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Mehmet Kervancı 
Genel Müdür 

"Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise 
cehennemden kurtuluş' olan Ramazan ayını 
birlikte idrak ettik. Ramazanın bereketiyle 
yine milletçe yeniden derlendik toparlandık; 
milli bünyemizi ayakta tutan adetlerimizi ye
niden yaşadık. Bu ayda açlar doyuruldu, 
yoksullar giydirildi, kimsesizler ziyaret edil
di, o güzel iftar sofralarında dostluklar daha 
da pekişti; hasılı, yeni bir yılın başında Ra

mazanın rahmetiyle milletçe yeniden kucaklaşmış olduk. 

Ramazan "hizmet' ayıdır. Bu ayda insanlar hizmette birbiriyle yarı
şırlar. Türk milletinin asırlar boyu yaşadıgı ve pek çok ulusa örnek ol
dugu yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel biçimde temsil 
ettigine inandığımız Vakfımız da, bu ayı hayırla geçirmenin gayreti için
de oldu. Kültürel tarihimiz incelendiginde göri.üecektir ki, Türk Milleti 
Selçuklulardan bu yana ayak bastıgı her yere halkın sosyal ve kültürel 
alanda ileriye gitmesi için çok çeşitli hizmetler gerçekleştirmiştir. Bu 
düşüncenin mirascısı olan Vakfımız Ramazan ayına yeni bir canlılık ge
tirmek amacıyla 14 yıldır Dinı Yayınlar Fuarı düzenlemektedir. İstanbul 
ve Ankara'da düzenlenen bu fuarlarda; okuyucuyla kitap buluşmakta, 

insanımız hem yeni çıkan kitapları tanımakta, hem de aradığı bir kitabı 
ucuza temin edebilmektedir. ilk emri "OKU" olan bir dinin mensupları 
olan bizler her fırsatta bu emri yerine getirme gayreti içinde olmalıyız. 
Bilindiği gibi medeniyetler kitaplar üzerine bina edilirler. Modern haya
tın bir çok geleneğimizi ortadan kaldırdığı çagımızda Türkiye Diyanet 
Vakfı olarak eski Ramazanları canlandırmak ve kültür mirasımızı gele
cek nesillere aktarmak amacıyla, 14 yıldır Ramazan ayında Dinı Yayın
lar Fuarı çerçevesinde iki yıldır fuarla birlikte kültürel etkinlikler dü
zenlemektedir. İftardan sonra ilmı toplantıların yanısıra aşıklar şöleni, 

folklar gösterileri, şiir gecesi gibi çeşitli etkinliklere de yer vermektedir. 

Esasen Vakfımız bu gibi hizmetleri yılın 12 ayında devam ettirmek
tedir. Hayırsever milletimizin Ramazan ayında en üst seviyeye çıkan 

yardımlaşma ve dayanışma duygusu Ramazan ayı dışında da devam 
etmektedir. Vakfımızda kadirşinas halkımızın büyük destegi ile yalnız 
Türkiye'de değil Dünya'nın neresinde olursa olsun, ihtiyaç içinde olan 
her insanın yardımına koşmaktadır. 

Bayramlarınız mübarek, her gününüz mutlu olsun. 



Fatih StıJtan l\llelrnled Hamitnı 
vasiyetnamesi 

Ben ki i stanbul Fatihi Abd-i Aciz Fatih Sultan Mehmet, 
bizzatihi alun terimle kazanmış olduğum akçelerimle satun 
aldığım i stanbul'un Taşlık mevkiinde kain ve malumu'l-
hudut olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvace- / 
henesinde vakfı sahih eylerim. 

Bu gayrı menkulatımdan elde olunacak nem'alarla f 
İstanbul'un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim. 

Bunlar ki, ellerindeki bir kap içinde kireç tozu ve kömür ı' 
külü olduğu halde günün belirli saatlerinde bu sokakları 
gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin, tükürükleri üzerine bu 
tozu dökeler ki yevmiye alsunlar, ayrıca 1 O cerrah, 1 O tabip 
ve 3 de yara sancı tayin ve nasp eyledim. 

Bunlar ki, ayın belli günlerinde İstanbul'a çıkalar, bila- 1 
istisna her kapuyu vuralar ve o evde hasta olup olmadığını 
soralar, var ise şifası ya da mümkün ise sifayap olalar, ı 
değilse kendilerinden hiçbir karş ı lık beklemeksizin 
Darulaceze'ye kaldırılarak orada salah bulduralar. 

Maazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki 
olabilir. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 
silah, ehli erbaba verile. Bunlar ki hayvanat-ı vahşiyenin 
yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda balkanlara 
çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. 
Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede 
şehit ve şühedanın harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası 
yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi 
kendüleri gelmeyup yemekleri güneşin loş bir karanlığında 
ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine 
götürüle. ·~ _ __J 

1 
' 
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H er yıl Aralık ayının ilk haftası "Vakıf Haftası" olarak Türkiye'de faali

yet gösteren Vakıflar tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 

i nsanf ilişkilerin gelişip güçlenmesinde yardımlaşma ve dayanışmanın 
büyük rolü olduğu bilinmektedir. Özellikle ihtiyaç içinde olup durumlarını di
le getiremeyen kişilerin görülüp gözetilmesi, toplumda sosyal dengenin 

sağlanmasında önemli bir 

etken olmaktadır. 

Yüce milletimizin ru

hunda var olan yardım

laşma ve dayanışma duy
gu su ile gönlünde yer 

alan Allah rızasından kay
naklanan Vakıflar; hami

yetli ve hayırsever ataları

mızın öz varlıklarından fe
dakarlık yaparak milletin 

hizmetine sunması gibi ul

vf duygularla meydana 
gelmiş olan hukukf ve 

sosyal bir müessesedir. 

Temelinde böylesine 
yüce ve insanf duyular 

yatan vakıfların yapısı , ta

rihf gelişimi ve hizmet 
alanı incelendiğinde, in

san hayatında yer alan 

bütün ihtiyaçları mükem
mel ve sistemli bir şekilde 

giderdiği görülmektedir. 

insana insanca bak

mak, gönülden doğan bir 

sevgi ile onun yardımına 

koşmak , sahip olduğu 
varlığından başkalarını da 



faydalandırmak kadar güzel ve insanı bir duygu düşünülemez. işte 

bu duyguların tümüyle ve en geniş şekliyle uygulandığı yer vakıf ala

nıdır. Bu gerçeği gören atalarımız adeta yarış yaparcasına belirtilen 

hizmet alanında yer almışlardır. 

Yüce milletimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülke ve insa

nımızın yararına yönelik çalışmalarını artırarak yürütmektedir. Bu 

hizmet kervanına 1975 yılında kurularak katılan Türkiye Diyanet 

Vakfı, sosyal, kültürel, di

nf ve millf konularda faali

yet göstererek halkın gü

venini kazanmıştır. 

4-10 Aralık 1995 tarih

leri arasında XIII. Kutla

nan Vakıf Haftası'nda 

Vakfımızda çeşitli etkinlik

ler gerçekleştirdi. 

Her yıl vakıf haftasında 

fakir ve yardıma muhtaç 

vatandaşlarımız ile başa

rılı ve fakir öğrencilere 

yardım yapan Vakfımız, 

bir gelenek haline getirdiği 

Fakir ve yardıma 
muhtaç vataııdaşlara 
yardımlar dağıtılırken. 

bu hizmeti 1995 yılının Aralık 

ayında gerçekleştirilen XIII. Va

kıf haftasında da tekrarladı. 

Hafta münasebetiyle Anka

ra'da ikamet eden 200 fakir ve 

yardıma muhtaç vatandaşımıza 

4'er milyon TL. yakacak yardımı 

yapılırken , 130 başarılı ve fakir 

öğrenciye de 4'er milyon TL. 

eğitim yardımı yapıldı. Ayrıca 

Ankara'da Millf Eğitim Bakanlı

ğı'na bağlı ilk öğretim çocukları

na da kitaplar hediye edildi. 

Aynı faaliyetler yurt sathına 

dağılmış 500 şubemizde de im

kanlar ölçüsünde gerçekleştirildi. 
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YURDUN ÖZELLİKLERİ 
Bursa Erkek Öğrenci Yurdu 300 öğrenci ka

pasiteli olup 6 kat üzerine inşa edilmiştir, kulla
nım alanı 5.500 m2'dir, 4 katın odaları 4 kişilik, 
beşinci katın odaları 6 kişiliktir. 

Yurdun ihtiyaca cevap verecek müstakil mut
fağı, yemekhanesi, öğrenci kantini, konferans 
salonu, çalışma odaları, reviri, mescidi ve çama
şırhanesi mevcuttur, her sabah ve haftada iki 
gece sıcak su verilmekte ve kaloriferle ısıtılmak
tadır. 

Yurdun bahçesinde öğrencilere yönelik din
lenme ve spor alanları düzenlenmiş, basketbol 
ve voleybol sahaları telle çevrilerek modern bir 
görünüm verilmiştir. 

31.10.1995 tarihi itibariyle, inşaat için 
20.902.867.720.-TL., demirbaşlar için 
7.551.897.651.-TL., toplam 28.454.765.371.-TL. 
harcanmıştır. 

Halen yurtta; 300 öğrenci barınmaktadır. 

Ülke genelindeki öğrenci yurdu açığının kısmen
de olsa kapatılmasını ve tahsil çağındaki gençleri
mize, ihtiyaçlara cevap verebilen, her türlü güvenli
ği ön planda tutan öğrenci yurtları açmayı kendine 
şiar edinen Vakfımız, Ankara, Konya, Kayseri ve 
Kastamonu'dan sonra Bursa'da da 300 öğrenci 
kapasiteli bir yüksek öğrenim öğrenci yurdunu hiz
mete soktu. 



açılışı muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Açı

lış törenine Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, 
Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli He
yeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Bursa Vali 
Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Mahmut Gürgür, Vakfımız Mütevelli Heyeti Üye
leri, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel 

Müdürü Ahmet Gül, Bursa Müftüsü Zeki Karaka- · 
ya, İ içe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Tören münasebetiyle ilk konuşmayı yapan ve 
yurt hakkında bilgi veren Yurt Müdürü Ali İnce ; 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın insana hizmeti esas 

kabul ederek bu amaç doğrultusunda yurt çapın
da hizmete sunduğu öğrenci yurtları halkasına 

bir yenisini eklediğini ifade ederek "Barınacak 

yeri olmayan, dürüst, çalışkan, temiz ve başarılı 

öğrencilere, çalışma, beslenme, temiz ve sağlıklı 

barınma imkanı sağlamak, sosyal ve kültürel ge
lişmelerine yardımcı olmak üzere açılan yurdu
muz, amaçlanan gayeye hizmet verebilmenin 
mutluluğu içindedir." dedi. Yurdun verdiği hiz

metler hakkında açıklamalarda bulunan Ali İ nce , 

yurdun inşasına emeği geçenlere teşekkür ede
rek sözlerini bitirdi. 

Diyaııeı J şleri 
Başkaııı ve 
Vakfımız 

Miitevelli Heyeti 
Başkam 

MelııııetNııri 

Yılmaz 

Daha sonra kürsüye gelerek bir konuşma ya

pan Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli 
Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, öteden beri 
ilim, irfan, kültür ve medeniyet merkezi olan gü
zel Bursa'nın şanına layık böyle bir yurdun açılı

şında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğu
nu ifade etti. Yüce milletimizin "Hayırlara koşu
nuz, hayır işlemede birbirinizle yarışınız" ayetin
den ilham alarak, asırlar boyunca vakıflar, külli

yeler meydana getirdiğini söyleyen Mehmet Nuri 

cak İslam Dini'nin vakıf eserler bırakmaya çok daha 
büyük önem verdiğini belirtti. 

Mehmet Nuri Yılmaz, dinimizde en büyük ibadetin 
insana yapılan hizmet olduğunu dile getirerek "İ nsa
na hizmet Allah'a hizmettir. Peygamberimiz; "İnsan
ların en hayırlısı insanlara hizmet edendir." buyur
muştur. insana yapılan hizmetler içerisinde en 
önemlisi ilim yuvalarıdır, irfan müesseseleridir, ilim, 
irfan tahsil eden insanların barınacağı yerler, yurt

lardır. Bu yurt bundan dolayı çok büyük önem ka
zanmaktadır. Burada öğrencilerimiz, okuyacak, ge
lip burada dersine çalışacak, istirahat edecek ve ha
yırlı insanlar olarak yetişecek ve toplumu aydınlata
caktır." dedi. 

Bir ülkenin kalkınmasında, o ülkedeki insanların 
ilim, irfan ve kültür seviyeleriyle doğru orantılı oldu
ğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz "İ !im

siz irfansız bir toplumun kalkınması mümkün değil
dir. Onun için dinimiz en büyük düşman olarak ken
disine cehaleti seçmiştir. İslam Dini'nin en büyük 
düşmanı cehalettir. Celahetle hiç bir yere varılmaz. 
Öyle bir dinin mensuplarıyız ki; ilme hayat, cehalete 
ölü tabirini kullanmaktayız. Öyle bir dinin mensupla

rıyız ki; bilen insana "gören", cahil insana "kör'' ifa
desini kullanmışız. Tabi bu kör gönül körlüğüdür , 

özürlüler bundan alınmasınlar." 

Kur'an-, Kerim'in başından sonuna kadar konusu
nun ilim ve irfandan ibaret olduğuna işaret eden 
Mehmet Nuri Yılmaz ilme ve okuyana hizmetin çok 
büyük bir hiz-

met olduğunu 

ifade ederek 
"Peygambirimiz 

bir hadisinde 
buyuruyor ki ; 

"İlim öğrenen 

kişilere, yani 
öğrencilere yer
de yaratılmış 
olan şeyler, 

yerdeki mah
luklar, hatta de-

•••••••• 
Mevcut vakıflar 
içerisinde bana göre 
en güçlü olan vakıf 
Türkiye 
Diyanet 
Vakfıdır. 

J..,ıı• 



nizdeki balıklar bile istiğfar eder, bağışlanmaları 

için Allah'a yalvarır, Melekler öğrencilere kanatları

nı gerer." Yani melek bile öğrenciye hizmet eder, 

balık bile öğrenci için dua eder. Kainatta her şey 

öğrenciler için Allah'a niyazda bulunur. Bu derece 

öğrenmenin, öğrenciliğin faziletine işaret etmiştir, 

Cenab-ı Peygamberimiz. Yine bir hadislerinde; "Ya 

alim ol, ya öğrenci ol, ya dinleyici ol, dördüncüsü 

olma, helak olursun." buyurmuşlardır. 

Türkiye Diyanet Vakfı bundan hareketle öğrenci

lerimize büyük hizmetler vermektedir. Tabi diğer 

vakıflarda var, yüzlerce hayri kuruluş var. Bu kuru

luşlarımız içerisinde de insanlarımıza hizmet eden 

vakıflarımız var. Mevcut vakıflar içerisinde bana 

göre en güçlü olan vakıf Türkiye Diyanet Vakfıdır. 

Şu anda 171 tane yurdumuz var. Şubelerimiz tara

fından yönetilmektedir, bu yurtlar da genel merke

zimiz tarafından idare edilmektedir. Biz bu yurtların 

sayısını çoğaltacağız." dedi. 

Ankaralıyım. Bursa'da Uludağ 
Üniversitesi İktisadı ve İdari Bilim
lerin Maliye Bölümünde okumakta· 
yım. 

- Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci 
yurdunu tercih etmemdeki sebep; 
Birincisi güven ortamı. Biz başka 
bir şehirden geldik ve bu şehre ya
bancıyız, tanımadık bir ortama gir
dik, ikincisi babam Diyanette çalı
şıyor. Ve ben bu kuruluşu ve hiz
metlerini yakından danıyorum. Di
yanet Vakfı'nın yurdu olduğu bir 
yerde başka yurtları tercih etmem 
sözkonusu olamaz. Tam anlamıyla 
güvenilecek bir ortam. Yurttaki gö
revlilerle de diyaloğumuz çok gü
zel, arkadaş gibiyiz. Yurtta sunu
lan hizmetler yeni açılmasına rağ
men çok mükemmel. Yurttaki ge
rek yatakhane, gerek yemekhane, 
gerek çalışma odaları ve gerekse 
diğer hizmet birimleri öğrenci için 
ideal bir ortam olarak hazırlanmış. 
Bütün bu hizmetlere karşı yurt 
senedinin çok ucuz olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Akif Ergün 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi 
İktisadf ve 
İdari Bilimler 
Maliye Bölümü 
Öğrencisi 

Milli Eğitim Bakaııı Turlıaıı Tayaıı 

Son olarak kürsüye gelen Milli Eğitim Bakanı 
Turhan Tayan da; böyle güzel bir yurdun açılışın
da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile geti
rerek "Bu yurt; geleceğimizi teslim edeceğimiz, re
jimimizin bekçileri, demokrasimizin bekçileri, şehit 
kanıyla boyanmış bayrağımızın bekçileri, göğüsle
ri, kafaları imanla dolu değerli evlatlarımızın barı
nacağı ve buradan ilim irfan tahsil etmek üzere 
okullarına gidebileceği bir sıcak yuvanın sağlan
mış olmasında gayreti geçenlere, herkese teşek
kürler ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerek ortaöğretimde, 
gerekse yükseköğretimde okul ve yurt yapmasının 
asli görevleri olduklarını ifade eden Bakan Turhan 
Tayan "Yine Milli Eğitim Bakanlığımız hem kültür 
derslerinin, fen derslerinin okutulduğu liseleri kur
makta, onları faaliyete geçirmekte, hem de din kül
türünün okunduğu i marn-Hatip liselerini, Anadolu 
i marn-Hatip Liselerini kurmakta, onları ayakta tut
maya çalışmaktadır. Bu bizim asli görevimizdir. 

Ancak bizim yetişemediğimiz alanlarda hem eği
time, hem din kültürüne, hem de i slamiyetin tam 
anlamıyla tahsiline ve de gençlerimizin, evlatları
mızın yurt ihtiyaçlarının karşılanmasına Diyanet 
Vakfımızın özel ve itinalı bir gayreti ve hizmeti var
dır. Diyanet işleri Başkanlığı teşkilatımız ve Diya
net Vakfımız bunlar birbirleriyle entegre, birbirini 
destekleyen ve hayatımızda önemli bir Vakf ı mız

dır. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Diyanet teşki
latı kadrosuna Diyanet Vakfına ve onun hayatiyeti
ne katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum." 

Bursa Yüksek Öğrenim Öğrenci yurdunda şu an
da barınan 308 öğrencinin başarıya ulaşacaklarını 
ifade eden Tayan; "Ben umuyorum ki, burada şu 
anda barınan 308 kardeşimiz en kısa zamanda 
memleketimizin ihtiyacı olan önemli elemanları 
olarak devletin ve milletin hizmetine yetişecekler 



Sakarya doğumluyum ve Sakarya'da 
ikamet ediyoruz. Uludağ Üniversitesi I k1i· 
sadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yöneti· 
mi 1. sınıf öğrenciyim. 

Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci yurdunu 
seçmemdeki en büyük etten, biz başka 
şehirden buraya okumaya geliyoruz. Bu 
zahmetlere katlanınca mutlaka huzur için· 
de, bir güven ortam ı içinde barınma ihti· 
yacı doğuyor. Ben bu konuda en güvenilir 
yurt olarak Diyanet Vakfı'nın yurdunu gör· 
düm ve kayıt oldum. Kaldığım bir kaç ay 
içerisinde de bu düşüncelerimde yanılma
dığım ı anladım. Gerçek manada tam bir 
huzur ve güven ortamı. Ben güzel bir aile 
ortamın ı burada bulduğuma inanıyorum. 
Çalışma odaları güzel dizayn edilmiş her 
saat çalışma imkanı var. Yatak odaları ka· 
!abalık değil, bir odada en fazla 4 kişi kalı· 
yor, buda güzel bir olay. Ben Türkiye Di· 
yanet Vakfı'na bu hizmetlerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. 

Mehmet Tank 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi 
İktisadfve 
İdarf Bilimler 
Kamu Yönetimi 
Bölümü 
Öğrencisi 

Zafer Konuk 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi 
İktisadı ve İdarf 
Bilimler Maliye 
Bölümü Öğrencisi 

Edirne'de ikamet ediyorum. 
Uludağ Üniversitesi iktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi Maliye 
Bölümünde okuyorum. 

Bu yurdu tercih etmemdeki 
sebep, Türkiye Diyanet Vak
fı'nın diğer yurtlarında sunulan 
hizmetleri duydum ve burayı 
tercih ettim. Buradaki ortamı 
görünce kendimi başka yurt· 
!arda kalan öğrencilerden da· 
ha şanslı ve avantajlı olduğu

mu gördüm, gerek yatak oda· 
ları , gerek çalışma odaları ve 
gerekse uygulanan sistem ta· 
mamen öğrencilerin rahatı açı· 
s ından düşünü lerek ele alın· 
mış. 

Ben daha önce başka yurt
larda da kaldığım için buradaki 
farkları daha iyi müşahade et· 
tim. Bir kere ibadetlerinizi ra· 
hatlıkla yapabiliyorsunuz, bir 
engelleme söz konusu değil. 
Herşey öğrencinin okulunda 
başarılı olması için düşünüle· 
rek yapılmış. Ben bu konuda 
Türkiye Diyanet Vakfı'na son· 
suz teşekkürlerimi arz ediyo
rum. 
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ve ilk fırsatta da kendilerinden sonra gelen kar
deşlerine de yardım elini uzatacaklardır." dedi. 

Tören konuşmalarından sonra Milli Eğitim Ba
kanı Turhan Tayan tarafından, Bursa Yüksek 
Öğrenim Öğrenci Yurdunun arsasını bağışla
yan Halil Dinçyürek isimli hayırsevere Vakfımı
zın bir şükran ifadesi olarak hazırlanan plaket 
verildi. Daha sonra Diyanet İ şleri Başkanı ve 
Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nu
ri Yılmaz ile Mi llı Eğitim Bakanı Turhan Ta
yan'ın müştereken kurdele kesmesiyle yurt hiz
mete açıldı. Yurtta incelemelerde bulunan ty1illi 
Eğitim Bakanı Turhan Tayan her fırsatta mem
nuniyetini dile getirdi. 

Bursa Eıkek Öğrenci Yurdu, Diyanet İşleri Başkanı ve Vakhmız Mütevelli Heyeti Başkanı 

Mehmet Nuri Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan kurdeleyi birlikte kesmeleriyle 

hizmete açıldı. 

Bursa Yüksek 

Öğrenim Ôgrenci 

Yurdunun 

arsasını 

bagışlayan 

Halil Dlnçyürek 

isimli vatandaşa 

sayın Milli Eğitim 

Bakanı 

Turhan Tayan 

tarafından 

bir plaket verildi. 



Türkiye Diyanet Vakfı 

tarafından düzenlenen 
14. Dinf Yayınlar Fuarı 
26 Ocak 1996 Cuma günü 
Ankara Kocatepe Camii avlusunda, 
27 Ocak 1996 Cumartesi günü de 
İstanbul Sultanahmet Camii 
avlusunda açıldı . 

ürkiye Diyanet Vakfı, düzenlemiş olduğu 
Dini yayınlar fuarında kitapla okuyucuyu 
buluşturarak ilim, kültür ve medeniyet ha
yatımıza katkıda bulunmaya çalışmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda 26 Ocakta Ankara Ko
catepe Camii avlusunda açılışı yapılan 14. dini ya
yınlar fuarı münasebetiyle düzenlenen törene Dev
let Bakanlarından Necmettin Cevheri, Ayvaz Gök
demir, lşılay Saygın, Diyanet İşleri Başkanı ve 

Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri 
Yılmaz, milletvekilleri ve kalabalık bir topluluk katıl
dı. 

Tören münasebetiyle bir konuşma yapan Diya
net İşleri Başkan ı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, kitaba yapılan hiz
metin en hayırlı, en şerefli ve en kalıcı hizmet ol
duğunu belirtti. Mehmet Nuri Yılmaz, insanın yara
tılan bütün mahlukatın en şereflisi olduğunu ve in
sanın bilme şerefine ermiş olduğunu ifade etti. 

Avrupalıların mağara kovuklarında ilkel bir hayat 
yaşadıkları dönemde Müslümanların kitaplarla bü
yük bir medeniyet inşa ettiğini söyleyen Mehmet 
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,,->" Tôrende konuşma yapan 

Diyanet işleri Başkanı ve 

Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz. 

Nuri Yılmaz "Yazılan her kitabın yazarına ağırlı
ğınca altın ödeyen devletlere sahip olduk. İslam 
medeniyeti bu kitapların inşa ettiği heybetli bir 
medeniyet oldu. lşığını dünyanın her yerine yay
dı." dedi. 

