska Türkleri'nin acil ihtiyaçlarında kul
lanılmak üzere 250.000.000. -TL değerinde nakdi yardım gönderilmiştir. 
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T ürkiye'de din eğitimi , din görevlileri, din1 kurum ve kuruluşlar, dinı hayat, dinı yayınlar, dinı düşünce, 

dinı uyanış ... sık sık tartışma konusu edilir. Sosyo-politik bu tür tartışmalarda kçmuyu bilen-bilmeyen, 
araştırma yapan-yapmayan, ilgili-ilgisiz hemen herkes konuşur, yazar, çizer bu konuda. Sonuçta sorun

lara çözüm üretilmez konuların derinliğine inilmez : sosyo-politik gündeme bir dolgu malzemesi bir aksesuar 
mesabesine indirgenir konu. Bu da Türk aydınlarının , okur-yazarlarının bir handikacı olarak her zaman karşı
mızda ayrı önemli bir sorun olarak durur. 

Oysa Türkiye gibi, dinı konularda asırlardır belli bir birikime ve sağduyuya sahip bir toplum için daha ciddı, 

daha seviyeli ve gerçekçi bir tartışma zemini oluşması gerekmektedir. 

"Din Görevlisinin Mesleğini Temsil Gücü" isimli bu araştırma , din görevlisi insanlarımızın (imamlarımızın) 
yaşadıkları hayatların içine girerek daha yakından ve eliştirel bir gözle bakmamıza fırsat verecek mahiyettedir. 
Ayrıca toplumumuzun sosyo-kültürel değişimi içerisinde, onun dinı hayatının tam olarak ortaya konulabilmesi 
ve bu dinı hayatın şekillenmesinde, eğitim-öğretim faaliyetleri, dini pratiklerin uygulanmasında ve yerine geti
rilmesinde aktif rol alan din görevlilerinin meslekı yeterlilik ve yetersizliklerinin tespit edilmesi için ilmi ve araş

tırmaya yönelik çalışmaların ne denli önemli olduğu ortadadır. 

Bu araştırma Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Antalya, Ankara ve Erzurum merkezlerindeki imamlarla sı
nırlandırılmış, onların mesleki formasyonları, uygulamaları, meslek içi ve dışı yaşamları, cemaate bakış ve ce
maatle ilişkilerinin tespiti üzerine oturtulmuştur. 

Farklı görevler icra eden din görevlileri (müftü, vaiz, imam, müezzin ve Kur'an öğreticisi) ile ilgili bir araştır
manın ise daha çok zaman insan ve mali kaynak gerektirdiği düşünülecek olursa, elimizdeki bu çalışmanın 

bundan sonra yaptlacak araştırmaların önünü açacak nitelikte olduğu görülecektir. 



Okulumuz bu öğretim yılında aşağıdaki bölümlere karşılarında belirtilen şekillerde öğrenci alacaktır : 

NOT : Peşin ödemelerde % 10, Kardeş öğrencilerin her biri için 
% 1 O indirim uygulanır (öğrenim ücreti için geçe~idir). 

1. İLKOKUL 

Öğrenim Ücreti : 46.000.000.-TL. + KDV 

Kayıtta : 4.600.000 (Kalan 9 Eşit Taksitte) 

A- iki şubede toplam 40 öğrenci alınacaktır. 
B- 1 Ocak 1990 ve daha öncesi doğumlu öğrenciler 

~wdedilecektir. 
C- Oğrenci velisi, öğrencinin nüfus cüzdanı ile birlikte 

başvuracaktır. 

il. ORTAOKUL HAZIRLIK 

Öğrenim Ücreti : 72.400.000.-TL. + KDV 

Kayıtta : 7.200.000 (Kalan 9 eşit Taksitte) 

A- SınıAarımız, 24'er kişiliktir. 
B- Öğrencinin ilkokuldaki başarısı dikkate alınarak, 

vefı ile yapılan görüşme sonucunda ön kayıt yapılacaktı r. 
C- Kayıtta; ilkokul diploması, 5. sınıf karnesi, varsa başarı 

belgeleri, nüfus cüzdanı ve örneği ile 3 adet fotoğraf. 

• • • 111. ORTAOKUL BiRiNCi SINIF 

Öğrenim Ücreti : 72.400.000.-TL + KDV 

Kayıtta : 7.200.000 (Kalan 9 eşit Taksitte) 

A- Hazırlık sınıfını okumuş öğrencilerden mülôkatla 
naklen kayıt yapılacaktır . 

• iV. LiSE HAZIRLIK 

Öğrenim Ücreti : 72.400.000.-TL. + KDV 

Kayıtta : 7.200.000 (Kalan 9 eşit Taksitte) 

A- Ortaokul son sınıf not ortalaması 3.50 ve daha 
yukarı olanlar, 

B- Yapılan mülôkat sonucunda kaydı uygun 
görülenlerin ön kayıtları yapılacak, 

C- Kesin kayıtta ortaokul diploması, nüfus cüzdanı, 
üç adet totoğraAa başvurulacaktır . 

.. 
Yemek Ucreti 

Ortaokul - Lise: 19.000.000.-TL (KDV Dahil) 

ilkokul : 13.000.000.-TL (KDV Dahil) 

Servis Ücreti : 
Semtlere Göre Belirlenecektir. 

Pansiyon Ücreti: 39.600.000.-n + KDV 