Mehmet Nuri Yılmaz, yazılan her kitabın bir 
hazine olduğunu ve her kitabın bir kalbinin oldu
ğunu ifade ederek "Bakın şu gördüğümüz cami
nin mermer duvarları bile zamanla eskir. Ama 
her kitap ebediyete uzanır. Eğer şanlı bir gelece
ğe adım atacaksak, i slam medeniyetinin külle
nen ateşini yeniden yakacaksak, bunu kitapları
mızla yapacağız. Müslümanlar ne durumda? i !e
riye mi gidiyoruz, yerimizde mi sayıyoruz? Eğer 
bu soruların cevabını merak ediyorsanız, şu gör
düğünüz kitap standlarını tek tek dolaşın. Cevabı 
orada bulacaksınız. Gördüğünüz her yeni kitap 
ilerlediğimizin delilidir. Tek sağlam ölçü işte bu 
kitaplardır." dedi. 

Diyanet işleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli 
Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz 14. Dini Ya
yınlar Fuarı'nın bütün İslam alemine hayırlı ol
ması temennisiyle sözlerini bitirdi. 

Daha sonra kürsüye gelen Devlet Bakanların
dan Ayvaz Gökdemir ve lşılay Saygın 14. Dini 
Yayınlar Fuarı'nın hayırlı olması dileklerinde bu
lundular. 

Son konuşmayı yapan Devlet Bakanı Necmet
tin Cevheri de Müslüman olarak yaratılmanın bir 
şeref olduğunu ve Müslüman olarak yarıtıldığı
mızdan dolayı da Allah'a binlerce şükür etmemiz 
gerektiğini söyledi. İslamiyetin mana aleminin 
yıldızı olduğunu ifaden eden Devlet Bakanı Nec
mettin Cevheri "Taassuba kapalı, terakkiye açık 
yüce dinimizin bütün icaplarını bütün gereklerini 
yerine getirecek çağın içerisinde yaşamak, çağa 
i slamiyetin damgasını vurmak gibi bir görevle 
karşı karşıyayız. Ortaçağın karanlığından dünya
yı çıkaran İslam medeniyeti olduğunu bütün tarih 
kabul etmişken, bizde dünya içerisindeki yerimizi 
1 slamın aydanlık yoluyla alacağız" dedi. 

Devlet Bakanı 

Necmettin Cevheri 

Necmettin Cevheri Yüce Allah'ın milletimizden ve 
İslam aleminden rahmetini, yardımını, ve mağfiretini 
esirgememesi dileğiyle konuşmasını bitirdi. 

Tören konuşmalarından sonra Devlet Bakanı lşı

lay Saygın tarafından fuarın açılışı yapıldı. Fuardaki 
standlar gezildikten sonra il . Geleneksel Türk İslam 
sanatları sergisi Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir ta
rafından açıldı. 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Türkiye'de ilk de
fa 24 Haziran 1983 tarihinde Ankara Odalar Birliği 
salonunda 35 yayınevinin iştirakiyle başlatılan, ya
yıncılar ile halkımız tarafından büyük ilgi gösterilen 
Dini Yayınlar Fuarı, 13 yıldır aralıksız olarak sürdü
rülmüş ve bir gelenek halinde bugünkü seviyeye ge
linmiştir. Dini Yayınlar Fuarı Ankara'nın yanı sıra ilk 
defa 1984 yılında da İstanbul Sultanahmet Camii 
avlusunda gerçekleştirilmiştir. Fuar organizasyonları 
1987 yılından itibaren Ankara Kocatepe Camii ve 
i stanbul Sultanahmet Camii avlularında her yıl dü
zenlenerek geleneksel hale getirilmiştir. 

14. Dini Yayınlar Fuarının açılışı, 
Devlet Bakanı lşılay Saygın'ın 
kurdele kesimi ile başladı. 

14. Dini Yayınlar Fuar bünyesinde 
açılan ıı. Geleneksel Türk lsıam 

sanatları sergisinin açılışı 
Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir 

tarafından yapıldı. 



il. Geleneksel Türk fsıam Sanatı sergisinden bir görünüm. 

Bu yıl Ankara'da 26 Ocak - 15 Şubat, i stan
bul'da 27 Ocak - 15 Şubat tarileri arasında 14.sü 
düzenlenen Dini Yayınlar Fuarı'na Ankara'da 110, 
i stanbulda ise 130 yayı nevi iştirak etti. Her gün 
saat 10.00 - 22.00 arası açık olan fuar_da, yayıncı
lar okuyuculara % 20-40 arasında değişen oran
larda indirimli satışlar yaptılar. Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da Dini Yayınlar Fuarı'na ilginin bihayli fazla 
olduğu gözlendi. 

Türkiye Diyanet Vakfı 14. Dini Yayınlar Fuarı 
münasebetiyle bir dizi de kütür etkinlikleri düzen
ledi. Unutulmaya yüz tutmuş kültür zenginlikleri
mizden eski Ramazan geleneklerini yeniden can
landıran Türkiye Diyanet Vakfı, yaptığı bu hizmet
le kamuoyunun takdir ve beğenisini kazandı. Bu 
yıl .ikincisi düzenlenen "Kocatepe'de Ramazan" 
programlarında şu etkinlikler yer aldı. 

KÜLTÜR PROGRAMLARI 
• • TÜRKİYE 

14. DiNi YAYINLAR FUAR! 
KÜLTÜR PROGRAMINA 

HOŞ GELDİNİ 
OROANiZA 

14. DİNİ YAYINLAR.FUARI KÜLTÜR FAALİYETLERi 
Orta Asya Otantik Türk Müziği Konseri 

Qpek Yolu Topluluğu) • Kafkas Oyunları Gösterisi 

Halk Müziğinden Tasawııfa (Konser) 
Sanatçılar: F.Kaya Kuzucu, M.Emin Uyartaş, Behzat Çiçek 

Kur'an'ın İnsana Bakışı (Konferans) 
Konuşmacı: Prof.Dr. Orhan Karmış 

Değişen Türkiye'de Müslüman Kadın Kimliği 
(Panel) 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. S.Hayri Bolay. 
Konuşmacılar: Hatice Güler, Öznur Çiftçi, Av.Zeynep Şen, 

Hidayet Tüksal, Mualla Türköne 

Aşıklar Gecesi 
Sanatçılar: Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Yaşar Reyhani, 

Nuri Çırağı, Mustafa Aydın, Kul Nuri, İsmail Aladağlı ve 
Muhlis Denizer. 

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yanşması 
Ankara il ve ilçelerinde bulunan imam-hatip lisesi 

öğrencileri arasında 

Türk Tasawııf Musiklsi konseri 
Sanatçı: Ahmet Haliboğlu 



Tlrldye liyaıet Vakfı ve 

Oruç, insanın ferden ifa ettiği ibadetlerinden bi

risi olmakla beraber; paylaşıldıkça çoğalan diğer 

bütün güzellikler gibi, Ramazan ayının feyiz ve 

bereketi, ancak bu ayda terennüm edebilen zevk 

ve heyecanlar da paylaşıldıkça ayrı bir anlam 

kazanmaktadır. Köklü bir ananenin devamı ola

rak, birlikte oruç açmayı ve bu hazzı toplumumu

zun değişik kesimleriyle, çeşitli meslek mensup

larıyla paylaşmayı bir gelenek haline getiren Tür-

kiye Diyanet Vakfı çoğulcu toplum ve kültür yapımı

zın, sosyal münasebetlerimizde bizi bir sağırlar di

yaloğuna götürmemesi açısından bu tür beraberlik

lerin hayırlara vesile olacağı inancından hareket 

ederek Ramazan ayı içinde toplumumuzun çeşitli 

kesimlerine iftar yemekleri vermiştir. 

insana insanca bakmak, gönülden doğan bir sev

gi ile onun yardımına koşmak, sahip olduğu varlı

ğından başkalarını da faydalandırmak kadar güzel 

ve insani bir duygu düşünülemez, işte bu duygula

rın tümüyle ve en geniş şekliyle uygulandığı, sosyal 

bünyemizde daima birleştirici ve kaynaştırıcı bir rol 

oynayan Türkiye Diyanet Vakfı , geçen yıllarda oldu

ğu gibi bu yılda Ramazan ayında, Ankara'da ikamet 

eden fakir ve yardıma muhtaç 500 vatandaşımıza 

4'er milyon Ti. yiyecek yardımı yapmıştır. Türkiye 

geneline yayılmış toplam 900 şubemiz de imkanları 

ölçüsünde Ramazan ayında fakir, sofrasına ekmek 

götüremeyecek durumda olan vatandaşlarımıza 

yiyecek ve giyecek yardımında bulunmuştur. 

Ramazan ayı münasebetiyle fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara yardımları 
Hayır İşleri Müdürümüz Abdulkadir Hacıismailoğlu tarafından verildi. 



Ramazan ayı münasebetiyle bir 

dayanışma ve gönül birliği 

sağlanması amacıyla Vakfımız 

tarafından protokole, ilahiyat 

fakültesi öğretim üyelerine, 

İslam ülkeleri büyük elçilerine. 

Basın mensuplarına ve iş adamlarına 

iftar yemeği verildi. 



Vakfımız tarafından verilen iftar yemeklerinden değişik görüntüler. 



Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınevi 
Hizmete Açıldı 

Türkiye Diyanet Vakfı, yayınevleri zincirine bir 

halka daha ekleyerek AŞTİ Yayınevi'ni düzenle

nen bir törenle hizmete açtı. 

Açılış münasebetiyle düzenlenen törene Diyanet 

işleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başka

nı Mehmet Nuri Yılmaz, Ankara Büyükşehir Bele

diye Başkanı Melih Gökçek, Burdur Milletvekili Yu

suf Ekinci, Diyanet İşleri başkan yardımcıları, Vak

fımız Mütevelli Heyeti üyeleri ve kalabal ı k bir toplu
luk katıldı. 

Tören münasebetiyle bir konuşma yapan ve ya

yınevi hakkında bilgi veren Ömer Kara 1982 yılın

dan itibaren Yayın Matbaacılık ve Ticeret İşletme

si'nin yayın ve kültür alanında büyük hizmetlerde 

bulunduğunu ifade ederek üniversite bulunan bü

yük şehirlerde açtıkları yayınevleri vasıtasıY.la, hiz

met anlayışlarını kitlelere ulaştırdıklarını söyledi. 

Kültüre ve insana yapılan yatırı

mın, inancımıza ve ülkemizin 

geleceğine yapılan yatırımların 

en büyüğü olduğuna işaret eden 

Kara, AŞTİ yayınevinin başken

timizi ülkemize açan modern ter

minalde çağdaş bir hizmet ola

rak gördüğünü söyledi. 

İkinci konuşmacı olarak kürsü

ye gelen Ankara Büyükşehir Be

lediye Başkanı Melih Gökçek 
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hayırlı bir hizmetin güzel bir adımını atmaktan duy

duğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Diyanet 

Vakfı kurulma amacına son derece uygun yeni bir 

hizmete imzasını atıyor. AŞTİ günde binlerce insa

nın gelip geçtiği bir yer, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 

bu yayıneviyle insanlara güzel bir hizmet vereceği

ne inanıyorum" dedi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın AŞ

Tİ'de böyle bir yayınevi açmasından memnuniyet 

duyduğunu ifade eden ve Türkiye Diyanet Vakfı'na 

teşekkür eden Melih Gökçek, yayınevinin hayırlı 

olması ve hayırlı müşteriler dileğiyle konuşmasını 
tamamladı. 

Yusuf Ekinci 

Milletvekili 

Daha sonra bir konuşma ya

pan Burdur Milletvekili Yusuf 

Ekinci de Türkiye Diyanet Vak

fı 'nın yayın alınında yaptığı bu 

hizmeti her türlü takdirin üze

rinde gördüğünü ifade ederek, 

"Bu yayınevinin ve Türkiye Di

yanet Vakfı hizmetlerinin hayır

lara vesile olmasını temenni 

ediyorum" dedi. 



Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'den sonra bir 

konuşma yapan Diyanet işleri Başkanı ve Vakfı
mız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yıl

maz, yayınevi açmanın bir cami açmak kadar 

sevap olduğunu ifade etti. Türkiye Diyanet Vakfı 
olarak yurt sathında yayınevi açma azminde ol

duklarına da işaret eden Mehmet Nuri Yılmaz " 

l lk emri "OKU" diye başlayan bir dinin mensupla
rından da beklenen budur .. Bizim gayemiz ticaret 

yapmak değil, milletimizin okumasını, ilim irfan 

sahibi olmasını sağlamaktır" dedi. 

Diyanet işleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli 

Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, kitaba har

canan paranın boşa gitmediğini ve İslam Dini'nin 
okumayı, düşünmeyi, tefekkürü emreden bir din 

olduğunu belirterek, "Okumadan düşünmek 

mümküm değildir. Kitap okuyan kendini okur, 
başkasını okur ve hayatı okur. Kur'an-, Kerim'de 

okumaya büyük önem verilmiştir. Bir memleketin 

Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mellh Gökçek ile 

. Diyanet işleri Başkanı ve 

Vakfımız Mütevelli 

Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz 

birlikte kurdeleyi keserken. 

ilerlemesi o memlekette münevver insanların çoğal
masına bağlıdır. Cehaletle hiç bir yere varılmaz." 
dedi. Yayınevleri ve gezici kütaphanelerin sayısının 

artmasının arzusu içinde olduklarını ifade eden 
Mehmet Nuri Yılmaz yayınevinin hayırlı olması 
dileğiyle konuşmasını bitirdi. 

Tören konuşmalarından sonra yayınevinin açılışı 
Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz ile Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanı Melih Gökçek 
tarafından yapıldı. 

AŞTİ otobüs terminalinde hizmet 
verecek yayı nevinde Diyanet işleri 

Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
yayınlarının yanı sıra diğer yayınev

lerinin kitapları da satılacak. 



.. 
XXI. YUZYILDA 

• 
VAKIFLARIN YERi VE 

Dr. Nazif ÖZTÜRK 

akıflar insan ekseni etrafında dönüp
dolaşan bir hizmet kuruluşudur. Yer
yüzünde insanı mutlu edecek ve çev
reyi koruyacak ne kadar iyi ve güzel 
haslet varsa, çağlar boyu hepsi vakıf

ların hizmet alanları içerisinde yer almıştır. Vakıfla
rın hedef kitlesi insan, amacı huzuru yakalamaktır. 

Seçilen hedef kitle mevcut olduğu ve tesis edil
mek istenen huzura duyulan ihtiyaç devam ettiği 
sürece, gelecek yüzyıllarda da vakıflar var olmaya 
devam edecektir. 

Geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi gelecek yüzyıl
larda da varlığını sürdüreceği kesin olan vakıfların, 
XXI. yüzyılda Türk toplum hayatındaki yeri ve öne
mi ne olacakt ı r? Hedef kitle insan, temel amaç 
mutluluk ve huzuru yakalamak olduğuna göre, bu 
amaca ulaşmak için, XXI. yüzyılda vakıflar nasıl bir 
çaba içerisinde olacaktır veya nasıl bir çaba içeri
sinde olmalıdır? Ortaya koyduğumuz bu genel he
defleri gerçekleştirebilmek için vakıfların, çalışma 
sahaları neler olmalı, statüleri, mevzuatı ve teşkilat 
yapıları nasıl düzenlenmelidir? 

Bu yazımızda, deneme mahiyetinde, bu konu
lar üzerinde düşünmek istiyoruz. 

Vakıflar, insanla beraber mevcut olan karşılıklı 
dayanışma ve başkalarına iyilik yapma duygusu
nu, hukukf statüye kavuşturan ve ona süreklilik 
kavramını sağlayan, milletlerin sahip bulunduğu 
manevf güç ve değerlerin tanımlanmasına yardım
cı, tüzel kişiliğe sahip hukuki~ ve sosyal bir mües
sesedir. 

Vakıflar başlangıçta, ferdf ve içtimaı~ ihtiyaçla
rın karşılanması amacıyla ortaya çıkmıştır. Ancak 
daha sonra cemiyet hayatında meydana gelen ge
lişmelere uygun olarak içinde bulunduğu toplumla
rın sosyo-kültürel yapısı, ekonomik imkanları ve 
kabiliyetleri oranında değişmiş ve gelişmiştir. Özel
likle Osmanlı döneminde, serbest ekonomi kuralla-
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rına ve yerinden yönetim esaslarına göre faaliyet 
gösteren, her biri ayrı hükmf şahsiyeti haiz; devle
tin yükselme ve duraklama hareketlerine paralel 
olarak hizmet alanları genişleyip daralan, toplum 
ve devlet hayatımızda sosyal, kültürel, ekonomik, 
hatta siyası~ yönlerden belirgin bir potansiyele sa
hip bir sektör haline gelmiştir. 

Tarihdeki kadar yaygın olmasa bile bugün de 
ülkemizde yeni vakıflar kurulmaktadır. Bu durum, 
uıusumuzda düşünce ve sermaye olarak, vakıf fik
riyatı ve anlayışının mevcut olduğunu göstermek
tedir. 

Ancak batılılaşma ve yenileşme döneminde, 
harid dış tesir ve hatta tazyiklerle evvela tarihten 
bize intikal eden vakıfların yönetimi devletleştiril
miştir. Şahısların hür iradeleriyle kendi mallarından 
kaynak ayırarak kurdukları vakıf müesseselerinin 
idaresi, 1826'da kabine içinde yer alan Evkaf-ı Hü
ma.yün Nezareti'ne bağlanmıştır. Arkasından bütçe 
birliği prensibi gerekçe gösterilerek, ekonomik im
kanlarına el konulmuş, en son olarak da mal varlı
ğının büyük bir kısmı dağıtıma tabi tutulmuştur. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Meşihat'la vakıflar 
birleştirilerek, Şerr'iye ve Evkaf Vekaleti kurulmuş 
ise de; bu da çok kısa sürmüş, 3 Mart 1924 tarihin
de kabul edilen 429 sayılı Kanun'la Diyanet'le va
kıflar birbirinden ayrılmıştır. 

Kanuni Türbesi ve Süleymanlye Hazlresi 



Cumhuriyet döneminde, vakıflar-la ilgili yapı
lan hukukf düzenlemeler; i slam dünyasında 14 
asırlık fiili uygulama dikkate alınmadan, sadece 
batının değer yargıları ve bu konudaki mevzuatı 
esas alınarak hazırlanmıştır. Bu sebeplerle ülke
mizde bugün, vakıflar konusunda bir kavram kar
gaşası yaşanmaktadır. 

i slam hukukunda, vakfın olmazsa olmaz şartı 
olarak kabul edilen "kurbet kasti" unutulmuş; 
vakfın kuruluşu, derOnf ve manevı· alanlardan 
soyutlanarak kuru bir "şekil şartı" na bağlanmış
tır. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, merkezf 
otorite, sürekli bir ş'ekilde vakıfların faaliyetlerine 
müdahale etmeye başlamışd ı r. 

Bu müdahaleci tutum, batılılaşma dönemin
den itibaren başlayan devletçi ve merkezf yetçi 
anlayışın bir sonucudur. Devletin idan· tarzı de
ğiştiği halde, kendi toplumuna güvenmeyen, 
başka bir ifade ile "halka rağmen halkçılık" diye
bileceğimiz bu tavır, hiç değişmemiştir. 

Bu anlayışın sonunda toplumla devlet birbiri
ne yabancılaşmış ve hatta aralarında güven duy
gusu kalmamıştır. Devletle vatandaşın ö_ncelikle
ri farklılaşmış, ülkemiz güç kaybına uğramıştır. 
Birbirine destek olmak suretiyle ülke kalkınması
nı sağlaması gereken bu iki güç, yekdiğerine 
köstek olmaya başlamıştır. 

Ülkemizde yaşanan bu güvensizlik ortamı, 
gönüllü demokratik sivil toplum örgütü olan vakıf
ların, tarihte ve gelişmiş batı toplumlarında oldu
ğu gibi, kamuoyu oluşturma ve baskı unsuru ola
rak faaliyet gösterme imkanını ortadan kaldır
mıştır. 

Vakıfların istenilen düzeyde müesseseler ku
rarak hizmet üretebilmesi için, tarihte bizim top
lumumuzda ve günümüz gelişmiş batı ülkelerin
de olduğu gibi, mutlaka sermaye birikimine sahip 
olmaları gerekmektedir. Yeterince ekonomik bir 
potansiyele sahip olmadan kurulan vakıflar, ilk 
kuruluş heyecanının geçmesinden sonra tıkanıp 
kalmaktadır. 

Esas itibariyle vakıflar; mal varlığına, gerçek
leştirilmesi gereken bir amaca, süreklilik kavra
mına ve kara yönelik olmayan hizmet anlayışına 
sahip olması gereken kuruluşlardır. Ne yazık ki, 
son dönemlerde, dernekçilik anlayışıyla serma
yesiz vakıflar kurulmaya başlanmıştır. Bu şekilde 
ortaya çıkan ve hayatiyetlerini devam ettirmeyi 
aidat ve bağışlara bağlayan vakıfların, kurucuları 
ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, toplum ve 
devlet hayatına etki edebilecek tarzda faaliyette 
bulunmaları mümkün değildir. 

Her şeyden önce vakıflar, XXI. yüzyıla girerken, 
ithal düşüncelerle sistemin bozulmasına ve tıkan
masına yol açan müdahaleci ve merkeziyetçi anla
yışı sorgulamak zorundadır. Vakıflar için yegane yö
netim tarzı merkeziyetçi anlayışı devam ettirmek mi
dir? Cami, Kur'an Kursu yaptırmak, öğrenciye burs 
vermek ... gibi tek amaçla kurulan sermayesiz vakıf
ları bir çatı altında toplamak ve böylece vakıf enflas
yonunu önlemek amacıyla "şartlı bağış" vakıf türünü 
hayata geçirmek mümkün değil midir? 

Bizim bin yıllık geçmişimizde ve günümüz geliş
miş demokratik ülkelerinde olduğu gibi, vakıfları hür 
teşebbüs ve yerinden yönetim anlayışına göre idare 
edilir bir yönetim tarzına kavuşturmak, bölünmüşlük 
ve parçalanmışlığına son vererek, 200 yıldır yerle
rinden oynatılan taşları, yeniden yertiyerine koymak 
imkanı yok mudur? 

Gönüllü demokratik sivil toplum örgütü olan va
kıfların bir araya gelerek birlik oluşturmasına engel 
olan yasal düzenlemelerle birlikte yaşamak kader 
midir? Gelişmiş batı toplumlarında olduğu gibi, ka
muoyu oluşturması ve baskı unsuru olarak faaliyet 

. göstermesine imkan tanımayan her tütlü hukukf en
gelleri ortadan kaldırmak mümkün değil midir? 

Bana göre vakıflar, XXI. yüzyıla bu ve benzen· 
sorulara cevap arayarak girecektir. Çünkü bugün ül
kemizde sergilenen vakıf faaliyetleri; ne bizim toplu
mumuzda müesseseler kuran ve zamanımızda dev
letin görevleri arasında bulunan eğitim, sağlık, ba
yındırl ı k sosyal güvenlik ve belediyecilik ... gibi bir
çok kamu hizmetlerini doğrudan yerine getiren tarih
deki vakıf uygulamalarına; ne de demokratik batı ül
kelerinde olduğu gibi, holdingler kurup yöneten ve 
iktidarların değiş

mesine yol aça
cak kadar kamu
oyu gücünü elin
de tutan dünya
daki çağdaş va
kıfçılık anlayışına 
uymaktadır. De
mek ki, birçok 
benzeri sosyal 
konularda olduğu 
gibi, vakıf faali
yetleri konusun
da da, ülkemizde 
ara bir dönem 
yaşanmaktadır. 
Ara dönemlerin 
sürekliliğinden 

bahsetmek müm
kün değildir. Ta-

Ortaköy Camii 



bif seyri içerisinde suyun kendi mecraını bulduğu 
gibi; önümüzdeki dönemde vakıflar da, kendi top
lumuna güvenmeyen merkezfyetçi ve baskıcı an
layıştan kurtularak, aslf unsurlarını kaybetmeden 
çağdaş bir yapıya ve yönetim tarzına kavuşacaktır. 

Bu noktada hemen aklımıza, bu yapı ve yöne
tim tarzı nasıl olmalıdır sorusu gelmektedir. Bilim
sel çalışmalarda cevabı bulmak değil, soruyu sor
mak ve problemi ortaya koymak önemlidir. Eğer 
biz sistemi sorgulamaya başlayabilirsek, mutlaka 
bir çıkış yolu bulabiliriz. 

Bu bağlamda bir soru daha aklımıza gelmekte
dir. Nasıl bir hukukf düzenleme, nasıl bir teşkilat 
yapısı oluşturalım, nasıl bir reorganizasyona gide
lim ki, eskisi ve yenisiyle bütün vakıflar, ülkemiz ve 
toplumumuz için daha faydalı hale gelsin? 

Her zaman tartışmaya açık olmakla birlikte, bu 
sorulara cevap ararken bir tesbitle yola çıkmak ge
rekmektedir. 

Bugün vakıfların hukukf dayanağın ı ve çalışma 
esaslarını düzenleyen yürürlükteki kanun, tüzük ve 
yönetmelikler ile mazbut vakıfların idaresini, mül
hak ve yeni vakıfların devlet adına denetimini üst
lenen Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mevcut sta
düsü ve teşkilat yapısı, izah etmeye çalıştığımız 
tarzdaki bir ihtiyacı karşılamaktan çok uzak bulun
maktadır. 

Bu bakımdan vakıfların yeni bir hukukf yapıya 
kavuşturulmasına ve Vakıflar İdaresi'nin yeniden 
reorganizasyona tabf tutulmasına şiddetle ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Kanaatimizce yeniden oluşturululacak Vakıflar 
idaresi, Türk Medenf Kanunu'na göre kurulan va
kıfların mütevelli hey'et başkanlarının da belirli bir 
oranda yer alacağı , geniş tabanlı Danışma Kuru
lu 'na, seçimle gelmiş bir yönetim kadrosuna sahip, 
genel hükümler çerçevesinde murakabeye tabf , 
özel hukuk hükümlerine göre idare olunur, ayrı 
bütçeli müstakil bir yapıya kavuşturulması gerekir. 

Seslendirdiğimiz bu iki hususun istenilen sevi
yede ülke ve toplum yararına yeniden düzenlen
mesi , vatandaşla devlet arasında yaşanan güven 
bunalımının aşılmasına bağlıdır. 

Bize göre, XXI. yüzyılda vakıfların üstlenmesi 
gereken en önemli rol, bu güven bunalımının aşıl
masına katkı sağlamak olmalıdır. Önemli, fakat 
pek de kolay olmayan bu görevin yerine getirilebil
mesi için, yönetenle yönetilenleri , yani tarafları ; 

eğitim ve sosyal hayatta olduğu gibi, ekonomik im
kanların paylaşılması bakımlarından da birbirlerine 
yakınlaştırmak gerekmektedir. Birincisi toplumda 
kültür bütünlüğünün sağlanmasını, ikincisi sosyal 

Üsküdar Hamamı (Mimar Sinan Hamamı) 

tabakalar arasında gelir dağılımı paylaşımının 
dengelenmesini gerekli kılmaktadır. 

Demek ki, XXI. yüzyılda vakıflar, "kaderde, kı
vançta ve tasada" eşit bir toplum meydana gelmek 
için yoğun bir kültür programına yönelmek mecbu
riyetindedir. Tarihte batı rönasansının doğmasını 
i slam Medeniyeti sağlamıştır. i slam medeniyetinin 
meydana gelmesinde ise, vakıf müessesesinin 
ağırlığını inkar etmek mümkün değild i r. Tarih boyu 
yeteneklerimizin sergilendiği , güzel san'atlarımızın 
finansörü hep vakıflar olmuştur. Mimarinin taş işçi
liğinin , oymacılığın , kakmacılığın, vitraycılığın hatt 
san'atının, tezhipçiliğin en güzel örneklerinin sergi
lendiği camilerimizin tamamı, vak ıf sektörünün fi
nansörlüğünde yapı lmıştır. Onları orijinal şekilleriy
le, birer kültür mirası olarak yeni kuşaklara aktaran 
sektör de, yine vakıflar olmuştur. 

Eğer müslüman devletler arası çatışmaları ber
taraf ederek, evrensel dünya kültürünü özümlemek 
suretiyle, yeniden İslam medeniyeti rönesansını 
kuracaksak; dün olduğu gibi bugün de vakıflar, bu 
çabanın içerisinde rol almak zorundadır. 

Bize göre sosyal tabakalar arasında görülen 
kültür bütünlüğü farklılıklarının ve ekonomik den
gesizliklerin yaşanmasında, Anadolu insanının ha
yati iki problemi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
çocuklarına günümüzün gerektirdiği tarzda eğitim 
ve öğretim imkanı sağlayamamak, ikincisi meşru 
yoldan para kazanmanın yolunu bu lamamaktır. 
Eğer bu iki mes'eleye çözüm yolu bulunamazsa; 
şimdiye kadar olduğu gibi , bundan sonra da bizim 
insanımız üçüncü sınıf insan olmaktan ve yönetil
mekten kurtulamayacaktır. 

Ülke nüfusunun %70-80'ini oluşturan bu kesi
min, bu iki problemini çözümlemek, yeni vakıfların 
en başta gelen amacı olmalıdır . 

istisnalar bir yana, bugün ülkemizde, sermaye 
birikiminin yitirildiği, Osmanlı'nın gerileme döne-



minde olduğu gibi; müesseseler kuran vakıflar 
yerine, yapılaşmaya ve çok fazla harcamayı ge
rektirmeyen soyut amaçlar için vakıflar kurul
maktadır . . ~ 

Bu alışkanlıktan en kısa sürede vazgeçilmeli, 
yeterli plan, proje ve sermaye birikimine sahip 
vakıflar kurulmalıdır. Bundan sonra kurulacak 
vakıflar, bireysel meseleler yerine geniş kitleleri 
ilgilendiren toplumsal konularla meşgul olmalıdır. 
Bir yoksula yardım yerine, işsize iş imkanı sağla
yacak tesisler kurmalıdır. 

Burs yerine, karşılıksız ve nitelikli eğitim im
kanı sağlayan okul, ilaç parası yerine, yoksulu 
parasız tedavi edecek hastahane açmalıdır. 

Toplu iletişim araçları, kitleleri bilgilendirmede 
ve ülke yönetimine halkın katılımını sağlamada, 
büyük bir baskı unsurudur. 

Önümüzdeki dönemde tesis edilecek vakıflar, 
ülke genelinde yayın yapacak TV, radyo, gazete, 
dergi. .. gibi göze ve kulağa hitap eden basın-ya
yın organlarını kurmaya ve işletmeye talip ola
caklardır. 

Demokrasilerde hak almak, ancak örgütlü 
toplumsal kuruluşlara sahip olmakla mümkün
dür. Zorbalığın ve diktacılığın bertaraf edilmesin
de, hukukun içerisinde kalarak ve demokratik il
kelere uyarak büyük halk kitlelerinin, hakka ve 
doğruya yönlendirilmesi, haksızlığın ve zulmün 
ortadan kaldırılması açısından hayati önemi ha
izdir. 

Çağdaş demokrasi, katılımcı ve çoğulcudur. 
Katılımcılığı ve çoğulculuğu sağlamakta ve ka
muoyu oluşturmakta, diğer sivil teşekküllerin ya
nında, vakıflara da önemli görevler düşmektedir. 
Ancak bugüne kadar vakıflar, kendi aralarında 
yeter derecede organize olamadığı için, güçlü bir 
toplumsal tepki, siyasal iradeye yansımamıştır. 

Vakıflar, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, pi
yasa ekonomisini, sosyal dayanışmayı , kültürel 

Fatih Camii ve Külliyesi 

kimliği, milli birlik ve bütünlüğü güçlendirecek, bilinç
li ve duyarlı bir kamuoyu hazırlayarak, sosyal irade
yi etkilemeye talip olmalıdır. Nitekim 1995 yılında 
yapılan anayasa değişikliği ile ülkemizde, vakıfların 
siyasf faaliyet göstermesine kapı aralanmıştır. 

Vakıflar, gönüllü teşekküller arasında iş ve güç 
birliği oluşturmayı , toplumun geniş katmanlarını ele 
almayı, çözümler üretmeyi, araştırmalar, toplantılar, 
açık oturumlar, hizmet içi eğitim kursları düzenleme
yi, yayın yapmayı , bildiri yayınlamayı, vakıfları ilgi
lendiren her konuda hükümete ve yasama organına 
görüş bildirmeyi, siyasal iktidar üzerinde demokratik 
bir baskı grubu oluşturmayı öncelikli hedefleri arası
na almalıdır. 

iletişim ve bilgi çağını yaşayan dünyamız küçül
müştür. Günümüzde bir ülkede meydana gelen ha
diseler, o devletin sınırları içerisinde kalmamaktadır. 
Globalleşme ve küreselleşme tabirleriyle anlatı lma
ya çalışılan olgu budur. 

Dünyada meydana gelen gelişmelerden mem
nun olmamak, hatta güçlü devletlerin çıkar düzenini 
ve hegomanyasını sürdürdüğünü görmezlikten gel
mek, yahut dünyada olup biten herşeyi yok sayarak 
hadiselere sırt çevirmek, yaşanan gerçekleri orta
dan kaldırmamaktadır. 

Durum böyle olunca, hadiselerden kaçmak yeri
ne, olayların üzerine yürümek daha gerçekçi bir 
yaklaşımdır. 

Bugün devletlerin dünya düzeninde ağırlık koy
maları, sadece ekonomik ve askeri güçleriyle olmu
yor. Resmf, politik manevraların yanında, gönüllü, 
demokratik sivil toplum örgütlerini harekete geçire
rek, bilgi akışını sağlamak ve dünya, siyası plat
formları nezdinde kamuoyu oluşturmak amacıyla bir 
yarış içerisindedirler. 

Diğer taraftan XXI. yüzyılda, bu amaçla vakıflar 
eliyle gösterilecek faaliyetlerle, bizim insanımız ve 
ülkemizde mevcut olan beşen- hasletlerimizi, bu in
sanf özelliklerden mahrum olan, diğer dünya ülkele
rine aktarmamız mümkün olacaktır. 

Son Bosna-Hersek, Azerbaycan ve Çeçenis
tan'da yaşanan insanlık dışı olaylar; bütün dünya 
devletleri nezdinde, sivil demokratik toplum örgütleri 
eliyle kamuoyu oluşturmaya yönelik bu tür faaliyet
lerin gerekliliğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. 

Deneme mahiyetinde seslendirmeye çalıştığımız 
bu hususların ışığında, vakıfların XXI. yüzyılda; kalı
cı müesseseler kurup işletmenin yanında, toplumu 
kültür ve inanç bütünlüğüne ulaştıracak ve halkın 
eğilimlerini siyası- yönetime taşıyacak tarzda kültür 
ve siyaset ağırlıklı toplumsal faaliyetlerde buluna
caklarını söylemek mümkündür. 



"İslami Değerlerin Geleceği" 
Türkiye Diyanet Vakfı, 

gönüllü kuruluşlarla işbirliğinin 

güzel bir örneğini daha sergileyerek 

Türk Demokrasi Vakfı, Türk Ocakları 

Genel Merkezi ve Türk Dünyası 

Araştırmaları Vakfı ile müştereken 
"İ slamf Değerlerin Geleceği" konulu 

bir sempozyum düzenledi. 

Üç gün süren sempozyumda yurtiçin
den ve yurtdışından 80'den fazla ilim ada
mı katıldı . Sempozyumda ilim adamları is
lam 'ın özünden kaynaklanan, insanlığı 
mutluluğa, huzura ulaştıran erdemli insan 
yapan değerleri ele aldı. Sempozyumda 
İslamı Değerlerin Geleceği sorunu "islamf 
Değerlerin Geleceği" üzerinde dış unsurla
rın etkisi "İslami Değerlerin Temellendiril
mesi ve Sistemleştirilmesi" "İslami Değer
lerin Geleceği Üzerinde Medyası ve Eğitim 
Etkisi ve Yeri" ve Dünyanın çeşitli bölgele
rinde Müslüman topluluklarının islamf De
ğerler açısından bugünkü durumu ve gele
ceği ana başlıkları altında tartışı l dı. 



İSLAMi DEGERLERİN 
GELECEGİ 

TÜRK--- TÜRl DEIIOIUSİ TÖRl 8ÔIYlSI 
OİY~~ VAlA AUSTIWUII alllll YAlfl 

Diyanet İşleri 
Başkanı 

ve Türkiye 

Diyanet Vakfı 

Mütevelli Heyeti 

Başkanı Mehmet 
Nuri Yılmaz. 

1 Aralık 1995 Cuma günü saat 9.30 da Koca
tepe Camii Konferans Salonu'nda başlayan 
sempozyumun açılışı Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz'ın konuşmasıyla yapıldı. 

Sayın Yılmaz'ın konuşmasını aşağıda sunu
yoruz: 

Muhterem bilim adamları, değerli misafirler; 
basınımızın ve televizyonların güzide mensupla
rı; sözlerime başlamadan önce, hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. 

Ewela şunu belirteyim ki: Bu panelin amacı, 
İslamı değerlerin bizzatihi geleceğini tartışmaya 
açmak değildir. Zira İslam, insanlığın ufkunu, 14 
asır ewel nasıl aydınlatmışsa, günümüzde de, 
14 asır sonra da, aynı derecede aydınlatmaya 
devam edecektir. Bu nurun, zamana bağlı olarak 
artması mümkündür; ama, eksilmesi asla düşü
nülemez. 

Burada, bu toplantıda irdelenecek olan hu
sus, geleceğin insanı ve insan hayatının İslamı 
değerlere nispetinin ne olacağıdır; yani, gelece
ğin dünyasını kurarken, İslama ne ölçüde müra
caat etmek zorunda olduğumuzdur. Pozitivist 
söylemin, bütün insanlığın son birkaç asrına 
mührünü vuran bu maceranın bizi getirdiği nokta 
bu. Bu noktayı, son derece ibret verici buluyo
rum. Çünkü, insanın yeni baştan bir tarifi yapıl
maya çalışılmıştır. Bu tarife uygun bir dünya kur
gulanmak istenmiştir. Hatta, insanın ihtiyaçları 
bile, bu tarif istikametinde belirlenmiştir. İnsanda 
olan bir şeyin, yani aklın, dolayısıyla insanın, tek 
başına yetkinliğini ilan eden pozitivizm, aklın eş
yaya nispetlerini, yani aklı bilgiyi, bu yetkinlik id
diasının delili olarak kullanagelmiştir. 

Saygıdeğer dinleyenlerim, huzurlarınızda bir 
pozitivizm reddiyesi okuyacak değilim. Bir yön
tem olarak, eşyayı kavramamızdaki başarısı ala-

bildiğine abartılan pozitivizm, insanf gerçeklikle nes
nel gerçekliği birbirine karıştırarak, insanı, kavran
ması mümkün olmayan bir varlık haline getirmiştir. 
O cümleden olarak, pozitivist bir hayat yorumu içeri
sinde, insanı problemlerle de günden güne artarak, 
içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Alet yapmakla kul
lanmak yönündeki becerimiz arttıkça, problemleri
miz de, şaşırtıcı bir biçimde artmıştır. 

Değerli misafirler, hayatın sabit bir ayağa ihtiyacı 
vardır. Bu, hayatın tutarlılığı açısından gerekli oldu
ğu gibi, iç dünyamızla dış dünyanın uyumu açısın
dan da gereklidir. Nesnel, yani akb" bilginin bu ihtiya
cı karşılayacağı zannedilmiştir. Oysa, aklın objekti
vitesi, sadece bir zandır, bir vehimdir; çünkü akıl, 
nispeten var olan bir şeydir. Üstelik, bu nispet, ta
sawuf ehlinin dediği gibi, gölgeyedir. 

"Nispetindir nuru nar eyleyen nigaristanı har 

Zıllf zalilir vücudun, gördüğün her sulselam" 

Aklın, ne Allah ile ne de ilahi olanla yarışması 
mümkün değildir. Akıl, böylesi bir yarışta çatlar. 

Günümüzde yaşanan kaos bundandır. İnsanın 
tamamlanmak ihtiyacı, asırlardır ihmal edilmiştir. İn
sanın tamamlanmak ihtiyacında olduğu bile, kabul 
edilmemiştir. İnsanın kendisine, eşyaya ve hayata 
yönelttiği bi muvazenesiz bakış, insanlar arası ilişki
lerde dengeyi bozmuştur, toplumlar arası ilişkilerde 
dengeyi bozmuştur, kültürler arası ilişkilerde denge
yi bozmuştur, kavramlar arasındaki dengeyi boz
muş; bunun neticesi olarak, iyi ile kötü, güzel ile çir
kin, doğru ile yanlış, faydalı ile zararlı arasındaki 
dengeyi bozmuştur ve nihayet, tabiatın dengesini 
bozmuştur. 

Aziz misafirler, maddf akla bu kadar önem ve 
öncelik veren insanoğlu, kurduğu beşen· mekaniz
maları ve bu uğurda sarf ettiği muazzam kaynaklara 
rağmen, kitlevı· ölümlerle sonuçlanan yoksulluğun 
yaygınlaşmasına mani olamamıştır. Vahşi savaşla
rın ardı ardına patlak vermesine mani olamamıştır. 
Köleliğin ortadan kaldırılması şöyle dursun, daha 
yaygın, daha müesses, daha katı uygulama biçimle
rinin ortaya çıkmasına mani olamamıştır. Sağlık 
problemlerinin artmasına ve zannedilenin tam tersi 
bir şekilde cehaletin yayılmasına mani olamamıştır. 
Hayatın sabit ayağı yerinden oynatılmıştır ve ortaya 
çıkan görecelik içerisinde hiçbir şeyi sorgulamanın 
da imkanı kalmamıştır. 

Güç ve kudret sahipleri, bunun tam aksini düşü
nebilirler; ama, onlar da, insanlık vicdanının uzağın
da kalmış bir küçük azınlıktır. 

Şu_ mısralar, bu durumu ne güzel ifade eder: 



·"Ademiyyet bak nasıl düşmüş zemin-i zillete 

Meskenetle mezcolunmuş haleti dünyayı gör." 

Evet, insanlık, kendisine sığınacak yeni bir al-
ternatife muhtaç hale gelmiştir. Bu ihtiyaç önümüz
deki dönemde, artarak devam edecektir. 

Değerli misafirler, her yeni inşa, yeni bir tanımı 
gerekli kılar. Düşünceyi ve hayatı yeniden inşaya 
yönelik her disiplinin, insan, eşya ve tabiatı da yeni 
baştan tanımlaması gerekir. ister beşeri olsun, is
terse ilahilik iddiasında bulunsun, bütün disiplinle
rin temel problemi, bu tanımlarda yatmaktadır. Bu 
problem, bizi, doğrudan doğruya yaratılışın gayesi
ni aramaya sevk edecektir. 

Beşeri disiplinleri daha baştan zaafa düşüren 
husus budur. Yaratılış gayesini dikkate almayan 
bir insan, eşya ve tabiat tanımı, daha baştan eksik 
ve yanlıştır ve bunlar üzerine inşa edilecek birdi
siplin de, bir yanılsamadan, beyhude bir macera 
olmaktan öteye geçemeyecektir. 

Bu kabil arayışlarla, bu kabil denemelerle, in
san ve cemiyet hayatının armonik bir bütünlüğe 
kavuşması mümkün değildir. Kaos kaçınılmazdır, 
anarşi kaçınılmazdır ve nihayet, insanın insana, in
sanın eşya ve tabiata zulmü kaçınılmazdır. 

Modern toplum, bu çıkmazın artık farkındadır 
ve artık yaratılış gününün tanığını aramaktadı r; o 
tanık, Mukaddes Kitabımız Kur'an-, KenAm'dir. 

Muhterem davetliler, hayatın sabit bir ayağa ih
tiyacı olduğunu söylemiştim. Çünkü, düzen ve inti
zam kaçınılmaz bir ihtiyaçtır ve onların da sabit bir 
menşei olmak gerekir. Hayatın sürekliliğine temin 
eden temel dinamik, mesuliyet fikridir. Burada, 
nesnel bir mesuliyetten, zorunlu bir mesuliyetten 
söz ediyorum. Böylesi bir mesuliyetin menşeinin 
de, sabit olması gerekir. Sabitlik, teklikle mümkün
dür. Teklikte; yani, vahdette. Birden fazla Tanrının 
ve tanrılar arası rekabetin ne dehşetli bir şey oldu
ğunu düşünebiliyor musunuz? .. 

Elbetteki Allah birdir ve alemlerin kendilerine 
bahşedilmiş düzen içerisinde deveranı, bu birliğin 
en büyük delilidir. Yüce Yaratanın tesis ettiği mad
di alemdeki bu düzen ve istikrara karşılık, beşenA 
alemde, her gün, her an bir yenisi kopan kıyametin 
sebebi nedir? .. insanlığın, bir türlü sulh ve sükuna 
uluşmaması nedendir? .. Bütün dikkat ve enerjileri, 
maddeyi daha fazla istismar gayesine endekslen
miş modern toplumlar, neden bir yandan bu gaye
ye doğru yürürken, bir yandan azgınlaşmaktadır? .. 
Ardı ardına üretilen projeler, ne bu sorulara cevap 
bulabiliyor, ne de bu problemlere çözüm üretebili-

yor ve vahdet inancından uzaklaşan günümüz in
sanı, vicdanındaki çok tanrılığı silip atmadıkça, tek 
Allah'a yönelmedikçe, bütün icap ve tezahürleriyle 
birlikte böyle bir esaslı ve içsel dönüşümü gerçek
leştirmedikçe, cevapsız kalan sorular dizisi uzayıp 
gidecektir. 

Günümüz insanı, cahiliye anlamında puta tapı
cılığa elbette itibar etmeyecektir. Ama, Tanrısız bir 
dünyada, insanın kendi kendisini daha kolay ger
çekleştirebileceğini zanneden pozitivist dünya gö
rüşü, tapınılan şeylerin sayısını artırmaktan başka 

bir işe yaramamıştır. Yaşanılan beşenA kıyametler, 
insanlığın iç dünyasındaki mabudların rekabetin
den kopmaktadır. 

Değerli misafirler, fertle başlayan, fertle biten, 
fert merkezli bir dünya görüşü insanlık idealinin uf
kunu karartmış, onu, çok dar ve kısır bir alana 
mahkum etmiştir. insanlığın ruhi enerjisi sömürül
müştür. Bunun neticesi olarak, yeryüzündeki pek 
çok cemiyetin, cins ve nesil güvenliği ağır yara al
mıştır. 

Burada, hiç şüphesiz, modern toplumların 
problemlerinden söz ediyoruz. Yeryüzündeki pek 
çok cemiyet, henüz bu problemlerin uzağındadır; 
ama, onların da yüzü, böylesi bir hayat anlayışı ve 
tarzına dönüktür; yani, onlar açısından da potansi
yel bir tehdit söz konusudur. 

Hiç şüphe yoktur ki, Allah, insanlığı, daimf bir 
zillet ve dalalete rıza gösterecek yaratılışla malül 
kılmış değildir. Küfrün zeval anı geldiğinde, imkan
sız zannedilen dönüşümlerin, ne kadar kolay oldu-
ğu da görülecektir. · 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen, insanlık, bir 
idrak devrimine, her zaman muhtaçtır. Allah'ın Ki
tabı ve dini, unutulmuş bir hazine gibi, yanıbaşı
mızda eksizsiz durmaktadır. Bu, insan ve bilenler 
için, ağır bir mesuliyettir. 

Panelimizin, böylesi bir mesuliyetinin icapları 
cümlesinden olmasını diliyor, hepinize saygılar su
nuyorum. 

Açış konuşmasından sonra Türk Demokrasi 
Vakfı Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Akar
calı, kürsüye gelerek bir konuşma yaptı: 

. Çok Sayın Başkanım, değerli, aziz konukları
mız; hepinize hoşgeldiniz derim. 

Konuşmama başlamadan önce, iki saptama 
yapmak isterim. Eğer, şöylesine önemli bir toplantı 
yerine, !;>öylesine kapsamlı derin bir konu yerine, 
şurada çok basit bir moda defilesi olsaydı, sanıyo-
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Bülent AKARCALI 

Türk Demokrasi Vakfı 

Genel Başkanı 

rum başta , millf te
levizyonum uz ol
mak üzere, çok sa
yıda kamera bulu
nurdu. Bu sapta
mayı yapmayı bir 
borç biliyorum. 

Böylesine önemli bir toplantıya, buraya zah
met etmiş olan kameraman arkadaşlara, buraya 
kameralarını göndermiş olan az sayıdaki televiz
yonlara ve gazetelere gerçekten teşekkürlerimi 
iletmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, medyanın görevi rek
lam değildir, kamuyu aydınlatmaktır. Medyanın 
görevi, sene sonunda daha kazançlı, daha karlı 
bilançolar çıkarmak değildir. Kar elde etmek için 
çalışabilecek çok daha fazla yer vardır. Kamuyu 
aydınlatmak, insanımızı bilgilendirmektir. Eğer, 
bu konularda insanımız bilgilinderilmeyecekse, 
hangi konuda bilgilendirilecektir? .. Bunu özellikle 
belirtmek istiyorum. Samimi bir şekilde belirtiyo
rum. 

Diğer vurgulamak istediğim nokta şudur: Böy
lesine değerli bir toplantıyı düzenleyen kuruluşla
ra baktığımız zaman, en temel ortak husus, bu 
kurumların, Türkiye ... Türk Türktür. (Alkışlar) Ya
ni, millf vasfının, özelliğinin de ortaya çıkmasıdır. 
Buradan şuna gelmek istiyorum: İslamı değerle
rin gelişimi, geçmişte olduğu gibi, Türk dünyası
nın teminatı altındadır. Bu da, bu dört kurumun 
bir arada olması da, bunun en tabir bir tezahürü
dür. 

Burada bulunan, başka ülkelerden gelmiş 
kardeşlerimize, din kardeşlerimize, dostlarımıza, 
akrabalarımıza , buradan, kendimize bir şoven, 

aşırı milliyetçi bir pay çıkarmak açısından söyle
miyoruz; ama, bin yıldır İslama hizmet etmiş 
olan bu büyük milletin inancını, gelecek için de 
bir teminat altına alacağının bir delili olarak be
lirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım , değerli dinleyiciler, Sa
yın Diyanet İşleri Başkanımız, İslamdaki idrak
ten bahsederken, aklıma şu mısra geldi. Rah
metli Mehmet Akif Ersoy şöyle diyor: 

"Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, 

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı." 

:-.." .·. . 
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İşte, bugünkü tartışmaları yaparken, bu değerli 
şair, büyük din alimi, büyük filozof Mehmet Akif'in bu 
iki mısraı içerisinde, koca bir kitap yatmaktadır. 

İslamın, ilk gününden itibaren var olan ve ebedi
yete kadar var olacak değerleri , aslında kişinin ken
dini yetiştirerek, eğiterek , sürekli çalışarak, sürekli 
öğrenerek, kendi idrakinden kaynaklanacak bir hu
sustur. Bu idraki geliştirmede de, en önemli husus, 
din alimlerimize düşmektedir. Bu noktayla ilgili ola
rak, ileride, bir - iki hususa ayrıca değineceğim. 

Çok değerli kardeşlerim, İslam Dini, tam anla
mıyla evrensel bir dindir; yani, içinde bulunduğumuz 
dünyayı da aşan, tüm kainatı kapsayan bir dindir. Al
lah'la kul arasına girmiş bir ruhban sınıfı, Müslüman
lıkta yoktur. İslam, kemikleşmiş kurumların empoze 
ettiği bir din değildir. i slam Dini, sosyal hizmeti, bir 
rüşvet gibi götüren misyonerlerin çalışması ile de 
yayılmamıştır. Salt tevhid inancına bağlı bir dindir. 

Endonezya'ya gittiğimiz zaman, Endonezya'da, 
nüfus açısından dünyanın en büyük Müslüman ül
kesine baktığımızda, orada İslamiyetin , zamanında 
oraya gitmiş olan misyonerlerin, oranın insanlarına, 
"biz size hizmet edelim, hastane yapalım , şunu ya
palım, bunu yapalım, siz de gelin bizim dinimizi ka
bul edin" anlayışıyla gitmemiş, yayılmamış bir din
dir. Yalnız ve yalnız, sevgiye, gönülden gelen inan
ca bağlı olarak yayılmış bir dindir. Bunu, başka din
leri küçümsemek, bizim d~, kitabımızın da, inancı
mızın da kabul ettiği, saygı gösterdiği dinleri küçüm
semek için söylemiyorum; aradaki farklılığı vurgula
mak için belirtiyorum. Dünyanın her köşesine, bu 
denli yayılmayı başka türlü açıklamak mümkün ol
madığı için söylemek istiyorum. 

Bu evrensellik, İslamın, insana, topluma ve fikre 
saygısından, inanç özgürlüğü için en doğru zemini 
oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, 
bu büyük değere yönelik en büyük tehdit ise, yine 
bizzat onun arkasına saklanan, özünde maddeci, 
görüntüsünde maneviyatçı kesimlerden gelebilmek
tedir. Değişik yöntemlerle sağladıkları maddı avan
tajların ellerinden kaçmasını istemeyen kimi kesim
ler, kendi hatalarına bazen de Kur'an'ı ortak etmek 
gibi hatalara düşebilmektedirler. Bunu, özellikle , 
Türkiye dışındaki kimi ülkelerde görebilmekteyiz. 

Vicdanları ve akılları körelterek, bu sayede çıkar
larını sürdürebilen kesimlerin , gerek ülkemiz, gerek
se dünya kamuoyunca hoş karşılanmayan çağa ve 
insanlığa aykırı tüm davranışların, Allah kelamına 
uygun olduğu iddiası ise, hem en büyük yalan hem 
de en büyük günahı oluşturmaktadır. 



İşte, İslamı değerleri tartışırken -tartışırken 
derken, tartışmayı müspet bir anlamda, yani, ihti
lafları belirtme değil, tam tersine güzelliği ortaya 
çıkarmak için bir kelime olarak belirtmek istiyorum
bu çirkin yaklaşımı, ne gerçek İslam dini ne de 
ona uygun çağdaş demokrasi ve insanlık anlayı
şıyla izah etmenin mümkün olmadığını belirtmek 
istiyorum. 

Bilindiği gibi, Osmanlı barışı, pax ottomana di
ye batılıların tanımladığı barış, büyük ölçüde dini
mizin hoşgörü ve çoğulculuğunu içeren, zorlamacı 
ve baskıcı olmayan esaslarına dayandığı için ger
çekleşmiştir. Buna karşılık, Avrupa, bugünkü mo
dern demokratik oluşumlarının gerçekleşmesinden 
önceki dönemlerde, gerek farklı Hıristiyan mez
heplerinin, gerek Müslümanlar ve Yahudilere kar
şı, Hıristiyanların din temeline dayalı, tekelci, uzun 
ve kanlı çatışmalarına sahne olmuştur. 

Farklı din ve kültürlerle bir arada yaşama ve bu 
yaşamayı öğrenme fırsatını, Batı, 500 yıl önce, 
Endülüs'te kaçırmıştır. Bu fırsatı kaçırmış olan Batı 
dünyası, günümüzde, yeniden, isterse bu fırsatı 

yakalama imkanına sahiptir. Türkiye ile Avrupa 
Birliği arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine baktığı

mızda ve özellikle Bosna-Hersek sorununda, Bos
nalı Müslüman kardeşlerimizin, insan ve yurttaş 
haklarını kesinkes kabul eden adil bir çözüme 
ulaşmasının, bu fırsatın bir kez daha kaçırılmama
sı bakımından akla gelen en temel örnek olduğunu 
vurgulamak isterim. 

Amerika'da, Dayton'da, bugün kağıt üzerinde 
bir barış anlaşması yapılmıştır. Aslında, bu barış 
anlaşması, Bosnalı Müslümanların tavizleri saye
sinde mümkün olmuştur. Barış anlaşması, Boşnak 
kardeşlerimize tanınmış olan bir lütuf değildir. 250 
bin şehidin, 2 milyon insanın göçünün çok ufak bir 
bedeli olarak ortaya çıkmıştır. Bu, yeterli olmayan 
tavizin büyük bir kısmını, Bosnalılardan alan barış 
anlaşmasının, hiç olmazsa, kağıt üzerinde olduğu 
gibi gerçekleşmesi, işte o 500 yıl önce kaçırılmış 
olan fırsatı, Batı dünyasına bir nebze yakalama 
imkanını vermektedir. 

Şimdi, Batı dünyasının, bu değere, bu ölçülere 
nasıl sahip çıktığını, işte önümüzdeki yıllarda gö
rüp, yorumlayıp, bu konuda kendimize düşen yo
rumları yapabileceğiz. 

Batılı dostlarımızın kendi ülkelerindeki eğitim 
düzenlerine, demokrasinin etnik ve dinı tolerans il
kesine yer ve ağırlık vermelerinin, en az bizim ken
di toplumlarımızda, İ slamıyetin çoğulcu özünün 

vurgulanması kadar önemli olduğuna inanıyorum. 
Batı dünyası, bu fırsatı yakalamak için, yalnız siya
sı ya da asken' gücünü kullanarak o barış anlaş
masını uygulatmak durumunda değildir. O hatala
rın tekrar edilmemesi için, kendi eğitim düzeyine 
de, bir şekil, düzen verme durumundadır. 

Batı'nın, İkinci Dünya Savaşından sonra sürekli 
kullandığı sevgi, kardeşlik, dostluk kelimeleri, daha 
ders kitaplarına, kendi örf ve adetlerine, yeteri ka
dar girmemiştir. Unutmayalım ki, o 1945'ten bu ya
na, barış içinde yaşama gayretinde olan Batı, işte 
o 1945'ten önce, en vahşi bir şekilde, kendine acı
masız bir şekilde, kendi insanına, kendi din karde
şine acımasız bir şekilde birbirlerini, onmilyonlar
casına boğazlayabiliyordu. Aradan fazla zaman 
geçmemiştir ve bu yaranın kendi içlerinde kapatıl
ması için verdikleri gayretten sonra, Batı, İslam 
Dünyasıyla, daha bir arada olmak için, üzerine dü
şen büyük görev olduğunu anlamalıdır. Bizlere dü
şen vazife de, bunu, Batılı dostlarımıza, sürekli bir 
şekilde anlatmak olmalıdır. 

Dedim ki, bize de düşen görevler var. İslamiye
tin çoğulcu özünün vurgulanması. Bunu sağlaya
cak olanlar da, devlet adamlarımızdır, eğitimcileri
mizdir, aydınlarımızdır ve alimlerimizdir. Yeni kuru
lan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hakimini, savcısı
nı, subayını, millf ve manevi değerlere sahip çıka
bilmeyi öğretecek öğretmenini kendisi yetiştirmek 
zorundaydı. Bunları, bir mühendisi, bir teknisyeni, 
bir mimarı dışarıdan getirebilecek şekilde getire
mezdi. Bu insanların yurt dışından ithali mümkün 
olmadığı gibi, kendiliğinden toplum içinde yetişme
leri de beklenemezdi. Din alimlerimizin yetiştirilme
leri de, bu mantık içinde ele alınmalıdır. Ancak, bu
gün görüyoruz ki, gerçek İslamı çağa uygun anla
yıp söyleyebilen, yani Mehmet Akif'in idraki anla
mında söyleyebilen din alimlerimizin yetişmesi için 
gereken seviyeyi sağlayabilmiş olduğumuzu söyle
yebiliriz. Yani, kabahat, o sayının azlığında olan 
değil, o sayının çoğalmasını sağlamayanlarda ol
maktadır. 

Ama, suçlu arayarak da, kendimizi, hiçbir şekil
de avutmayalım, suçu başkasının üstüne atıp, ben 
olsaydım bunu yapmazdım demeyelim. Bunun bir 
hata olduğunu, eksiklik olduğunu hep birlikte kabul 
edip, gelecekte hiç olmazsa, bu hatanın, bu yanlış
lığın, bu eksikliğin giderilmesini sağlamış olalım. 

Aziz misafirler, modernleşme döneminin yol aç
tığı, olumlu ve olumsuz gelişmeler vardır. Olumlu 
bir örnek olarak, matbaanın yayılması, İslam kültü
rüne de yeni bir atılım gücü kazandırmıştır. Gaze-



teler, radyolar, televizyonlar, hatta, son olarak 
bilgisayarla girilen internet sistemi bile, olumlu 
değerlendirildiği takdirde, gerçek İslamın doğru 
biçimde algılanmasına yardımcı olabilecektir. 

Öte yandan, modern iletişim, millet şuurunun 
yeniden ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Özellik
le, bize benzeyen toplumlar, Batı ile eşit olma
yan bir ilişkinin tarafı oldukça, kimlik ihtiyacı bü
yümekte ve millı şuur gelişerek tekrar güçlü bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Modern Türk Milliyetçiliğinin yaşandığı cum
huriyet dönemimizde, İslam Dinı, millı kültürü
müzün en önemli bir temel direği olarak, asken·, 
siyası, ekonomik alanlarda üstünlüğü olan Batı 
karşısında direncimizde bize büyük bir güç ver
miştir, direncimizin temelini teşkil etmiştir. 

Bununla birlikte, tarihte İslamın özüne en ya
kın biçimde anlatılarak uygulanması da, yine 
Türk millf şuurundaki kök değerlerle büyük para
lellik içinde olması sayesinde gelişmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, komünizmin bir kabus 
gibi, 70-80 sene çökmesinden sonra, insanı, ai
leyi, bireyi, her türlü inancı yok etmek için, yalnız 
milyonlarca insanı, din kardeşimizi, soydaşımızı 
fiziken ortadan kaldırması dışında, her türlü bas
kıyı yapmasından sonra, bu rejimin yıkılmasıyla 
birlikte, birkaç sene içinde, eğer bütün bu değer
ler yeniden ortaya çıkıyorsa, bunun altında yatan 
gerçek, işte başında söylediğim Türk Millf şuuru
nun, kendisinin vazgeçilmez bir parçası olan İs
lamf değerlerle bin yıldır ayakta durması saye
sindedir. Biz inanıyoruz ki, gelecek, aynı şekilde, 
geçmiştekinden daha kuvvetli olarak ortaya çıka
cak ve gerçekleşecektir. 

Önümüzdeki dönemde, modern hayatın kar
maşası, insanın artan ihtiyaçları, gerçek İslama 
olan ihtiyacı da artırmaktadır. Türk Milletindeki 
i slamr değerlerin nispeti de, bu dönemde, de
m0kratik ve laik sistemimizin teminatı altında, 
daha güçlü olacak ve artacaktır, bir kez daha, 
dünyaya örnek olacaktır. 

Sözümü şöyle bağlamak istiyorum: Türkiye 
Cumhuriyeti olarak, bize düşen görev, yalnız 
kendi vatandaşlarımız ve kendi yurttaşlarımızın 
ihtiyacını karşılamak şeklinde değildir. Türkiye 
Cumhuriyetinden, biraz önce belirttiğim gibi, hiç
bir şovenizme kaçmadan, diğer dindaş ve soy
daş toplumlar üzerinde, hiçbir üstünlük tartışma
sı na girmeden, hiçbir üstünlük iddiası taşıma
dan, tamamen eşit ilişkiler içerisinde, biraz önce 

belirttiğim gibi, bütün Türk dünyasına ve i slam dün
yasına örnek referans üssü olma mecburiyeti bizim 
sırtımızdadır. 

Endonezya'ya gittiğimiz zaman, bunu duyuyoruz. 
Nüfusunun yüzde 18'inin Müslüman olduğunu çok 
az insanın bildiği Taivan'a, Tayland'a gittigimiz za
man bunu duyuyoruz. Amerikan ordusunda sayısı 
gittikçe artan Müslüman erlerle konuştuğumuz za
man bunu duyuyoruz. Türkiye'yi, bir örnek referans 
ülke olarak alıyorlar ve bu referans ülkenin üzerinde 
kara bulutlar dolaşmasına tahammül edemiyorlar. 

Yani, gelecek için bizim üzerimize düşen görev, 
yalnız kendi vatandaşlarımızla sınırlı olmamaktadır, 

yalnız kendi sınırlarımızda, Misak-ı Millf toprakları
mızda yaşayanlarla da bağlı kalmamaktadır; Avust
ralya'dan Kanada'ya kadar göç etmiş ve her an Tür
kiye ile iç içe yaşayan, fikren ve kalben iç içe yaşa
yan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla, Tür
kiye Cumhuriyeti Vatandaşlarıyla bağımızın devamı 
açısından üzerimizde görev vardır. 

Ben, yalnız, bu son kısmında çok ufak siyaset 
yapmak istiyorum. inanın ki , kim ne derse desin, 
Türkiye'deki bütün siyasf partiler, bu inançla çalış
maktadırlar. Aralarındaki farklılıklar ne olursa olsun, 
bu farklılıklar, bu millete daha iyi hizmet yarışından 
kaY,naklanan farklılıklardır. Aralarındaki kavgalar ne 
olursa olsun, benim 12 yıllık siyasetten edindiğim 
tecrübe, ben daha iyisini yapayım diyereke bu 
amaçla çalışmalarıdır. 

Beni dinlediğiniz için, hepinize saygılar sunarım, 

teşekkür ederim. 

İSLAMi DEGERLERI 
GEtECEGİ 

-!~~ın T0Rk IOOlRASI IIİRI Dimıı ıı. Ol.\ YAkFI W$11W1 a 
\ WII 

-~-~ 
Necati Gültekin 

Türk Ocakları Genel Başkan Vekili 

Daha sonra 
kürsüye gelen 
Türk Ocakları 

Genel Başkanı 
Vekili Necati 
Gültekin de "İn
sanlık aleminin 
buhranlarının 

arttığını , insan 
haklarının en 
yüksek değer 
olarak ilan edil
diği ülkelerde 
kendilerinden ol
mayan insanla

rın yok edildiğini, bu ülkelerde, kendi nesillerini içine 
de düştükleri ahlaksızlıklarda ve kötü alışkanlıklarda 
korumak için filozofların, bilim adamları ve siyasetçi
lerin toplumlarına çıkış noktası aradığını belirterek 
konuşmasına şöyle devam etti. 

"Ülkemizde ise, ilahi kaynaklı son dinin mensubu 



olmaktan öte, sağlam değer ölçülerine sahip oldu
ğumuz söylenemez. Toplumların, bu değerler ora
nında, bir ahlak çözüntüsünün başında olduğu ha
kikattir. Günlük basın, her gün, birtakım yolsuzluk
ların haberlerini manşet yapmaktadır. Bun ların 

tahlillerini, bilim adamlarımız ve düşünürler yapa
caktır. Bununla beraber, toplumu düzeltecek sağ
lam değer ölçülerinin de, açıkta ortaya konması 
gerekmektedir. 

işte bu toplantı, bütün insanlığın muhtaç oldu
ğu bu değerlerin yeniden insanların gönüllerine 
yerleşmesine vesile olması temennisiyle tertip edil
miştir. Fertlerin, milletlerin ve bütün insanlık alemi
nin düzelmesi, mutluluğa ermesi, buna bağlıdır. 
Değerlerden yoksun, ne fert, ne millet ve ne de in
sanlar, bütünüyle varlıklarını devam ettirebilirler. 
Sağlam değerlerin hayata geçmediği yerde hüsran 
vardır. 

İ slamiyet, son din olarak, insanlığı kurtuluşa 
ulaşt ırmak için, Peygamberimiz tarafından tebliğ 
edilmiştir. Kendisinin, güzel ahlakı tamamlamak 
için gönderildiğini beyan eden Peygamberimiz, bü
tün insanlığa mükemmel değer ölçülerini sunmuş
tur. İslamiyetin mesajı evrenseldir. Bütün insanlı
ğın kurtuluşu, saadeti, yücelmesi bunu bağlıd ı r. Bu 
mesajın iyi anlaşılması, insanların gönlüne girmesi 
ve davranışlarına yansıması, toplumlarda ve fert
lerde görülen birçok olumsuzluğun giderilmesini 
sağlayacaktır. Bu mesajın çarpıtılması, bir çatışma 
mesajı haline getirilmesi, mesaja asıl ihtiyacı olan 
insanlar açısından büyük kayıptır. Buna vasıta 
olanların, büyük vebali vardır. 

Biz, Türk Ocakları camiası olarak, insanlarımı
zın saadetini ve yücelmesini asıl gaye edindiğimiz 
için, İslamf değerlerin, aslf yönleriyle bütün insan
lar tarafından tanınmasını ve bilinmesini istiyoruz. 
Türk Milletinin yücelmesi ve mutluluğu, sapık ide
oloji yetersizliklerinde değil, aksine, i slam iman ve 
ahlakının en yüksek seviyede yaşanmasındadır. 
Bizim milletimiz, bunu tarihte ispatlamış bir millet
tir. 

i slamf değerler, özellikle insanlık aleminin şu 
an içinde bulunduğu ortamdan dolayı , mutlaka bü
tün insanlara ulaşmalıdır. insanlığın saadeti buna 
bağlıdır. Önce fert, sonra millet olarak, bunları iyi 
anlayıp, tarihteki aslf rolümüzü üstlenmeliyiz. Bi
zim kültürümüz, bu değerlerle yoğrulmuştur. Yeni 
kültür birimlerimiz de, bu ölçüler doğrultusunda ge
lişmeli ve zenginleşmelidir. 

Bu arzular ile sözlerime son verirken, tekrar he
pinizi saygıyla selamlarım." 

İSLAMi DEGERLERİN 
GELECEGİ 
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Prof.Dr. 

Turan Yazgan 

Türk Dünyası 

Araştırmaları 

Vakfı Genel 

Başkanı 

Daha sonra Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
adına Genel Başkan Prof.Dr. Turan Yazgan, bir 
konuşma yaptı. 

"Çok aziz hocalarım, çok kıymetli dinleyenler, 
yazılı ve görüntülü yayın kuruluşlarımızın kıymetli 
temsilcileri; ben, bir din alimi değilim; ancak, kendi 
ihtisas sahamda yaptığım incelemeler sonucunda, 
bir kesin karara vardım ki, bunu cesaretle size arz 
etmek istiyorum. İslamda, çağımızda, din alimi 
olamaz, olması mümkün ve muhtemel değildir; 
çünkü, Kur'an-, Kerim, hayatın bütününü kavrayan 
pek çok güzel, değişmez, gerçekten evrensel ve 
gerçekten çağlar ötesine kadar geçerli olacak, yani 
kıyamete kadar geçerli olacak hükümler ihtiva et
mektedir. Bu hükümleri, din alimi, eğer inceleyip 
yorumlamaya kalkarsa, mutlaka çok büyük yanlış
larla karşımıza çıkar. 

i slamiyetin , bence bugünkü durumu, işte bu 
yanlışlıktan doğmaktadır. Dört asır evvel, beş asır 
evvel , ondört asır evvel yazılmış kitaplar, maale
sef, günümüzde geçerliliklerini kaybettikleri halde, 
Hala ısrarla , hala inatla, hala cehaletin baskısın
dan yararlanarak, üstümüzde kabus gibi sürdürül
meye çalışılmaktadır. 

Ben iktisatçıyım; ama, iktisadın da, sadece 
sosyal siyasetçisiyim. Artık günümüzde, iktisatlar 
bu kadar daralmıştır. Ben, kendi iktisat sahamdan 
Kur'an'a baktığım zaman, 38 hüküm, ayet tespit 
ettim. Bunlar, bir özü ortaya koyuyor. Sosyal gü
venlik deniliyor bugünkü bizim disiplinimizde buna. 
Sosyal güvenliğin nasıl sağlanacağını, daha doğ

rusu özünü, bu hükümlerde bulabilirsiniz. Nisap 
var, altında kalanlar, tehlikeye uğrayanlar., Bunlar 
sekiz grupta toplanmış. Üstünde kalanlar, fitre ve 
zekat borçlularıdır. Bu da çok açık. Ama, üstünde 
kalanların , fitreyi verirken, kendi vicdanlarına göre 
kendilerini, belirli gelir gruplarına ayırmaları gereki
yor. Modern vergilemenin beyan esası. Burada, 
i slamiyetin doğuşundan sonra, Kur'an 'da özü 



mahfuz olan sosyal güvenliğin sağlanması için, 
elbette idareye iş gitmiştir ve Yüce Peygamberi
miz, idareci olarak kararlar almıştır. Arpa, buğ
day, hurma, vesaire üzerinden fitrenin tespitini, 
sabit değer esasına göre -günümüzde, buna da 
eşelmobil deniliyor- tespit etmiştir. 

Ama, bu maddeler, o günkü o toplumun, o 
coğrafyanın tüketim kompozisyonunu temsil 
eden maddelerdir. Bu maddelere göre, bu gün, 
fitre hesaplayamazsınız. Bu bir idanA karardır. 
Bunu, sosyal güvenlikle ilgili olan alimler, değişti
rilmesi gerekliliği hususunda, eğer hepsi inceler
se, benim gibi aynı kanaate varırlar. 

Değiştirmek gerekir, bu bir idanA karardır. Bu, 
Kur'an'ın kesinlikle değişmesi demek değildir. 
Kur'an'ın sözü mahfuzdur. Sosyal güvenlik mah
fuzdur. Orada, tespit edilmiş olan hükümler, ev
rensellik taşımaktadır. O kadar evrensellik taşı
maktadır ki, dünyada bugün sosyal güvenlik sis
temlerinin hepsi çökmüştür. Amerika'da çökmüş
tür, i ngiltere'de de, Türkiye'de de ve yeni yollar 
aramaktadırlar. Buldukları yol, yine, bizim 
Kur'an-, KenAmimizin evrensellik ifade eden sos
yal güvenlik hükümleridir. Adına, menfi Gelir 
Vergisi sistemi demişlerdir. Yine bir standart çiz
gi çizilmiştir, yine üstü vardır, yine altı vardır. 

Bunların hepsi, işte Kur'an'da vardır. Bu de
ğişmez. Menfi Gelir Vergisi sistemi, yarınki Ba
tı'nın sosyal güvenlik sistemi olacaktır. Ama, bi
zim aydınlarımız, bunun Kur'an'a dayalı olduğu
nu bilmeyecektir, görmeyecektir. 

Bununla demek istediğim şudur: Sadece sos
yal güvenlik değil, her sahada Kur'an'ın hüküm
leri, evrensellik ve çağlar ötesi geçerlilik ifade 
eder; ama, idareye, Allah, insana verdiği, ken
dinden cüz olarak verdiği akıl dolayısıyla, geniş 
hareket serbestisi vermiştir. Özler orada, tatbikat 
için insan aklına ihtiyaç vardır. Bu, Allah'ın bir 
parçasıdır. 

Maliye sahasında, para sahasında, vergi sa
hasında, düşünebildiğimiz hayatın her sahasın
da, Kur'an'dan özleri, değişmez hükümleri, ev
rensel hükümleri alacaksınız; ama, idareci ola
rak, onun tatbikatını, çağa göre, zamana göre, 
coğrafyaya göre, milletlerin karakterlerine göre, 
milletlerin hususiyetlerine göre yorumlayıp şekil
lendireceksiniz. 

Bunu, bir din alimi yapamaz. Yüzlerce alim, 
her sahadaki alimler bunun için gereklidir. Bir ke
re, cesaretle, ne denirse denilsin, bunu ortaya 

koymak gerekiyor. Din alimlerinin yapacağı bir şey 
yoktur artık; bütün insanlar, bütün alimler, kendi sa
halarında Kur'an'la uğraşmak zorundadır, onunla 
çalışmak zorundadır ve ona göre de, idanA kararların 
alınmasına yardımcı olmak zorundadır. 

Eskiden din alimi olabilirdi; çünkü, alim, hem ma
tematikçiydi, hem fizikçiydi, hem astrologtu, düşüne
bildiğiniz her sahayı ihtiva eden alimdi, komple alim
di, gerçke alimdi. Bizler öyle değiliz, bizler kuru pro
fesörleriz. 

Bugün, bir din aliminin kafası buna yetmez, aklı 
buna yetmez, bilgisi buna yetmez; bütün alimleri, 
kendi sahalarında Kur'an'la uğraşmaya çağırmak 
zorundayız. 

Bu benim birinci arzım. 

Ben, aslında, buraya bazı dualar yapmak için 
çıkmıştım. Şimdi, baktığımız zaman, bütün Türk 
dünyasına ve i slam dünyasına, gördüğümüz acıklı 
bir manzara var i slamiyet hesabına. Bu manzara, 
şu: İslamiyet , ne yazık ki, Arap ve Fars ırkçılığının 
vasıtası olarak kullanılmaya çalışılıyor. Türk dünya
sının her yerini gezdiğiniz zaman -Türkiye'de bunu 
görmüylor olabiliriz çok gözümüzün önünde olduğu 
için- oralarda bu çok açıkça gözümüze batıyor. 

Elhamdülillah Müslümanım, başka hiçbir şey 
yok. insanın adı olmaz mı, benim adımı ben mi koy
dum, benim adımı babam koydu. Milletimin adını da 
Allah koydu. Allah insanları kavim kavim yarattı. Al
lah, Türk'ü yarattı, Alman'ı yarattı, Fransız'ı yarattı, 
Rus'u yarattı. Allah'ın iradesine nasıl karşı gelirsi-
.? 

nız ... 

Ama, insanları eğer, kendi adından, kendi so
yundan koparıp atarsanız, o insan bir sürü olur, 
boynu daima büküktür. Sadece, elhamdülillah Müs
lümanım der, ama, tepesine hep vururlar. Nitekim, 
hep vurulmuştur. Bunun için vurulmuştur. Dünyanın, 
en fazla soyulan zümrelerine bakınız, hep İslamın 
yayıldığı topraklar. Şahsiyeti, milliyeti ortadan kaldır
ma, Allah'ın iradesine aykırı bir şeydir ve bu yüzden 
başımıza çok şey gelmiştir. Türk dünyası da, bun
dan en fazla nasibini almıştır. En çok soyulan top
raklar, bizim topraklarımızdır, en fazla horlanan in
sanlar bizim insanlarımızdır. Şu anda da, dünyada, 
atom denemeleri, sadece ve sadece Türkler üzerin
de yapılıyor. Bunlar gerçektir. 

Artık biz, yeni bir millet kavramıyla, yeni bir millet 
tarifiyle 250 milyonluk bir Türk Milleti ol.arak, mutla
ka şahlanmak zorundayız. 

Komünizm de, Rus ırkçılığının vasıtasıydı ve o 
da, ne yazık ki, dikkat ederseniz, sadece Türkler 
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üzerinde, büyük ölçüde Türkler üzerinde hege
monya kurdu ve dünyayı, dünyada görülmemiş şe
kilde bizi sömürdü, soydu, horladı, perişan etti. Al
lah, Rus ırkçılığının vasıtası komünizmden bizi 
kurtardı. inşallah, Arap ve Fars ırkçılığının vasıtası 
olmaktan da, i slamiyeti kurtarır. 

Çok küçük şeyler gibi, bazı noktalar var. Onları 
da, samimiyet ve cesaretle ifade etmek istiyorum. 
Hep içim yanıyor; camiler, önlerinde dilencilik yapı
lan, içinde de, şuraya veya buraya yardım edindi
ye tepeden dilendirilen yerler olmaktan mutlaka çı
karılmalıdır. Dilencilikle i slamiyetin özdeşleştiril
mesi gibi bir hava, bir durum i slamiyete son dere
ce zarar veriyor. Ne içeride bir hatip kalkıp şu teş
kilata para verin demeli, ne de dışarıda, makbuzlu 
veya makbuzsuz para toplanmamalıdır. Yardımın 
yolları vardır, İslamiyetin kendi sosyal yardım vası
taları vardır, müesseseleri vardır. Bu müesseseleri 
öğretsinler halka. Gerçek şekliyle öğretsinler. 16 
ncı Asırdan bu yana, bu müesseseler, halkımıza, 
hep yanlış öğretilmiştir. Benim rahmetli anam 
"Ana, fitreni kime vereceksin?" diye sorduğum za
man, hocaya derdi; çünkü, 16 ncı Asırdan bu ya
na, camilerimizde, fitre hocaya verilir diye yanlış 
bilgiler verilmiştir. Oysa, fitrenin, zekatın kime veri
leceği Kur'an'da ·bellidir, onun dışına çıkamayız. 
Ama, bu yanlış bilgiler, günümüze kadar devam 
etmiştir, yaşamıştır; anam öleli daha beş sene ol
du. 

Demek ki, camilerimizde, kendi sosyal yardım 
müesseselerimizi doğru öğretmek gerekmektedir 
ve mutlaka öğretmek gerekmektedir. Bu, dilencilik
le i slamiyetin adeta özdeşleştirilmesi, ilk bakışta 
belli olmuyor; fakat, dışarıdan gelip baktığınız za
man çok açık gözüküyor ve insanın içini parçalı
yor. Bunun için, herhalde tedbirler alınabilir veya 
alınmalıdır. 

Bunun dışında, i slamiyetin yine çok eski içtihat
lara dayalı olarak tatbikatından. doğan ve tabiri ca
izse, kulları aldatmaya çalışan birçok müesseseler 
ortaya çıkmıştır. Bunların üzerine de, maalesef gi
dilemiyor. Eğer, parayı eve yatırıp, apartmana ya
tırıp kiraya verirseniz, aldığınız kira sabit ve risk
sizdir. Eğer bu günah değilse, parayı bankaya ya
tırıp aldığınız sabit gelir neden günah olsun? Bura
da, yine, din alimlerinin yanlış yorumları vardır. Bu 
işe iktisatçılar, maliyeciler bakmalıdır. Orada, baş
ka ifadeler de var Kur'an'da çünkü. Ben, maliyeci 
olmadığım için, bakmadım ve bu bakımdan cesa
retle söylemiyorum; ama, kaba bir iktisatçı olarak, 
burada da bir yanlışlığın olduğunu zannediyorum. 

Para değerini kaybediyor, yüzde 50, yüzde 70, 
yüzde 100, en azından enflasyon payının meşru 
olması gerekmez mi? Bunu cesaretle ifade ede
cek; ama, Kur'an'ın özüne inerek tefsir yapacak 
Türk alimleri ne zaman çıkacak? 

Bunları, eğer İslam dünyasının, Türk dünyası 
dışında kalan kısmından bekliyorsak, çok aldanı
yoruz. Bunları, bizim dünyamız içindeki alimler ya
pacaktır, yapmalıdırlar. 

Duam odur ki: İslamiyet, sevgili ve kıymetli 
Başkanımız da ifade etti, ezelden ebede bir dindir. 
Ezelden ebede hükümlerle mücehhezdir. Buna 
kimse dokunamaz; ama, Allah'ın insana verdiği 
akıl dolayısıyla, insanlar için, idareciler için tanıdığı 
hareket serbestisini, insanların ihtisas dalları için
de kullanarak yeniden içtihat kapısını açmamız ge
rekiyor. 

Bu içtihat kapısının açılması dileğiyle, hepinizi 
hürmetle selamlıyorum. 

Prof.Dr. Turan Yazgan'ın konuş
masından sonra, 191 ?'de açılan ilk 
resmi Musiki Mektebi olan Darülel
han'ın hayatta kalan bir kaç mezunun
dan birisi olan Rebabı Edip Seviş, kür
süye geldi. Rebap hakkında bilgi ve
ren Edip Seviş konuşmasında; Reba
bın Dünya'nın eski sazlarından birisi 
olduğunu, yüzyıllardan beri musiki ic
rasında kullanıldığını, ancak son yıllar
da bu çalgıya rağbetin azaldığını be
lirtti. 

Rebabın, mevlevi musikisinin de ic Rebabi Edip Seviş 

rasında asıl sazlardan biri olduğunu belirten Edip 
Seviş, daha sonra Rebapla bir taksim icra etti. 

Daha sonra, Sempozyuma onur konuğu olarak 
davet edilen Özbekistan Eski Dışişleri Bakanı Dr. 
Ubeydullah Abdurrezakov da bir konuşma yaptı. 
Abdurrezakov Kur'an'ın ne kadar çok okunur ve 
anlaşılırsa İslam'ın da o derece yükseleceğini be
lirterek "Hürmetli cenaplar, aziz ve muhterem dost
lar; Türkiye Diyanet Vakfının hürmetli başkanları, 
bu sempozyumun önemini, düzenlenmesindeki 
katkıları ve hamiyetli çabaları anlattılar. 

i slamf münasebetlerin geleceği konusunda bu 
konuşmalardan şunu anladım ki: Kur'an-, Kerim'i 
ne kadar okusan, o kadar i slamf münasebetler 
yükselecek. Bunu anladım. 

Tarihte, Orta Asya, Türkistan'da ve diğer dünya 
devletlerinde ortaya çıkan El Harizmi, i bn-i Sina, 
Biruni, Uluğu Bey, Tirmizi, Buhari, Hemedanf, Rıj-
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dıvanf, Nakşibendi, Hoca Ahmet Yesevi babala
rımız, dünya insaniyetine ve i slam Dinine büyük 
hizmetler verdiler. Buhara, Semerkant şehirleri, 
i slam i iminin merkezleri oldu. 

Lakin, geçmiş 70 yıllık devrede, Bolşevizm, 
komünist ideoloji, ateist siyaset ve onun buyruk
ları okutuldu, öğretildi. Ama, 20 milyon nüfuslu 
Özbekistan, öz dilini, dinini, itikadını, tarihf zen
ginliklerini, İslamiliğini ve binlerce yıllık eski ki
taplarını sakladı. 

1991 yılında, Sovyetler Birliği parça
landı. Eski Sovyetler Birliği cumhuriyet
leri bağımsız oldular. Şu cümleden, 
Özbekistan, hem müstakil devlet oldu 
ve onun bağımsızlığını ilk olarak Türki
ye Cumhuriyeti tanıdı. 

Bugün dünyada, demokrasi ve erdemlik gayeleri, 
gittikçe yükselmektedir. Şu cereyanda, milletler, öz 
benliklerini koruyup, fakat dinf, itikadı ya da etnik 
ayırımcılık yaparak, münasebetleri zorlaştırmakta
dırlar. Belki, cihan hakimiyetinden pay almak için bu 
şekilde hareket etmektedirler. 

Şu anda, milliyeti, ırkı, dini çeşitli olan Avrupa 
memleketleri, Umumf Parlamento, Avrupa Birliği gi
bi kuruluşlarda birleşmektedirler. Türkiye ise, Avru
pa Birliğine aza olmak için gayret etmekte. Bunu biz 
hepimiz alkışlıyoruz. 

Müstakil Özbekistan cumhuriyeti, siyasetinde, İs
lam ve Türk dünyası devletleriyle iyi alakalar kurma
ya çalışmaktadır. Güzel, dostane, kardeş münase
betler, günden güne gelişmektedir. 

Aziz kardeşlerim, bugünkü konferans elbette çok 
önemlidir. Bu, gelecekteki çalışmalarımıza örnek 
olacaktır. 

Bizi buraya davet eden Diyanet Vakfı, Demokra
si Vakfı, Türk Araştırmaları Vakfı Başkanlarına ve 
Türk Ocakları Genel Merkezine çok teşekkürlerimi 
bildiriyorum. " 

Açılış programında son olarak 
Washington Amerikan Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şerif Mar
din kürsüye gelerek bir konuşma 
yaptı. Prof.Dr. Mardin'in konuşma
sını aşağıda sunuyoruz. Özbekistan, demokratik rejimi kabul 

etti. Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un 
gelişiyle, İslam Dinine yol açıldı. Yani, 
1987 yılında, Özbekistan'da 58 cami 

Prof.Dr. Şerif Mardin 

"Efendim, önce organizatör ku
ruluş başkanlarına, Türkiye Diya
net Vakfı Başkanına, Türk Ocakla

rı Genel Başkanına, Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Genel Başkanına ve Demokrasi Vakfı Başka
nına bu önemli konferansa nazik davetlerinden do
layı teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

açıkken, şu anda cumhuriyette 5 binden fazla 
cami namaz kılmak için açıldı. 

Günde beş defa "Allahüekber" nidası, cami
lerden, radyo yardımıyla uzaklara yayılmakta. 
Üniversite ve medreseler açıldı. Şu günlerde, 
her hafta, Özbekistan Havayolları uçakları, Mek
ke ve Medine'ye umre yapmak için yüzlerce in
san taşımakta. 

Özbekistan Hanlar Akademisi, Şarkşinaslık 
Enstitüsü ve Özbekistan Kol Yazmaları Enstitü-
sü, ilmf kitaplarını öğrenmektedir. 

Özbekistan'daki Din-i İslam erbapları, insan
larını iyi ahlaka yöneltmekte, vatan, millet terak
kiyatı için iyi çalışmaktalar, uğraşmaktalar. Dev
let, siyaset, yardım vermektedir. 

İ slamf memleketler ile Özbekistan dinf teşki
latlarının alakaları, günden güne iyiye gitmekte
dir. 

Bir bakıma, benim söyleyeceklerimde yenilik pek 
fazla görmeyeceksiniz; çünkü, benim söyleyecekle
rimi, benden önce gelenler, muhtelif şekillerde ifade 
ettiler. Onun için, söylemek istediklerimi, başkaları
nın söylediklerini tekrar etmeden, kendi şivemle ifa
de etmem gerekecek. 

Bana şeref veren toplantıya, pek tabif ki, bir İs
lam alimi olarak katılmıyorum. Bu ihtisası, bende 
değil, bu konuda benden fersah fersah ileride olan 
hazırunda bulacaksınız. Benim bilgilerim, İslamın 
bugünkü dünyada ve dünyamızın gidişi çerçevesin
de, nasıl bir yeri olduğunu ve ileride olabileceğini 
anlamaya çalışmakla sınırlı olacaktır. 



Konferansa katılma cesaretini, zaten konferan
sın başlığı olan "İ slamf Değerlerin Geleceği" ifade
sinden aldım. 

Bir kere, genel olarak şunu söylemek isterim ki: 
Burada ifade edilen "asrın idrakini söyletmeliyiz Is
i ama" ifadesini bütün söylediklerimde göreceksi
niz. Bu, benim de aynı zamanda kendi aray ışım

dır. 

Profesörler, genellikle belirli bir konuyu dağıt

makta uzmandırlar. Onlar coştukça, neyi anlatmak 
istediklerini pek anlayamazsınız, asıl mana orta
dan kaybolur. Bu kapana düşmemek için, konuş

mamı bazı başlıklar altında toplamak istedim ve 
konuşmamda gözükmese bile, sonradan yazaca
ğım tebliğde, bu başlıkları bulacağınızı ümit ede
rim. 

Şöyle ki: 

Birinci konu, yarınki İ slamda kişilik konusu ve 
seçim birinci konum olacak. Yüreklerinize hemen 
su serpeyim. Benim başlığımdaki seçim, önümüz
deki seçim değil, o seçimle bir ilgisi yok. Bundan 
dolayı, belki, kişilik konusu ve seçme diye ifade et
mem daha doğru olacaktır. 

İkinci bir konu olarak, İslam'da ara kuruluşları
nın mazisi ve istikbali üzerinde bazı sözler söyle
mek istiyordum. 

Üçüncüsü de, yine burada ifade edilmiş olan bir 
konuyu tekrar ele alarak, küreleşme dediğimiz, bu
gün etrafımızda her gün etkisini gördüğümüz, izini 
gördüğümüz bir etkinin neler içerdiğini ve İslam 
için neler ifade ettiği. 

Şimdi birinci konuya geçiyorum. Yaşad ığımız 

son yüzyılın en önemli topluluğu şekillend irici güç
leri arasında, en başta çıkan sürece bir isim ver
mek gerekirse, sanırım buna modernleşme de
mekte birleşebiliriz. Modernleşme kavramının 
müspet yönlerinden biri ise, çok genel ve çok kap
samlı olduğu için, içinde saklı tuttuğu olumlu ve 
olumsuz yönleri, en derin bir şekilde incelememize 
yarar verdiğinden dolayıdır. 

Esas itibariyle modernleşme, insanın tabiat 
güçleri üzerinde gittikçe artan bir kontrolünü, tek
nolojinin günlük hayatımızda gittikçe artan ağırlık 
kazanmasını, devlet ve piyasa mekanizmaları gibi 
sistemlerin etkisinin eskisine nispetle çok hızlı ge
lişmesinin ve beraberinde, maddi varlıkların ege
menliği olarak isimlendirebileceğimiz süreçler ya
ratmasında bulabiliriz bu modernliğin temeldeki 
anlamını. 

Bu arada, kitle iletişim sistemlerinin, ister iste
mez, zorunlu olarak, bu kuwetlerin, bu şekillendiri
ci güçlerin bir temsilcisi olarak ortaya çıktığın ı gö
rüyoruz. 

Batı akı lcıların kendileri tarafından, örneğin 
Fark Haymer ve Adola tarafından, yanlış, düzeltil
mesi gereken bir öğe olduğu, sınırlı bir öğe oldu
ğu, modernliğin kendi iç dinamiğinin bir sınırı oldu
ğu bizzat akılcılar ve 18 inci Yüzyıl tarihçileri tara
fından ifade edilmiş oluyor. 

Felsefeciler de, 20 nci Yüzyılın başında, mo
dernliğin itici kuvveti olarak gördüğümüz akılc ı lı

ğın, kendi başına bir şey ifade etmediğini çok açık 
olarak göstermişlerdir. Burada, herhalde Alman Fi
lozof Hüser adını anmak gerekir. 

Modernliğin bir diğer yönü de, tabif olarak de
ğil, fakat hegemonik olarak, baskı ile, emperyaliz
min açtığı gediklerden girerek, kendini tek düşün
ce tarzı ilan ederek bize kadar geldiğini ve bizim 
de düşüncelerimize etkisi olduğunu biliyoruz. Bu
nun beraberinde getirdiği sonuçlardan birisine ba
karsak, modernlikle birlikte, eski güven kaynakları
nın ortadan kalktığını ifade edebiliriz. 

Bugünkü problem, bütün dünya için olan prob
lem, eskiden mevcut olan modernliğin ortadan kal
dırdığı bu güven kaynaklarını tekrar bir insanı çer
çeve içinde yerleştirme problemidir. Bu yalnız, 
kendi problemimiz değil, bütün dünyanın problemi
dir. 

Fakat, yine modernliğin iki tarafı keskin bir kılıç 
olduğu konusunu size arz etmek istiyorum. Mo
dernliğin müspet tarafları da var. Modernliğin bize 
açmış olduğu kapılar da var. Durum, o açıdan, ta
mamen imkansız değil. Bizzat modernizmin kendi
si, bu imkanları sağlıyor. 

Modernliğin eski güven kaynaklarını ortadan 
kaldırdığını söyled iğim zaman neyi anlatmak isti
yorum; şunu anlatmak istiyorum: Eskiden, güven 
kaynağı bir mekanizmaya güvenme değildi, bir 
otoriteye güven idi ve o otoritenin insanlarla bağlar 
kurabilme imkanına bağlı bir güvendi. Yani, insa
nın yaşayış tarzıyla ilintili, ona hitap eden bir güve
nimiz vardı. Tabif, din de, onlardan biriydi. Onun 

. yerine yeni bir güven geldi. Bu güven, şu güvendir: 
Elektrik düğmesine basarsanız elektrik yanar. Bu 
bir güvendir. Bugünkü hayatımız, eski güvenle, ye
ni güvenin çatışma halinde olduğu bir hayattır ve 
birçok problemlerimizin oradan çıktığına inanıyo
rum. Eski güven, kalbe hitap eden, insana hitap 
eden bir güvendi. Yeni güven, tamamen mekanik, 



teknoloj inin beraberinde getirdiği bir güvendir. 
Düğmeye basarsınız elektrik yanar, elektriğe gü
venirsiniz; ama, o güven, eskiden bizde olan gü
venin aynı değil, başka türde bir güven. 

Bütün mesele, dünyada olduğu kadar, bugün 
bizim için de ve aynı zamanda İslam için de, 
önemli olan., bu iki güven alanının çatışmasının 

nası l bağdaştırılabileceğidir. Bağdaştırma usulü 
ise, yine modernizmin içinden çıkarabileceğimiz 

bir öğedir. 

Modernizmin getirdiği şeylerden bir tanesi de, 
akılcı lı ktır. Akılcılık, bize, bir kapı açmaktad ı r. Bu 
kapının belki en önemlisi, okuyan insanın kendi
sine sunulan alternatifler içinde seçim yeteneği
dir. Modernlik, bize, binlerce, her gün binlerce 
seçim yeteneği seçiyor. Fakat, o modernizmin 
bize sunduklarının içinden neleri seçip neleri at
mak mecburiyetinde olduğumuzu ancak bir me
totla temin edebiliriz. Bu metodu, modernliğin 

kendisine veriyorum .. İnsanlar, modernlik yoluy
la, devamlı olarak kendilerine sunulan binlerce fi
kir, imkan ve davranış şekilleriyle karşılaştıkları 

zaman, bu kalabalığın içinde iyiyi seçmek için bir 
metodu da, modernliğin kendisinin içinden çıka
rabilirler. 

Temelin asıl fonksiyonu, bu hercümercin için
den çıkmayı sağlayacak olan seçme yeteneği, 

seçme kabiliyeti diyebildiğimiz bir şeydir. İnsan
lar, öyle bir şekilde eğitilmelidirler ki, kendilerine 
sunulan bu binlerce fikir, hareket, davranışların 
içinden bazı larını seçmek, bazıların ı da atmak 
yeteneğine sahip olmalıd ırlar. 

Çoğu zaman, ülkemizde, İslam tartış ı ldığı za
man, İslamın iman tarafı tartışılır. imanın yerleş
tirilmesi üzerinde durulur. Bence, bunun yanın
da, insanların İslamiyetinin temellendirilmesi 
için, başka bir şeye daha ihtiyacımız var. İsla
mın, bu seçme imkanlarını insanlarda geliştirme 
zorunluluğu vardır. İnsan ların, kendi iradelerini 
kullanarak neyi seçecekleri ve neyi atacakları 
ise, pek iyi bi ldiğimiz birtakım metotlarla sırala
nabilir. Tartışmak, bir konuyu yalnız olduğu gibi 
almak değil, fakat o konunun inceliklerini bilmek
tir. Ne derecede bizi mecbur ettiğini, ne derece
de bizim ondan ayrılabi leceğimizi aklımızla karar 
vermek. 

Buna, tab iı önceden içtihat denirmiş ; fakat, 
içtihat bir kavramdır. İçtihadın, aynı zamanda bir 
insanları yetiştirme şekli o lmas ı lazımdır. İşte 
bugün, Türkiye'de, i slam dendiği zaman ve iman 

dendiği zaman, hatta içtihat dendiği zaman, arka
sından gelmediğini gördüğüm husus, insanların içti
hadını temin etmek için nasıl yetiştirilecekleridir. Bu
nu, bir dereceye kadar, okullarımızda yapıyoruz. 

Fakat, bilhassa İslamın kendisinin bu yetiştirici un
surunu geliştirmesi ve insanlara bir seçme yeteneği 
vermesi gereklidir. Bu seçme yeteneği, grupların 
seçme yeteneği değildir. Bahsettiğim yetenek, in
sanların şahsen, kendi içtihatlarını kullanarak, etraf
larındaki dünyanın içindeki binlerce sinyallerden ba
zılarını seçip bazılarını atma konusudur. 

Ümit ederim ki, Türkiye'deki İslam, bu yetiştirici 
fonksiyonu , önümüzdeki yıllarda çok büyük bir 
önem bağlayacaktır. Bu önem verilmezse, o zaman 
İ slamın düşünce kapıları, İslamın genişleme imkan
ları, bir bakıma durdurulmuş olur demektir. 

Ben, size anlatmak veyahut da içimde taşıdığım 
kayguları anlatan hususlardan yalnız birini söyle
dim. Ümit ederim, yazılı tebliğde , diğerlerini de size 
sunabileceğim. Ümit ederim ki, bu sunduğum bir 
başlığın bile, küçük bir faydası olabilmiştir. 

Konuşmamın ikinci bölümü, ara kuru luşlarıyla il
giliydi. 

Her toplulukta, devletle fert arasında bir köprü 
meydana getiren ara kuruluşlar vardır. Bunların ge
leneksel şekilleri, mesela Mostesquie'de aradığımız 
zaman, Mostesquie'nin ifade ettiğ ine göre, kralla 
halk arasında asiller bir ara kuruluşu meydana geti
rirler. Çünkü, idarenin merkezden gelen gücünü 
halkla bağdaştırmak imkanına sahip olur bu üçlü ku
ruluş. Bir taraftan kral, bir taraftan asiller ve ondan 
sonra halk. 

Bu ara kuru luşlarının, yalnız bir şeklini temsil edi
yor. Bizim, kendi zamanımızda, yaşadığımız za
manlarda, örneğin bugün bu toplantıyı tertipleyen 
kuruluşlara ara kuruluşlar diyebiliriz. Çünkü, devletin 
dışında çalışıp devletle fert arasında bir köprü vazi
fesini gördükleri söylenebilir; ama, belki, halkın bü
tünüyle bir köprü teşkil etmiyorlar; fakat, bu köprü 
vazifesini, hiç olmazsa, halkın bir kısmıyla yerine 
getiriyorlar. 

Geleneksel Osmanlı topluluğunda, bu ara kuru
luşun görevini yapan en önemli kuruluş tarikatlard ı r. 

Tarikatların rolü, bir taraftan devletin uzanamadığı 
yerlerde birtakım sosyal fonksiyonları yerine getir
mek; fakat, aynı zamanda dinle ilişkileri çok özel şe

killer alan, d inı inançları n ı derinleştirmek isteyen in
sanlar için de bir imkan temin ettikleri oranda, yine 
bu grup kimseler için bir ara kuruluş görevini yapı
yordu. 



Şunu da ilave edeyim: Sanıyorum ki, Osmanlı 
imparatorluğunu incelediğimiz zaman, en az üç 
ayaklı bir kuruluştan bahsetmek gerekir. Bir tarafta 
padişah, diğer taraftan ulema ve ondan sonra da 
tarikatlar. 

Tarikatların zaman zaman görevleri değişmiştir; 
fakat, bunların hepsinin muhtelif zamanlardaki gö
revlerinin hepsine, bir köprü kurma, bir ara kuruluş 
görevini yaptıkları söylenebilir. Örneğin, Ömer Lütfi 
Barkan'ın bahsetmiş olduğu kolonizatör dervişler, 
Anadolu'nun birçok yerlerinin iskan edilmesini te
min etmişlerdir. Bu şekilde bir ara kuruluş görevini 
yapmışlardır. Birçok şehirlerde, taşra şehirlerinde, 
tarikatlar, bugün sosyal yardım diyebileceğimiz 
forıksiyonları üstlerine almışlardır. 

19 uncu Yüzyılda, doğuda, bilhassa bu bölge
lerden Kürtçe konuşulan bölgelerde, müceddidı 
Nakşibendilerin bir eğitim ve aynı zamanda çok 
önemli bir siyasf fonksiyonları olmuştur. Osmanlı
lar, bu bölgelere girdikleri zaman, yani 1845'Ierde, 
o zamanlar bir nevi yerinden idareyi üstüne almış 
olan, örneğin Kürt prenslerini bir tarafa attılar, gö
revlerini doğrudan doğruya devlete geçirdiler. Bu 
şartlar içinde, biraz da kendi başbuğlarının liderli
ğinden mahrum kalan aşiretle.rin parçalanması ol
du. Doğu bölgelerinin aşiretleştirici bir gelişimi oldu 
denilebilir. Aşiretler arasında eskiden bir nevi ha
kemliği yapabilecek olan kimseler ortadan kalktı ve 
günlük hayat, bayağı eskisine nispeten çok daha 
çatışma içeren bir hal aldı. Asayiş ortadan kalktı. 
Asayişin ortadan kalkmasıyla birlikte, bu Nakşi
bendi şeyhleri , mahallı liderlik fonksiyonlarını üst
lerine aldılar. Bundan dolayıdır ki, bundan sonra 
gördüğümüz Kürt isyanlarında, mahallı Nakşibendi 
şeyhlerin, bu isyanların başını tuttuklarını görüyo
ruz. Bu, eskiden beri olan bir şey değil. 19 uncu 
Yüzyılda, doğu bölgelerinde meydana gelmiş olan 
bir sosyal değişimin sonucudur. Bunu, bir örnek 
olarak verdim. 

Müceddidı Nakşibendilik, doğu bölgelerinde 
hem bir taraftan eğitim, hem bir taraftan aşiretler 
arasında bir nevi hakemlik rollerini üstlerine aldı lar. 

Ben size üç tane örnek verdim; bunun, daha bir
çok örnekleri var; yani, tarikatların bu şekilde ince
lenmesinin herhalde faydası olacak uzun vadede. 

Yeni zamanlarda, Türkiye'de bilhassa, ama he
men hemen her yerde, tarikatlara yeni bir şekil gel
diğini görüyoruz; o da, siyasileşmedir. Tabiı, bu
günkü durumlarda hepimiz siyasiyiz. Siyasetin nü
fuzu, nüfuz etme gücü o kadar gelişmiştir ki, her 
vatandaş siyasidir. Bu açıdan, belki tarikatların da 

bir siyası kisveyi üstlerine almalarını -tabif görmek 
demeyeceğim de- kendi devrimizin, içinde yaşadı
ğımız zamanın bir sonucu olarak görmek lazım. 
Ben bunu, müspet bir gelişme olarak görmüyorum, 
olumsuz bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü, ta
rikatların fonksiyonu, eskiden olduğunun aksine, 
bugünlerde, etrafına taraftar toplamak fonksiyonu
na inkılap etmiştir. Bu, aslında, eskiden bir derece
ye kadar olan; ama, bugünlerde çok daha belirgin 
hale gelen, bir nevi siyası gruplaşma meydana 
gelmiştir. 

Bunu nim tarikat olan, nurcular için, bu kadar 
kesinlikle söylemek mümkün değil. Tabif, burada, 
birtakım nüans farkları var. Fakat, bu nüans farkla
rını göz önünde tuttuğumuz zaman dahi, tarikatla
rın, artık bir insan toplama, taraftar toplama fonksi
yonunu görmeye başladıklarını görüyoruz. Ben bu
nu, olumlu bir gelişme olarak görmüyorum. 

Bunun karşısında, İslamı düşünür ne yapar, 
buna cephe mi alır, yoksa başka bir mecraya inti
kal etmesini mi sağlar; bunu bilemiyorum. Yalnız, 
bu bir müşahededir. 

Vaktinizi almamak için, üçüncü başlığına geçi
yorum konuşmamın. O başlık da, daha önce, ben
den önce birçok kimseler söyledi, başka bir siyası, 
jeopolitik gelişmeyle ilgilidir. Dünyada küreleşme 
diye bir şeyin var olduğunu biliyoruz. Büyük büyük 
teşekküller, büyük büyük yapılar, insanları daha 
küçük olan çerçevelerini kırıyor ve o çerçevelerin 
yerine, küremiz üzerinde egemen olan, son derece 
geniş birtakım teşekküllerin ortaya çıkmasına se
bep oluyor. Bu, bir bakıma böyle ·iken, yani küre
leşme dünya üzerinde etkisini bu şekilde sürdürür
ken, İslamın buradaki yeri ne olacak? .. 

Anlaşılıyor ki, İslamın bir bölgeleşmeye tabi tu
tulması gibi bir istikbali var. Önümüzdeki yıllarda, 
jeopolitik açıdan belki hata ediyorum ama şöyle 
görüyorum: Arap ülkeleri daha çok Araplaşacak, 
i ran daha geniş bir çevrede etkin olmaya çalışa
cak ve Türk kültürüne, şu veya bu şekilde sahip 
olan ülkeler, gene kendilerine göre bir küme teşkil 
edecekler. Bu durumda, sanıyorum ki, istikbali ön
ceden görmek mümkünse, bir Türk İslamının, di
ğer i slamı kümelerden ayrı değil, fakat kendi çer
çevesini çizen bir Türkf İslamın ortaya çıkmaya 
başlayacağını tahmin ediyorum. 

Bu konuda, bütün bunların dışında,bu tahminin 
dışında, bu tahmin doğruysa, bizim de, aynı za
manda jeopolitik bakımdan büyük bir şansımız ol
duğuna inanıyorum. 



Çok vaktinizi almış oldum bu konularda. Bu üç 
başlığı tekrar özet olarak size arz edeyim. 

Birinci başlık, seçmekle, Müslümana, karşısın
da bulunduğu bu binlerce mesajların içinden mo
dernizmin, zarunA olarak içinde bulunduğu moder
nizmin bir kısmını seçmek ve bir kısmını atmakla 
ilgili hazırlığı vermekten bahsetmiştim. Bu bir pe
dagojik hazırlık olabilir, bir felseff hazırlık olabilir; 
fakat, hangisi olursa olsun, insanları bir seçim yap
maya hazırlamalıyız. Bunun da, yalnız okul seviye
sinde değil, bizim bugünkü okul çerçevesinde de
ğil , fakat İslamf bilimlerin öğretilmesi çerçevesinde 
de yapılmasının zarunA olduğunu görüyorum. Bunu 

"İslimi Değerlerin 
Gereceği üzerinde 
Dış Unsurtann 
Etkisr' 

i slamf Değerlerin Geleceği Sempozyumunun 
diğer oturumları TEDAŞ Genel Müdürlüğü salon
larında gerçekleştirildi. 1 Aralık 1995 Cuma günü 
14.30'da başlayan ikinci oturumda "İ slamf Değer
lerin Geleceği Üzerinde Dış Unsurların Etkisi" ele 
alındı. Bu oturumda Dr. Abdülbaki Keskin ne 
Doç.Dr. Şeref Ateş tarafından sunulan tebliğler tar
t ışıldı. Tebliğlerin sunulmasından önce ilk konuş
mayı yapan Prof.Dr. Şerif Mardin, tarihte her za
man Halk ile Devlet arasında bir köprü görevi gö
ren ara kuruluşlar olduğunu belirterek, Osmanlı 
Devletinde bu fonksiyonu icra eden en önemli ku
ruluşun Tarikatlar olduğunu söyledi. Tarikatların 
yüzyıllarca i slam'ın yayılması ve ülke içinde barış 
ortamının sağlanması konusunda çok önemli hiz
metler verdiğin i belirten Prof.Dr. Şerif Mardin gü
nümüzdeki tarikatların siyasileştiğini , bu sebeple 
de toplumda ayrılıkları yok etmek yerine bir nevi 
siyasi gruplaşma oluşturdukları , bunun da olumsuz 
bir gelişme olduğunu söyledi. 

yapmıyoruz bugün. i slamf ilimler, Türkiye'de, daha 
çok bir nas olarak öğretiliyor. Benim arzu ettiğim 
tartışma ve tartışmaya yol açacak olan seçme, bir 
pedagojik usul olarak, i slamf ilimlerin öğretildiği 
yerlerde daha öğretilmedi. Bu birinci nokta. 

i ktinci nokta, dikkatinizi çekmek istiyorum; tari
katların bugünkü işleyişine. Bu konuda acaba ne 
söylenebilir diye bir soru işaretiyle bitirmek istiyo
rum. 

Üçüncüsü de, Orta Asya ve Türkf İslamla ilgili 
jeopolitik bir ön fikir. Ön fikir diyebilirim buna; çün
kü, bunun nasıl şekilleneceğini daha bilmiyoruz." 

Konuşmasında Dünya'da meydana gelen siya
si ve jeopolitik gelişmeye de dikkat çeken Prof.Dr. 
Mardin, oluşmakta olan Yeni Dünya Düzeninde is
lam'ın yeri ne olacaktır sorusunu gündeme getirdi. 

Daha sonra ilk tebliği sunan Dr. Abdülbaki Kes
kin, konuşmasında şüphecilerin ve şekilperestlerin 
çok yakın zamanlara kadar, modern toplumlarda 
dini ilkel bir anlayış haline geleceğini iddia ederek 
zamanla ölüp gideceğini öne sürdüklerini ancak 
tam aksine tüm dünyada dinin bugün dünya gene

Or. Abdulbaki Keskin 

linde yeniden 
dirilmekte ol
duğunu ve in
sanlığın dine 
döndüğü, 
yaşanan ge
lişmelere ba
karak 21. yüz
yı l ın bir inanç 
yüzyılı olaca
ğını belirtti. 



Son yıllarda dinler arasında da bir yakınlaşma 
çabası görüldüğünü belirten Dr. Abdülbaki Keskin, 
Hıristiyanlık ve Musevilik arasında başlatılan diya
logda I slam'ın bilinçli bir şekilde bu gelişmelerin 
dışında bırakıldığını söyledi. 

Yahudilerin gerek Avrupa'da ve gerekse Ameri
ka'da yüzyıllardır hep horlandığını ve ikinci sınıf 
vatandaş görüldüğünü belirten Dr.Abdulbaki Kes
kin, Hristiyanlarca önceleri Yahudiler ve Müslü
manlara karşı şimdiden savaşın 16. y.y.da Pa
pa'nın otoritesine karşı çıkan Protestanlara da yö
neltildiğini, ancak son 30 yıldan beri gerek Hrısti
yanlığın kendi içinde gerekse musevilikle bir yakın
laşmaya gidildiği, buna karşılık İ slam'a yönelik 
düşmanlığının maalesef gelişerek devam ettiğini, 
bu düşmanlığın en son örneğinin de Bosna Her
sek'te görüldüğünü söyledi. 

Doğu Blokunun yıkılmasından sonra Batı Ale
minin kendisine yeni bir düşman tanımlaması yap
tığını ve bu düşmanın "İslam" olarak belirlendiğini 
belirten Dr.Abdulbaki Keskin, bir inanç asrı olacağı 
ileri sürülen 21. y.y.'la insanlığın dörtte birini oluş
turan büyük bir müslüman kitleyi hedef göstererek 
girenlerin, Huntington'un insanlık için bir kabus ni
teliği taşıyan medeniyetlerin çatışması teorisine 
çanak tuttuklarını ve bundan dolayı da Allah ve 
Tarih karşısında da sorumlu olacaklarını belirtti. 

Doç.Dr. 
Şeref Ateş 

İkinci tebliği sunan Doç.Dr. Şeref Ateş, tebliğin
de çağdaş hıristiyanlığın dünyasında Hıristiyanlığı 
yayma çabalarını anlattı. 

Doç.Dr. Ateş, Misyonerlerin, hristiyanlığı yay
mayı planladıkları toplumların sosyal, ekonomik ve 
kültürel yapısını çok iyi incelediklerini toplumların 
içindeki sosyal ve politik gerilimleri ve ayrımları 
tespit ederek bu ayrılıkları körüklediklerini belirtti. 

Son yıllarda misyonerlerin çok değişik isimler 
altında örgütlendiklerini belirten Doç.Dr. Ateş, Ba
rış Dernekleri adı altında faaliyet gösterenlerin ya
nında aile planlaması vb. faaliyetlerin maske yapı
larak yoğun bir misyonerlik faaliyeti yürütüldüğünü 
söyledi. 

Tebliğler üzerindeki tartışmalarda özellikle mis
yonerlik faaliyetlerinin ülkemizde gittikçe yaygın
laştığına dikkat çekilerek bu konuda karşı propa
ganda geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Ay
rıca Budizm, Yahova Şahitleri vb. dini örgütlerin 
de faaliyetlerine değinildi. 

Tartışmalarda vurgulanan bir başka husus da 
gerek hıristiyanlığın gerekse diğer dinlerin yeni 
Türk Cumhuriyetlerinde yayılması amacıyla çok 
kesif bir propaganda yürütüldüğü, buna karşı özel
likle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerekli tedbirleri 
alması gerektiğiydi. 

"İslimi Değerlerin Temellendirilmesi 
ve istemieş irilmesi" 

empozyumun üçüncü oturumunda "İslami 

S Değerlerin Temellendirilmesi ve Sistemleşti
rilmesi" konusu tartışıldı. 

Bu oturumda O.D.T.Ü. Felsefe Bölüm Başkanı 
Prof.Dr. Ahmet inam ile A.K.M. Başkanı Prof.Dr. 
Sadık Kemal Tural birer tebliğ sundular. 



İlk Tebliği sunan Prof.Dr. Ahmet inam, günü
müzde yalnızca dini değerlerle yaşayan insanların 
değil , belli ideolojileri yaşayan insanların da yaşa
dıklarını söyledikleri değerler ile gerçekte yaşadık
ları arasında büyük uçurumlar bulunduğunu belir
terek şöyle devam etti: 

"Eğer biz, i slamf değerlerin araştırılması, yeni
den yorumlanması, belki unutulmuşları varsa onla
rın canlandırılması gereğini duyuyorsak her şey
den önce herhangi bir değerle yaşamanın ne de
mek olduğunu tartışmamız, konuşmamız, düşün
memiz gerekiyor. 

Belki içinde bulunduğumuz düzen için genel 
yarg ılarda bulunursak, pragmacı, insanların sürekli 
çıkarlar ını kolladıkları tutunmaya çalıştıkları , işte 
belli bir piyasa ekonomisiyle sürüp gelmekte olan 
bir çark, zaman zaman bunun adına kapitalist dü
zen de diyoruz. Bu çark, bu teknoloji ve bilim çer
çevesinde insanlar bilgilerini ve inançlarını nasıl 
yaşıyorlar. insanın imanıyla, genel konuşuyorum, 
sadece i slamiyet için değil , bütün dinler için veya 
dinsizler için de belki, imanıyla inançlarıyla ve bil
gisiyle yaşayan insanların yaşamasında sorunlar 
olduğunu düşünüyorum. 

imanı bir garanti mekanizması olarak kullan
mak yanı belli bir dünya görüşüne, ya size, ana
nızdan babanızdan , geçmişinizden devredilmiştir 

veya sonradan intisap etmişsinizdir, belli bir inanç 
grubuna sosyolojik olarak da işte, bunların yaşan
dığı gruplara ait olmanın getirdiği bir emniyet var, 
bir securite sözkonusu. 

Dolayısıyla bu imanın ardındaki metafizik, ahla
kf ve ilahf değerlerin yaşanması yerine, sadece bi
ze hayatta ilişkilerinizde, yaşama kavgasında galip 
getirecek, başarılı kılacak ilişkiler umuyoruz. Yani 
belli bir inanç grubuna mensup olmakla kolay iş 
bulabiliyoruz. Para kazanabiliyoruz, hasta olduğu
muz zaman tedavi edilebiliyoruz. Sanıyorum bir 
çok insan, bu şekilde inanç gruplarına ait oluyor, 
yani ardındaki metafizik ahlakf ve ilahf değerleri 
fark etmeden sadece bir gruba ait olarak yaz ıyor. 

Dolayısıyla, bu değerler sadece sömürülmek, 
ayakta kalmak, çıkarlar için kullanılmak amacıyla 
üstünkörü yaşanıyor. Ritüeller önemli oluyor, belli 
kurallar yerine getiriliyor, diyelim ki fakirlere yardım 
ediliyor, okullar, camiler, tapınaklar yaptırılıyor, gö
rünüş, gösteriş önemli oluyor; ama, onun ardın.da 

yatan asıl insanı insan yapacak olan değerler, o 
ilahf ses ilahf güç bu kadar dünyevf gürültü ara
sında yok olup gidiyor." 

Prof.Dr. 

Ahmet 

İnam 

Prof.Dr. Ahmet inam, daha sonra, yaşaya
cağımız değerlerin kaynağının Kur'an-ı Kerim ol
duğunu, buradan yola çıkarak ortaya koyduğumuz 
değerlerin sürekli olarak canlandırılması, yeniden 
gözden geçirilmesi ve diri tutulması gerektiğini be
lirtti. 

ikinci tebliği sunan Prof .Dr. S.Kemal Tural, ko
nuşmasında "insanın sosyal bir varlık olduğunu, 
canlılar ailesi içerisinde sosyal ilişkiler kurabilmeyi, 
düzenli ve devamlı ilişkiler insan olmayı sürdürebil
meyi sağlayan özel bir varlık olduğunu, insanlar 
arasındaki sosyal ilişkiler ağının arkasında ise de
ğerlerin bulunduğunu belirterek değeri şöyle 
tanımladı : 

Prot.Dr. 

S.Kemal 

Tura/ 

"İnsanın kendisini, diğer insanları, tabiatı ve 
beş duyusu dışında kalan varlıkları kavramalı, en 
doğru, en manalı, en fonksiyonel ilişkiyi kurmak 
üzere benimsediği yaklaşım atamalarına değer de
riz, ben öyle diyorum. 

Değer kavramıyla kişi veya kişilerin benimsedi
ği, savunduğu , ruhf veya bedenf davranışlarını te
mellendirdiği kavramları, normların ve standartla
rın arkas ındaki birincil hükümleri kastediyoruz." 

Prof.Dr. Tural daha sonra insan niçin yaratı l 

mıştır sorusunu ortaya atarak insanın Halık'ın ken
disini yaratış sebebini araştırması ve bulması, bul
duğu andan itibaren de hem Yaratıcısına hem de 



Yaratıcının istediği insan olma özelliklerine yaban
cılaşması konusunda sınavdan geçirilen özel bir 
canlı olduğunu söyledi. 

İnsanı araştıran ilke değerin mesuliyet ve onun 
tamamlayıcısı olan mükellefiyet, yükümlülük şuuru 
olduğunu belirten Prof.Dr.Tural, bu şuurun insanı 
yaratıcının yaratılış sebeplerine yabancılaşmaktan 
önleyici değerleri ve değerler sistematiğini kurma
yı, kavramayı ve hayatına taşımayı gerektirdiğini 
vurgulayarak şöyle devam etti; 

"Değerler, insanın iç çatışmasını olumlu bir ze
mine taşıyan güç kaynakları olduğu gibi toplumda
ki çatışmayı önleyecek emniyet kilitleridir. Ancak 
değerler arasında çatışma varsa insan da toplum 
da sıkıntı ve bunalımdadır ... 

Yaratıcının gönderdiği değerler değişmez bir 
hakikat: Hakikat, insan aklı bakımından ürettiği ve 
teknolojiye dönüştürdüğü bilgiyle, onları tanzim 
eden değerlerin üzerinde, fakat onlarla bağlantılı 
özel bir değerdir. Hakikat, beş duyunun tanıyıp 
kavradığı, analiz edebildiği gerçeklerden biraz 
farklıca onlarla bağlantılı ama onların üstünde ana 
sebep, temel ilke, değişilmez hakiki gerçek, sınır
landırılmayan ve değiştirilmeyen haldir. 

İşte böyle bir kabule doğru gidince başka bir 
kelimeyle karşılaşırsınız. iman. İman gerek ferdin 
iç dünyasında gerekse sosyal ilişkiler sırasında or
taya çıkan bir hükümle ilgili, tartışmasız kabullen
me halidir. Bunu en yüceye doğru, en büyük haki
kate doğru götürürseniz şu hale dönüştürürsünüz; 
Allah vardır, kainatı O yaratmıştır. insana aklı ve 
sezgiyi veren, bu anlamda Rab yanıyla kişi olmaya 
iten odur. 

Yaratıcı, insan ve çevresindekiler gibi, Melek 
adı verilen varlıkları da yaratma, insanlara, seçil
miş insan olan nebfler aracılığı ile yabancılaşmayı 
önleyici kitaplar göndermiş, Kainat için bir son, bu 
son geldiğinde de başka başka bir hesaba giden 
yolun başlangıcını yeni dirilişin haberini vermiş, in
sanın aklı ve sezgisi ile seçmesi için iyi ve kötüyü, 
hayırı ve şernA yaratmış Allah'a inanıyorum. 

Bunun İslam ile sınırlı gibi görünen, imanın altı 
esasının bütün dinlerin temeli olduğu muhakkak iş
te bu kadar. Buna iman deniliyor. Bu iman, yaratış 
sebebini ve insanın yaratılış sebebini anlatıyor. 
Amentü sonra i hlas'ı sonra Fatiha'nın içinde, o 
mantığı, yaratış sebebi ve yaratılış hikmetini tekrar 
bizim idrak seviyemize göre biraz daha yüksekten, 

biraz daha tefekkür ve biraz daha idrak edecek, 
akıl isteyecek bir söyleyişle. Bu konuda bir buhra
na düşmeyesiniz, bir yabancılaşma yaşamayası
nız diye ibaret ve muamelata ait değer ve davra
nışlar, bütün semavf dinlerin aslf sistematiği bu 
değil mi? 

İ slam'ın ibadete ait beş şartı ve muamelatı ta
yin eden normları, ayetler, yaratılış sebebine ya
bancılaşmakta alıkoyan trenlerdir. Diğer dinlerde 
de onların farklı seviyelerdeki ifadeleridir. insan, 
sevgi, haya, adalet adlı değerleri, yabancılaşmayı 
önleyici olarak Rabibin bu üç değere bağlı normla
rını görmezden geldi veya aklf olmak adına yeni 
değerler üretti. 

İşte bu değer sistematiği ile çatışan, üretilmiş 
değerler arasında kalan insan, bunalıma düştü." 

Prof.Dr.Tural, Müslüman Türklerin insana su
nulan değerlerin bir kısmının pozitif alandan gelen 
bilgiler olduğunu görerek bu bilgilerden bir kısmını 
hicretin 3-9 asırları arasında Türklerin ürettiğini, 
Farabi, Birunf, İ bni Sina ve Uluğbey gibi bilginlerin 
kainat kitabını yaratış ve yaratılış sınırına götürücü 
bir idrakle okuyup, kavrayıp çözmeye çalıştıklarını 
söyledi. 

Prof.Dr. Tural, Teknolojiye dönüşen veya sos
yal hayatı kavramayı artıran bilgi üretmekte bir atı
lımı veya iddiası olmayan Müslümanların ve Müs
lüman Türklerin millf değerlerini ve normlarını, bi
limsel değer ve normlarını i slamf değerler siste
matiği içerisinde eritmelerinin mümkün olmadığını 
belirterek konuşmasını bitirdi. 

Tartışma bölümünde, tartışmacılar İslamı de
ğerlerin bir envanterinin çıkarılması gerektiğini be
lirterek sevgi, şefkat, haya, adalet vb. değerlerin 
bunların başında gelmesi gerektiğini ifade ettiler. 

Ayrıca modernleşmenin kendisine ait bazı de
ğerleri gündeme getirdiğini, ulus devlet, siyasi 
meşruiyetin rızaya dayanarak tesisi, insan hakları 
vb. gibi yeni kavramların, modernitenin getirdiği te
mel kurumların, siyasal ve ahlakf kurumların karşı
sında İslamın belli bir tavrının olması gerektiği, bu 
kavramlarla uzlaşmak yada hesaplaşmak şeklinde 
bir muhasebenin yapılması gerektiği, bunun da 
Türk insanının kendi millf ve dinf kültüründen ge
len değerlerle modern hayatın getirdiği değerler 
arasında kalarak bir iç çatışmaya düşmesini önle
yeceği belirtildi. 



"İslimi Değerlerin 
Geleceği Üzerinde 

Medyanın ve 
Eğitimin Yeri" 

Sempozyumun 4. oturumunda "İslamı Değerle
rin Geleceği üzerinde Medyanın ve Eğitimin Yeri" 
konusu tartışıldı. Bu oturumda Gazi Üniversitesi 
iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sezer 
Akarcalı ve Samanyolu Televizyonu Genel Koordi
natörü Nurettin Veren birer tebliğ sundular. 

ilk tebliği sunan Doç.Dr. Sezer Akarcalı, yüzyı
lımızın kitle iletişim araçları sayesinde, toplumsal 
bilginin, kültürün oluşturulması ve yeniden üretil
mesi konusunda yeni bir dönem olduğunu vurgula
yarak yeni değerlerin kitle iletişim araçları tarafın
dan kodlandığını, bazı değerlerininin sanki değer
miş gibi yeniden altı çizilerek vurgulandığını ve gü
nümüzün iletişim ortamında toplumsal değerlerin, 
normaların, örf, adet ve geleneklerin birbirine ka
rışmaya başladığını ve neyin doğru neyin yanlış 
olduğunu ayırdetme gücümüzün giderek azaldığı
nı, bütün bunları bize empoze edenin de kitle ileti
ş im araçlarından oluşan medyatik ortam olduğunu 
belirtti. 

Doç.Dr. Akarcalı·, İslamı değerleri egemen kıl
mak amacında isek, değerlerin yayıldıkça, altı çi
zildikçe, üzerinde uzlaşma oluştukça egemen hale 
geleceğini belirterek "o takdirde i slamı Değerler 
konusunda da çağdaş bir bakış açısı ile medyayı 
kullanmak gündeme gelecektir" dedi ve şöyle de
vam etti; 

"Günümüzde, iletişim araçlarını elinde tutan, 
uluslararası pazarda bunu kontrol eden, hem üre
tim olarak hem teknoloji olarak, dev ülkeler, bunun 
arkasındaki ideoloji, genel kavramlar, dünya paza
rını ele geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Çün
kü, günümüzde, bilgi, artık, talep edilen, satın alı
nan, yer değiştiren bir meta haline dönüştü. ileti-

şim ortamında, bilgi, artık, para eden bir metadır 
ve bu bilginin kodlanmasıyla, ideolojiler de satıl
maya başlamıştır. İslam dünyasında, İslamı de
ğerler konusunda bu bilgiyi kodlayıp, bu mesajı 
pazara süremediğimiz sürece, yine, sadece bizler 
konuşacağız maalesef. Ama, öbür tarafta, çok ya
kımızda olan bir olayı bile, başka haber ajansların
dan alarak dünya hakkında bilgi edinmeye başla
dık. Bugün, komşumuzda olan bir şeyi, kendi ha
ber ajansımızdan çok, o haberi alıp, kendi dünya 
görüşüne kodlayıp, iletişim araçlarına bindirip, yeni 
bir doğruymuş gibi bize sunan, uluslararası iletişim 
tekellerinden beslenerek alıyoruz. Bu, kendi tele
vizyonlarımıza yayılsa bile, kendi televizyonlarımı
za egemen olan uluslararası haber ajansları ... Bu
gün, dünyada üretilen enformatif bilginin yüzde 
97'sini, gelişmiş Batıl ı ülkeler üretiyor. Bizler, Orta
doğu, Türkiye üçgeni içinde, bu enformatif bilginin 
sadece ve sadece yüzde 2'sine hakimiz. Yani, 
kendi değer yargılarımıza, kendi dünya görüşümü

ze, kendi geleceğimize ilişkin vurguluyacağımız 
her konudaki bilgi dağılımının, sadece ve sadece 
yüzde 2'sini medyatik pazara sürebiliyoruz. 

Doç.Dr. 

Sezer 

Akarcalı 



Şimdi, sürmezsek ne olur? Bu, ciddı bir soru. 
Günümüzde, hepimiz, elektronik bir sarmalın için
deyiz. Televizyon; çağın en etkili gücü. Uluslarara
sı televizyon, radyo. Uluslararas ı haber ajansları. 
Bu güçleri, bu organizasyonları kuramayan bir ül
ke, kendi değerlerinin evrenselleşmesi konusunda, 
çok da fazla umutlu olmaya hakkı yok gibi geliyor 
bana. Çünkü, sonuçta, i nsanların beynine giden 
yol, o sihirli kutudan geçiyor. O sihirli kutuyu da 
kullanmak, gerçek bir maharet, gerçek bir bilgi ve 
gerçek bir organizasyon işidir. Sistematik hedefle
rin konduğu bir ülkede, kendi değer yargılarımızı 
kodladığım ız oranda, bu noktaya doğru gideceğiz. 

Merkez çevre ülkelerinde, şimdiye kadar geliş
miş kapitalist ülkeler, Batılı ülkeler, önce televizyon 
teknolojilerini ihraç ettiler, arkasından , o televiz
yonlardaki program tiplerini de ihraç ettiler, ar
kasından, zaten, haber bültenlerinde dinlediğ iniz 

her şeyin, haber ajansları aracılığıyla kontrolünü 
de ellerine geçirdiler. Bizler, bu dünyada nasıl yer 
alacağız. Elimizdeki kanallara bakıyoruz: Özel rad
yo ve televizyonlarda, tamamen Bat ı formatlarında 

sunulan diziler. Kendi değer yargılarımızın tama
men ötesinde kopyalanmış öyküler. Haber bülten
leri konrolümüz dışında , kendi haber kaynak
larımıza ulaşamıyoruz. Seyredilecek çok az şey ol
duğunun hepimiz farkındayız. Gündemde bunca 
tartışılması gereken konu varken, hem ideolojik 
olarak hem toplumsal olarak, Türkiye 'nin gün
deminde tartışı lan konular, maalesef, ortada. 

Peki , sorumlu yayıncılık anlayış ı, sorumlu 
kamusal anlayışa nasıl ulaşacağız? Belki, şu ger
çekten yola çıkı labilir: Günümüz Türkiye'sinde, bu 
iletişim ortamı, her şeyi çok kolaylaşt ı rdı. Çünkü, 
sözlü bir anlatımdan gelen geleneğimiz , tam an
lamıyla yazılı bir geleneğe dönüşmediği için, hatta, 
dönüşemeden, kendimizi elektronik bir dairenin, 
bir çaprazın, bir kargaşanın içinde bulduk. Yazıyı 
üretemeyen, yazılı bilgiyi yeterince üretemeyen bir 
toplumun, elektronik medya gibi çok yönlü bir en
formatif kanala hakim olması gerçekten çok güçtü 
ve olamıyoruz. O zaman bu boşluğu dolduranlar 
kimler; bu boşluğu, kendi aramızda, ülkenin, hala 
kıs ı r tartışmalarla geçirdiği günlerde, işte , bu ül
keye nüfuz etmek isteyen u luslararası şirketler, 

uluslararası egemen kültür, ideolojik çıkarları olan 
ülkelerin ideolojik kodlamaları. .. Türkiye gerçek bir 
bombardıman altında . 

Hangi değer yargısıyla , kime nasıl karşı 
çıkacağız? i slamf değerler konusunda hiçbir kuş
ku yok; ama, Türkiye'nin, daha doğrusu i slam dün-

yasının, bu medyada algılanışında problem var. 
Bugün, yapılan araştırmaların çoğunluğunda şöyle 
bir yaklaşım ortaya çıkıyor : Soğuk savaş dönemin
de, Batı medyasında, kötü adam tipleri, daima ve 
daima Doğu Bloku insanlarıydı , Sovyetler Birliği 
başta olmak üzere . 1980'1i yıllardan sonra, 
yumuşamayla beraber, Batı medyasındaki olum
suz bütün imajlar, İslamf değer ve İslamı sim
geleyen semboller ve simgeler üzerine kodlan
maya başladı. Bugün, çizgi filmler de bile, vurul
ması, öldürülmesi, işte , yumruk at ılması gereken 
tiplemeler, büyük ölçüde i slamf çağrışımlar yapan 
giysileriyle, konuşmalarıyla, yazılarıyla tipler. Yani, 
bir değer yargısı, Batı tarafından bir hasım bir 
hedef gibi gösteriliyor günümüzde. 

Yeni sözleşmeler var, Uluslararası Avrupa 
Yayın Sözleşmesi, en son gelinen nokta. Ulus
lararas ı barıştan, uluslararası hoşgörüden hiçbir 
ülkenin yayın organlarında, diğer ülke aleyhinde 
faaliyette bulunmamasından bahsediyor. Hatta, 
bu, Birleşmiş Milletler konuşmalarına ve sözleş
melerine kadar geçmiş bir husustur. ilk kez ve ilk 
kez, uluslararası yayınların, ülkeler aleyhine kar
şılıklı kullanılan yayınların , bir savaş nedeni 
sayılabileceğinden bile bahsediliyor, artık, Birleş
miş Milletlerin kararlarında. 

Böylesine önemli bir arenada, Türkiye olarak 
yapılacak neler var? Şöyle bir söz var: İnanmak is
temeyen bir mantığı, hiçbir şekilde inand ıramaz

sınız. Bizim, kendimizi, gelişmiş ülkelere, Batı dün
yasına şirin göstermek gibi bir komplekse kapı l

mamamız laz ı mdır. Ama, bizim , kendi değer
lerimizi , kendi hedeflerimizi son derece ak ı llı 

koyup, yakın dönem, uzak dönem stratejilerimizi 
iyi hesaplayıp, neyi vurgulayacağımızın altını iyi 
çizerek, bunu, özellikle, uluslararas ı yayın organ
larımız la, çok iyi kullanmamız gerekir. Maalesef, 
elimizdeki lnternasyonal kanal ve Avrasya yayın
ları , Türkiye'nin, onca moral değerine, geleneksel 
değerlerine rağmen, bunları yansıtamayan , fonk
siyonel olması gerekirken, aksine diskfonksiyonel 
bir işlev yüklenen yapılar haline dönüştü. 

Kendi kontrol edebileceğim iz uluslararası 

iletişim araçlarımız ı önce bir gözden geçirmemizin 
zorunlu olduğuna inanıyorum. Gerçek değer
lerimizi buraya yüklerken, ehil kişilere görev veril
mesinin de takipçisi olmamız gerektiğini de, tekrar, 
ısrar la vurguluyorum. Türkiye, maalesef, çoğu 
alanda olduğu gibi, bu , u l us lararası iletişim 

konusunda da yalnız bırakıldı. Uluslararası yayın
larını·n büyük bir bölümüne ceming yapılıyor, en-



gelleme yapılıyor. Uluslararası radyolarımız, kri
tik bölgelerden dinlenmiyor, parazitlendiriliyor, 
çok bilinçli olarak. Bir radyolar savaşı, bir televiz
yonlar savaşı devam ediyor. Bugün, Avrasya ül
kelerine indirdiğimiz .yayınların büyük bir 
bölümünü, Sayın Elçide yanımda, izlemelerine 
imkan yok; çünkü, gerekli ortak dili, gerekli ortak 
mesajı kuramadık. Alt derecede veremiyoruz, 
kendi dillerinde tercüme yapamıyoruz. Hedef
lerimiz olmadığı için, sadece, yayın yapmış ol
mak için yayın yapıyoruz. Sadece, zaman kay
bediyoruz birçok konuda olduğu gibi. 

Bu modernleşme sürecinde galiba, yapılacak 
ilk şey: Modernleşme kavramıyla beraber, bu 
simgelerin, sembollerin iyi kullanılması ve bu 
araçların akıllı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir 
diye düşünüyorum." diyerek sözlerini bitirdi. 

İkinci tebliği sunan Samanyolu Televizyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Veren; 

Medyanın olumsuz etkisinden kurtulmak 
amacıyla 1 O yıl önce Zaman Gazetesini kurmak 
durumunda kaldıklarını, daha sonra ise çeşitli 
eğitim kurumları ve en son olarak da Samanyolu 
TV'sini kurmak suretiyle i slam ve Türk toplumu 
konusunda tarafsız ve doğru haber yaymak 
amaçlarını bir ölçüde gerçekleştirdiklerini belirtti 
ve toplum yanlış bilgilendirilmesi konusunda ör
nekler verdi. 

Özellikle Doğu Blokunun yıkılması sonucun
da ortaya çıkan Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan 
soydaş ve dindaşlarımıza yardımcı olmak 
amacıyla Orta Asya ve Balkanlarda Zaman 
Gazetesi için 12 baskı merkezi kurduklarını, 169 

Nurettin 

Veren 

Samanyolu 

Televizyonu 

Yönetim 

Kurulu 

Başkanı 

Lise seviyesinde öğrenim gören eğitim kurumu ile 6 
özel üniversitenin de kendileri gibi düşünen gönüllü 
ve hayırsever kişi ve kuruluşlarca açıldığını söyledi. 

Oturumun tartışma bölümünde, günümüzde 
medyanın özellikle TV.'lerin yayınlarının millf ve İs
lamı değerleri tahrip ettiğini, bu tahribatın çocuklar 
ve gençler üzerinde çok olumsuz etkileri olduğu, 
buna bir son verilmesi gerektiği vurgulanarak millf 
ve I slamf değerlerin çağdaş iletişimin bütün imkan 
ve vasıtaları kullanılarak, toplumumuza ve insanlığa 
ulaştırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca medyanın 
toplumun ahlakf değerlerini yıkan bu tahribatı sür
düğü takdirde toplumun geleceğinin de tehlikeye 
düşeceği ifade edildi. 

Yurtdışından, Orta Asya Cumhuriyetlerinden 
sempozyuma katılan davetliler özellikle TRT Avras
ya yayınlarının millf ve manevıh kimliğimize aykırı ol
duğunu bu sebeple bu cumhuriyetlerde tepki gör
düğünü belirterek, bir an önce TRT Avrasya yayın
larının, Türk topluluklarının millf ve manevıh hislerini 
takviye edici bir çizgiye getirilmesi hususundaki 
temennilerini ilettiler. 



"Dünyanın 
Bölgeleri 

Türk ve Müsl' 
Toplulukla 
• 
lslami ·oe 

Açısı 
Bugünkü Du 

ve Gele 
Sempozyumun 5. oturumunda "Dünyanın 

Çeşitli Bölgelerindeki Türk ve Müslüman Topluluk
larının İslamı Değerler Açısından Bugünkü 
Durumu ve Geleceği" konusu tartışıldı. Bu konuda 
Romanya'dan katılan Prof.Dr. M.Ali Ekrem, Baş
bakanlık Balkan İşleri Koordinatörü Prof.Dr. Mus
tafa Kahramanyol, Almanya'dan gelen Dr. Baymirza 
Hayıt, Tataristan'dan Prof.Dr. Mir Kasım Os
manoğlu ve İbrahim Maraş, Azerbaycan'dan 
Doç.Dr. Refik ismailov, Türkiye Diyanet Vakfı 
adına Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Kemal Güran ile 
Başbakanlık Başmüşaviri Kamil Yüceoral birer 

Prof.Dr. M.Ali Ekrem 

konuşma yaptılar. 

Romanya'dan sem
pozyuma katılan Prof.Dr. 
M.Ali Ekrem, Balkanlarda 
i slamın Geleceği üzerin
de durduğu konuşmasın
da, Balkanlarda Türk is
lam tarihini kısaca özet
ledikten sonra, Osmanlı 
Devletinin yıkılışı ile birlik
te Balkanlarda yaşayan 
Türk ve Müslüman top
lulukları ile buradaki İs
lam mirasının uğrandığı 
zulüm, baskı ve tahribatı 
dile getirdi. 

Prof.Dr. M.Ali Ekrem, Balkanlarda Osmanlı 
Devleti döneminde yaptırılan yüzlerce cami, med
rese, tekke gibi tarihi eserlerin büyük bir çoğun
luğunun yokedildiğini, halen Balkanlarda Osmanlı 
eseri sadece 86 cami kaldığını belirterek, Osmanlı 
Devletinin yıkılmasından sonra Balkanlardaki Türk 
ve Müslüman varlığının yıllarca uğradığı baskılara 
rağmen varlığını muhafaza ettiğini söyledi. 

Romanya'daki Türk ve Müslüman varlığı ile il
gili bilgiler veren Prof.Dr. Ekrem, Romanya'da 
halen 100 bin civarında Türk ve Müslüman bulun
duğunu, bu ülkedeki komünist rejimin yıkılmasın
dan sonra bazı kültürel haklar edindiklerini, ancak 
öğretmen, okul ve çeşitli araç gereç sıkıntısı çek
tiklerini belirterek Türkiye'nin kendilerine yardımcı 
olmasını istedi. 

Daha sonra söz alan Başbakanlık Balkan işleri 
Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Kahramanyol, Dev
letin Balkanlarda yaşayan Türk ve Müslüman top
luluklarına her konuda yardımcı olmaya çalıştığını 
belirterek örnekler verdi ve Balkanların Türkiye için 
stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. 

Almanya'dan sempozyuma katılan araştırmacı
yazar Dr. Baymirza Hayıt'da konuşmasında Sov
yetler Birliği döneminde Orta Asya'da yürütülen 
ateist propagandalar ve diğer baskılarla ilgili bilgi 
verdi. 



Bu coğrafya'da 

yaşayan Türk ve Müs
lümanların buğün 

bağımsızlıklarına kavuş

tuklarını ancak, özellikle 
i slamın öğretilmesi ve 
yaşaması konusunda bir 
çok şeye ihtiyaçları ol
duğunu belirten Dr. Bay
mirza Hayıt, Orta As
ya'daki misyonerlik 
faaliyetlerine de dikkat 
çekerek bu ülkelere 
gerekli yardımın yapıl-

o,. Baymirza Hayıt maSınl istedi. 

Toplantıya Tataristan'da katılan Mir Kasım 
Osmanoğlu da Tataristan hakkında bilgi verdik
ten sonra Türkiye'den her konuda yardım bek
lediklerini ifade etti. 

Tataristan'da doktora öğrenimi gören araştır
ma görevlisi i brahim Maraş da Tataristan'da is
lamf uyanışın sevindirici boyutlarda olduğunu ve 
burada yaşayan Türklere yardımcı olunması 
gerektiğini belirtti. 

Azerbaycan'dan toplantıya katılan Doç.Dr. 
Refik i smailov, Azerbaycan'da dini' hayatın 

Sempozyumun altın
cı ve son oturumunda 
Prof.Dr. Bahaeddin 
Yediyıldız ve Prof.Dr. 
Süleyman Hayri Bolay 
birer değerlendirme 

konuşması yaptılar. 

yeniden canlandırılması ve eski Sovyetlerin bıraktığı 
izlerin silinmesi gerektiğini belirterek Türkiye 
Diyanet Vakfının buradaki hizmetlerini şükranla kar
şıladığını, ancak bu hizmetlerin yaygınlaştırılması 
gerektiğini ifade etti. 

Sempozyuma misafir konuşmacı olarak katılan 
Prof.Dr. Ercüment Kuran konuşmasında Kuzey Af
rika'daki Türk varlığı üzerinde durdu. Tunus'un 
nüfusunun % 40'ının Türk asıllı olduğunu, 
Cezayir'de de Türk asıllı bir çok ailenin bulun
duğunu belirten Prof.Dr. Kuran, Kuzey Afrika'daki 
Türk varlığı üzerinde yeterince araştırma yapıl
madığını ifade etti. 

Sempozyuma Türkiye Diyanet Vakfı adına 
katılan Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Kemal Güran, 
"Türkiye Diyanet Vakfının doğu blokunun yıkılması 
ile birlikte Balkanlar ve Orta Asya'daki soydaş ve 
dindaşlara ilk yardım eli uzatan kuruluşlardan biri ol
duğunu belirterek, Vakfın sınırlı imkanlarına rağmen 
bu coğrafyada çok önemli hizmetler gerçekleştir
diğini ifade ederek çeşitli örnekler verdi. 

Kemal Güran, Orta-Asya'da ve Balkanlar'da pek 
çok özel kişi ve kuruluşun çeşitli eğitim ve yardım 
faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek bütün olum
suz şartlara rağmen gelecekten ümitli olmak gerek
tiğini ifade etti. 

Konuşmalarda is
lamf değerlerin yaşatıl
ması ve gelecek nesil
lere aktarılması husus
larında başta devlet ol
mak üzere herkese 
görev düştüğü, özellikle 
medyanın yıkıcı et
kilerine karşı tedbirler 
alınması gerektiği, 

modernleşmenin getir-

diği problemler karşısında islam'ın mesajlarının daha da önem kazandığı 
ifade edilerek gerek eğitim, gerek medya, gerek düşünce boyutunda alın
ması gereken tedbirler belirtildi. 
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Seınpozyum daha sonra yapılan 
IJasııı toplantısında ilan edilen sonuç bildirisi ile 
sona erdi. Sonuç bildirisini aşağıda sunuyoruz. 

"Türk Demokrasi Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Dün
yası Araştırmaları Vakfı ve Türk Ocakları Genel Merkezi'nin 
ortaklaşa düzenledikleri, "İslami Değerlerin Geleceği" konu
lu sempozyum 1-3 Aralık 1995 günleri arasında Ankara'da 
Kocatepe Camii konferans salonu ve TEDAŞ Genel Müdür
lüğü salonunda, yurtiçi ve yurtdışından 50'ye yakın bilim 
adamı, yazar ve araştırmacının da katılımı ile yapıldı. 

Bu sempozyumda İslami değerlerin geleceği sorunu "İs
lami Değerlerin Geleceği Üzerinde Dış Unsurların Etkisi", 
"İslami Değerlerin Temellendirilmesi ve Sistemleştirilmesi", 
"İslami Değerlerin Geleceği Üzerinde Medyanın ve Eğitimin 
Yeri" ve nihayet "Dünyanın Çeşitli Bölgelerindeki Müslüman 
Topluluklarının İslami Değerler açısından Bugünkü Durumu 
ve Geleceği" ana başlıkları altında tartışıldı. 

Açılış konferansı ile birlikte altı oturum halinde gerçekleş
tiril en sempozyumun İslam dünyasının içinde bulun
duğumuz çağdaki genel durum ve gelecek için beklentiler 
tesbit edildikten sonra, modern dünyanın yaratmış olduğu 
çağdaş kurum, kavram ve değerler gözönüne alınarak İslami 
değerlerin yeniden ve sistemli bir tarzda canlandırılması ve 
savunulması ihtiyacı üzerinde duruldu. 

Bu cümleden olarak batı dünyasının belli başlı iletişim 
araçlarını kullanmak suretiyle, İslam dünyası ve Müslüman 
insan üzerine yartmaya çalıştığı olumsuz imaj ele alındı. Bu 
tarafgir ve haksız imajın büyük ölçüde Müslüman insanın 
kendi İslam ve Müslüman tasavvumnu da belirlediği tesbit 
edildi. Bu yanlış ve kasıtlı imaja karşı Müslüman dünyasının 
kendi haber ajansları, basın-yayın vasıtaları, kamuoyu oluş
turma kuruluşlarını teşkil etmek suretiyle mukabelede 
bulunmasının zorunlu olduğu üzerinde duruldu. Bu 
konularda geliştirilecek doğru bilgi ve karşı tasavvurların 

uluslararası bilgi kodlarına uygun bir şekle sokularak ifade 
edilmesi ve yaygınlaştırılması gereği dile getirildi. 

İman, sevgi, şefkat, adalet, haya, özgürlük, barış, hoş

görü, edep, mesuliyet, iyilik, hakka saygı gibi temel İslami 



değerlerin aynı zamanda, insani ve evrensel değerler ol
duğu, çağdaş demokrasi ve insan hakları kavramları ile farklı 
hiçbir yanı blunmadığı vurgulanarak ve bunların geçmişte 
Müslüman toplumlarına tatmin ve mutluluk verici bir hayat 
sağlamadaki başarıları hatırlatılarak içinde bulunduğumuz 
dünyada da aynı başarıyı geçekleştirebilecek bir özellikte ol
dukları belirtildi. 

Böylece temel İslami değerlerle modern hayat arasında 
herhangi bir uzlaşmazlık olmadığı tesbit edildi. Bu değer
lerin kaynaklarına yeniden inildiği ve bunların İslam top
lumlarının tarihsel tecrübesindeki uygulamaları gözönünde 
bulundurularak yeniden değerlendirilmeleri gerçekleştiril
diği takdirde yeni davranış ve yaşayış biçimini sağ
lıyabileceği kabul edildi. Gerek örgün, gerek yaygın eğitim 
kurumlarında yapılan yönlendirme ve biçimlendirme çalış
malarının dinı değerlere göre temellendirecek bir yapılan
maya ihtiyaç olduğu benimsendi. 

Bunun için temel İslami değerlerin medya ve eğitim 
kurumlan aracılığıyla bir bütünlük halinde kültürel kimliği 
yaratacak, sağlamlaştıracak ve geliştirecek bir tarzda hayata 
geçirilmesi imkan ve gerekliliği vurgulandı. 

Özellikle 70 yıldır ateist bir kültür ve zorlama süreci 
geçiren eski Sovyetler Birliği ve Doğu Bloğu'na bağlı ül
kelerde yaşayan Müslüman toplulukların temsilcileri böl
gelerindeki durum ve gelişmeleri anlattılar. Din, dil, mabet, 
eğitim ve din adamı ihtiyaçlarını belirttiler. 

Müslüman bölgelerde; dikkat merkezimizin gençler 
üzerinde toplanması, Türkiye'nin bölgelerde millı ve dini 
müesseseler kurmaya öncülük etmesi, modern medya im
kanlarının seferber edilmesi, bu toplulukların milli manevi 
kültür tarihlerinin yazılması ve özellikle Türk Müslüman 
grupların merkezi Türkiye'de olacak bir dini koordinasyon 
ile müşterek iletişim içinde olmaları teklifleri getirildi. Tür
ki ye' nin bu bölgelerde İslami değerlerin yaşaması ve 
gelecekte de özüne uygun olarak yaşatılması için eğitim, din 
müşavirlikleri, cami inşası gibi konularda yapılan çalışmalar 
anlatıldı. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." 
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İslilmi Değeri 
İslilm Toplumlarının Tef ej 

___ A_la_a_dd-iı_ı _IC_o_rk_m_a_z--..... , 

Geçtiğimiz günlerde Türkiye 
Diyanet Vakfı ve üç kardeş ku
ruluş tarafından tamamen aka
demik seviyede bir toplantı ya
pıldı. Bu ilmı toplantıda "lslamı 
değerlerin geleceği" çeşitli bo
yutlarıyla ele alındı, verilen teb
liğler geniş bir katılımla tartışıl
dı. 

Böyle bir temanın ele alınma 
sebebi, şüphesiz bir gelecek 
planlaması amacı da taşıyordu. 
Toplantının, dinleyici alınmak
sızın dar kapsamlı olması ise, 
herhalde, daha çok iç bilgilen
dirme, meseleye dört kuruluşun 
temsil ettiği geniş bir toplum ke
simine ve pek tabiidir ki Türk 
toplumuna ilerideki yıllarda ve
rilecek mesajları şekillendirme 
düşüncesinden kaynaklanıyor
du. Başta bu kuruluşlar olmak 
üzere, diğer kurum ve kuruluf 
lar herhalde bu tema çerçeve
sinde konuyu ele almaya devam 
edecekler. Mesela, Türkiye Di
yanet Vakfı'nın 1989 yılından 
beri "Kutlu Doğum Haftası" adı 
altında, gittikçe gelişen ve yay
gınlaşan faaliyetlerle kutlandığı 
Hz. Peygamber'in doğum gü
nünün bu seneki fikrı merkezi 
"Değişim Sürecinde İslam" ana 
temasını taşıyor. 

Yirmibirinci yüzyıla girerken 
bir husus gayet açık bir şekilde 
belli oldu: Gelmekte olan yeni 
yüzyıl, insanlığın dine dönüş 

asrı olacak ... ilim ve fikir adam
ları bunu böyle söylüyorlar, top
lumların bugünkü göstergeleri 
bunu böyle haber veriyor. Böyle 
bir gelişmenin bir "medeniyet 
çatışması" doğuracağını varsa
yan görüşler de tartışılıyor. 

Bugünkü Batı medeniyetinin 
oluşmaya başlamasından itiba
ren geliştirilmeye çalışılan "de
ğer"lerin sorgulanmasının bu 
yüzyıl sonuna kadar tamamlan
ması bekleniyor. Dinin, daha 
şimdilerinden bir "yükselen de
ğer" haline gelmesi, beşerı "de
ğer"lerin ve bunların sistemati
ze eden ideolojilerin yerini ye
niden ilahı kaynaklı değerlerin 
alacağını gösteriyor. 

Acaba dinler, hassaten bizim 
konumuz olduğu için İslam, bu 
yükselişe hazır mı? 

Bu noktada iki görüş karşımı
za çıkıyor: Birincisi, lslamın bin 
dört yüz yıllık bir sistem olarak 
buna hazır olduğunu kestirme
den ifade ederek işin içinden 
kolaycacık çıkıveriyor. Buna 
"koyalcı görüş" denilebilir. İkin
cisi ise, İslamın bir medeniyet 
olarak tecrübe etmediği, oluşu
munda -tarihı derinlikleri ha
riç- katkıda bulunmadığı ve bu
günkü insanlığı temsil eden bir 
"medeniyet" kazanımında yeni 
terkipler aranması gerektiğini 
ifade ediyor. 

Birincisinin muhafazakar ve şe-

kilci anlayışına karşı, ikincisi di
namik ve yenileyici ... 

Böyle bir iç çatışması doğuran 
saik bellidir: Bir yandan dine 
dönme temayülleri gösteren in
sanlık, bir yandan da nefsı te
mellere dayalı "medeniyet"ini 
de baş döndürücü bir hızla yük
seltiyor. ilerleme sür' ati, artık 
'aritmetik' olmaktan çıktı, 'ge
ometrik' katlanmalarla sürüyor, 
akıl almaz bir teknoloji almış 
başını gidiyor! 

Geleneksel tepkisine bırakır
sanız, müslüman, bu gelişmele
ri hala "Allah'ın işine karış
mak .. " şeklinde yorumlamak te
mayülündedir. Bu bir tavırdır. 
Müslümana mahsus da değildir. 
Reddedici, karşı koyucu, iman 
veya ideoloji ile besleniyorsa 
öfkeli bir tavırdır da bu. Lakin 
şaşkındır da ... "Mersedes" araba 
ile geldiği ziyafette, sünnet üzre 
elle yemek yemeyi dinin bir 
rüknü imiş gibi tebliğ eder; ya
hut, çıkar televizyona, "Batı uy
garlığı ile hiçbir uyuşma imkanı 
bulunmadığını" ilan eder. Sanki 
konuşmakta olduğu televizyonu 
kendisi icat etmiş gibi. .. 

Böyle tavırlar, yanlışların yay
gınlaşmasına ve kurumlaşması
na da sebep olmaktadır. Mese
la, Batı'da müslümanlığı kabul 
etmiş kimselerin, biraz stilize 
edilmiş bir Arap kıyafetiyle do
laşması ve bunu lslam'ın bir 



in Geleceğini 
~ür Seviyesi Tayin Edecek 

rüknü gibi algılaması; yahut da, 
Yusuf lslam (Ket Stivinsın)' ın be
yan ettiği gibi, bir tef veya ben
dir' den başka musıkı aleti tanı
mamak, musıkı'nin lslam'da ye
ri bulunmadığını ifade etmek gi
bi gariplikleri topluma enjekte 
etmesi, kgümüzünün, devekuşu 
gibi başını kuma gömme davra
nışlarındandır. Siyası ve ideolo
jik bezirganlar da bu kabil ga
riplikleri toplumsal hale getir
mek için her türlü dinı motifleri 
kullanmaktadırlar. 

Tıpkı, bilmediğine, yabancı 
olduğuna düşman olmak gibi, 
bel li bir zaman kesitinde don
durulmuş olanı idealize etmek 
ve değişmez kabul etmek de ko
l aydır. Halbuki, nelerin deği ş
mez olduğu çok açık bir şekilde 
belllidir, nelerin yorum ve üs
lupla ilgili old_uğu da ... 
Kolaycılık, değişmez olanlarla 

onun yüzyıllar boyunca yorum
lanma biçimlerini birbirine ka
rıştırarak bir bütün halinde 
"nass" olduğunu sanmaktan 
doğmaktadır. Kalaycıya göre, 
Allah emr etmiş, Peygamber 
tebliğ etmiş, bizden önceki in
sanlar da düşünmüşler, yorum
lamışlardır. Bizim yapacağımız 
bir şey kalmamıştır! 

Halbuki, insan l ığın bugün 
ulaştığı her bir noktayı hesaba 
katarak bütün "doğru"larımızı 

yeniden keşfetmek; insan, eşya 
ve tabiata bakışım ı ı;ı yeniden 
tarif etmek zorundayız. Bunu 
sağlamanın bir tek yolu var: Te
fekkür ... Kur' an' ın mumıne en 
çok tavsiye ettiği "düşünmek" 
değil mi? 

Bugün İslamın en büyük me
selesi tefekkür boşluğudur. Geç
mişteki üstünlüğümüzün temel
leri incelendiğinde düşünce ala
nındaki zirvelerimizi tesbit et
mek gayet kolaydır. S ı kıştığı
mızda bu zirveleri referans gös
termemiz de bize bir ders, bir 
ibret vermiyor mu? 
Hazır yiyicilikte sermayenin tü

kendiği daha üçyüz, dörtyüz yı l 
önce belli olmuştur. 

Üçyüz, dörtyüz yıldır, insan
lık, gayrıinsanı yol ve usullere 
sürüklenerek bugünkü birikimi
ne getirilmişt i r. Lakin, itiraf et
mek lazımdır ki, temelinde kan 
ve gözyaşı da bulunsa - ki bu, 
kendisinden önceki medeniyet
lerin kan ve gözyaşından çok 
daha fazla deği l dir- bugün 
mevcut bilim ve teknik irtifa ı nın 
yanında, belli bir insanı seviye
ye de ulaşmıştır. Eksiği "ls
lam"dır, yahut biz öyle düşüne
lim. XXI. as ı rda insanlığa bir 
ruh, bir iman, bir yeni terkip 
sunma imkanımız var. Bunu 
gerçek leştirebilmenin biricik 
yolu da tefekkürdür. 

Müslüman, inandığı bütün ha
kikatleri yeniden keşfetmek, ça
ğının diliyle ifade ve tebliğ et
mek zorunda olduğunu bilmek 
durumundadır. 

"Bi lgisayar" hüdayınabit de
ğildir, yerden bitmemiştir. 

"Gavur bulsun, ben de kulla
nayım" zihniyeti ile de insanlığa 
her hangi bir çağrıda buluna
mazsınız. Böyle bir tavır da 
"modernite" ile bağdaşmak de
ğildir, olsa olsa çaresizlik ve tes
limiyettir. 

Üç beş sloganla kitleleri peşi
ne takmak ve bu sloganların de
ri nliği ve düşünce boyutu ile 
hiçbir ilgisi bulunmayan kala
balıkları toplayıp bir yere götür
mek mümkündür, ama kazandı
racağı hiçbir şey yoktur. 

lslamı, lslamı değerleri yirmi 
birinci yüzyıla taşıyacaksak, in
sanlığın ulaştığı bütün kazanım
ları -bi lim ve teknikten, toplum 
yapısı ve kültürüne kadar- dik
kate alarak, Vahyi ve onun teb-
1 iğcisinin bildirdiklerini yeniden 
yorumlayabilecek bir tefekkür 
seviyesine ulaşmak zorundayız. 

Büyük Akif'in, 

Asran idrakine söyletmeliyiz İslam', 

deyişinden bu yana ne kadar 

yıl geçti? 



Karabağ 
Mültecilerine 

60 ton un gönderildi 
ürkiye Diyanet Vakfı, çok zor şartlar T altında yaşam mücadelesi veren Kara

bağ'lı mültecilere 60 ton un gönderdi. 

ovyetler Birliği ve Doğu Bloku'nun S dağılması sonucu yetmiş yıllık baskı ve 

esaret hayatını geride bırakarak kendi 

kimlikleri ile yeni cumhuriyetler kuran soydaşları

mızın madc:Jf ve manevf her alanda yardım ve 

desteğe büyük ihtiyacı var. 

H 
er alanda bu kardeşlerimizin yardımına 

koşan Türkiye Diyanet Vakfı, Bosna

Hersek, Azerbaycan, Kuzey Irak ve 

diğer ülkelere sık sık aynı ve nakd yardımlarda 

bulunmaktadır. 

u anda Ermeni zulmünden kaçarak Azer-

ş baycan'ın Gence şehrine sığınan ve son 

derece ağır koşullar altında yaşayan ve 

kış şartlarında zor durumda kaldıkları öğrenilen 

Karabağ mültecilerine Türkiye Diyanet Vakfı 

tarafından 60 ton un gönderildi. 

özkonusu yardım malzemesi Türkiye S Diyanet Vakfı tarafından gönderilen 

elemanlar vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine 

mahallinde bizzat dağıtıldı. 

ın 

BAKU ~ne 

m $ yarim 
Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de 

29.10.1 995 günü saat 17.30 sıraların

da, bir jeneratörün patlaması sonucu 

iki metro durağı arasında meydana 

gelen yangında; tünelde oluşan aşırı 

duman ve zehirli gaz sonucu 286 kişi

nin hayatını kaybettiği ve 269 kişinin 

yaralandığ ı kaza sonucu Azerbaycan 

Hükümeti kardeş ülkelere yardım 

çağrısında bulunmuştur. 

Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında 

da biçare insanların yard ımına koşan 

Türkiye Diyanet Vakfı; elim kaza so

nucu hayatını kaybeden ve yaralanan 

Azerbaycan'lı kardeşlerimizin yarala

rının sarılmasına bir nebze olsun yar

dımcı olmak amacıyla hayatını kaybe

den ve yaralananların ailelerinin her 

birine S0'şer $ ödenmek üzere toplam 

25.000 $ (Amerikan Doları) yardım 

gönderdi. 

Sözkonusu yard ım Diyanet işleri 

Başkanlığı Azerbaycan Din Hizmetleri 

Müşavirliği kanalıyla ihtiyaç sahip

lerine dağıtıldı. 



Türkiye Diyanet Vakfı 

~~t@W ~r@r,~[ ']~tru~[ılc ı'll'ı f uııııde 

Türkiye Diyanet Vakfı, Kuzey Iraklı Türkmenlere 6 
milyar TL değerinde giyecek ve kırtasiye yardımı gön
derdi. 

Kuzey lrak'ta, Musul, Kerkük ve Erbil'de yıllarca 
Osmanl ı Devletinin idaresi altında rahat ve huzur içinde 
yaşayan Türkmenler, bugün açlık ve sefalet içinde yaşa
ma mücadelesi vermektedir. Yıllarca soykırıma tabi tutu
lan bölgenin mazlum insanları, bütün baskı ve şiddete 
rağmen benliğini muhafaza etmekte ve ayakta durmaya 
çalışmaktadır. Vakfımızca Kuzey lrak'a gönderilen yardımlardan görüntüler. j 

l 
Bu kardeşlerimizin yaralarını sarmayı kendine bir 

görev kabul eden Türkiye Diyanet Vakfı, bu insanların 
acılarını bir nebze olsun dindirmek, eğitim ve öğretime 
başlamış çocukların acil ihtiyaç duydukları malzemeleri 
karşılamak amacıyla, daha önce müteaddit defalar gön
derdiği yardın:ıa bir yenisini daha ekledi. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Kızılay Derneği ile de iş
birliği yapmak suretiyle gönderdiği yardım paketinde; 
öğrenciler için defter, kalem, kırtasiye çeşitleri, ayakka
bı, pantolon, gömlek, ceket, önlük, iç çamaşırı, eşofman 
vb. malzemeler bulunuyor. Malzemeler Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından görevlendirilen bir eleman nezaretinde 
ihtiyaç sahiplerine bizzat dağıtıldı. 



Erbi/'den genel görünüm. 

Kuzey lrak'taki Türkmenlerin 

yaşantılarından bir kesit 

Vakfımız desteğiyle yapılan Misafirhane 

Vakfımızca, Kuzey lrak'a gönderilen kırtasiye malzemeleri, Vakfımız Uzmanı Şükrü Karaca tarafından öğrencilere dağıtıldı. 



Kara tahtaya kara yazılannı yazan 

Türkmen çocuklannın tebeşirinden çıkan cümleler. 

Kuzey Irak Türkmenleri 

olumsuz ve sağlıksız şartlarda 
eğitim ve öğretimlerini 

sürdürüyorlar. 



KOMAŞ (Kocatepe Modern Mağazacılık 
İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Sayın Hayrettin Şallı ile kısa sayılabilecek 
bir dönemde bir çığ gibi büyüyen Komaş'ın 
gerçekleştirdiği hizmetler hakkında görüştük. 

- Efendim, KOMAŞ'ı kendini isbatlamış bir şirket olarak 
görüyoruz. Kısaca KOMAŞ'ın kuruluşundan itibaren bugü· 
ne kadar gerçekleştirdiği hizmetleri ana başlıklar halinde 
anlatır mısınız? · 

H. Şallı - KOMAŞ, 1990 yı lında kurulmuş ve kısa sürede bir
çok başarılara imzasını atmıştır. Şirketimizi n proje ve imalatını 
gerçekleştirdiği ilk ve en önemli proje, BEGENDI K KOCA TEPE 
mağazasıdır. Bu mağaza, geniş müşteri kitlesi ve yüksek ciro
ları ile çok isabetli bir yatırım olduğunu ispatlamıştır. Böylece 
Türkiye Diyanet Vakfı 'na hatırı sayılır bir kaynak sağlanmıştır. 
KOMAŞ, bir yatırımcı firma olarak yeni proje arayışlarını sür
dürmüştür. Adana ve Konya'da idari bir takım engeller yüzün
den başlatamadığı yeni mağaza yatırımları konusunda Antal
ya'da ilk adımı atmış bulunmaktadır. 150.000.000.000.-TL. ci
varında bir paraya malolması beklenen Antalya Mağazası ilk
baharda hizmete açılacak .ve tarafımızdan işletilecektir. KO
MAŞ olarak istanbul'da kendi mülkiyetimiz olan bürolarda faali
yet gösteren "istanbul Bölge Müdürlüğü"nü kurduk. Türkmenis
tan'da bir şube kurdur ve bir Türkmen bankası i nşaatıyla ilahi
yat Fakültesi, imam-Hatip Lisesi, Öğrenci Yurdu inşaatlarını al
dık, çalışmalara başladık. Bazı yatırım ları da gerçekleştirdik. 

- Efendim, diğer alanlarda da yatırımlarınız var, bunlar 
hakkında da bilgi verir misiniz? 

H. Şallı - Verebilirim. Mesela, çeşitli şirketlerdeki KOMAŞ 
hisseleri şöyledir: DiVANTAŞ'a (200.000.000.-TL.), TEMSAŞ'a 
(540.000.000.·TL.), GİMAT'a (15.000.000.000.-TL), İSTANBUL 
SEK Fabrikasına (5.000.000.000.-TL.) ile ortağız. KASTAMO
NU SAFSÜT'te olan 25.000.000.000.-TL.'lik payın 
5.000.000.000.-TL.'si ödenmiştir. Ayrıca, KOMAŞ Sigorta Şir
ketine (275.000.000.-TL.) iştirakimiz vardır. Buna bazı gayri 
menkul yatırımlarımız da eklenince, KOMAŞ'ın 5 yı l içinde hatı
rı sayı lır bir büyüme gösterdiği söylenebilir. 

Bunun yanısıra bilgisayar pazarlama konusunda da önemli 
başarılar elde edilmiştir. KOMAŞ, Diyanet İşleri Başkanlı ğı il ve 
ilçe müftülüklerini bilgisayar, fax ve modem cihazları ile donata
rak önemli bir hizmeti yerine getirmiştir. Bilgisayar satışı konu
sunda OLİVETTİ dağıtıcılığını alan KOMAŞ'ın pazar payını 
hızla arttırdığı görülmektedir. Türkiye çapındaki anabayi ve bayi 
ağı ile hizmet veren KOMAŞ, 1995 yıl ı nda 119.778.280.901.
TL. satış yapmış bundan 9.563.091.491.-TL kar sağlamıştır. 
Bu satışın %35'ini Diyanet işleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı'na, %65'ini ise bayiler kanalıyla halkımıza yapmıştır. Ayrı
ca ihracat ve ithalat çalışmalarımız da vardır. 

- Öyleyse bu konuyu biraz açabilir misiniz? 

. H. Şallı - KOMAŞ, 1995 yılında iç ve dış ticaret konusunda 
da önemli atılımlar yapmıştır. Kırmızı mercimek, siyah zeytin, 
zeytinyağı, beyaz peynir, nohut ve pamuk küspesi alımları ya
pılmış ve bu malların satışından toplam 105.400.658.333.-TL. 
hasılat ve 16.852.245.228.-TL. kar sağlanmıştır. Gittikçe artan 
mercimek ve nohut ihracatı bilhassa Singapur ve Sri Lanka'ya 
yapılmaktadır. Özbekistan'a çeşitli gıda maddeleri, 



Türkmenistan ve Hollanda'ya da inşaat malzemeleri 
ihracatına bu ay başlamış bulunuyoruz. Dış ticaret hacmimiz 
her yıl artmaktadır. 

- KOMAŞ'ın, Kur'an-ı Kerim ve İslamı ilimler programla
nnı içeren CD-ROM üzerine kaydedilmiş bilgisayar prog
ramını Türkçe olarak piyasaya süreceğinizi öğrendik. Bize 
bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Bu programlar özel
likle ilim dünyasına ne gibi katkılar ~layacaktır? 

H. Şallı - KOMAŞ, bilgisayar alanında dünyanın ulaştığı 
son teknolojiyi İslamı ilimler alanına taşımak amacıyla, Mı
sır'lı ALALAMİAH HOLDİNG tarafından 11 yılda geliştirilen 
CD üzerine kaydedilmiş Kur'an- ı Kerim ve i slamf i !imler 
Programlarını Türkçeleştirerek, bunların dağıtımını yapmayı 
üstlenmiştir. Şu anda kıraatli Kur'an-ı Kerim bilgisayar prog
ramının Türkçe versiyonu piyasaya sunulmaya hazır hale 
gelmiştir. Program, Diyanet İşleri Başkanl ı ğı'nca onaylı Ha
san Rıza hattı Kur'an-ı Kerim metni ve halkımızın yakından 
tanıdığı Hafız Mahmud El Husari'nin tilavetiyle sunulmakta
dır. Bu programda ayrıca Celaleyn ve İbni Kesir tefsirlerinin 
Arapçaları, sesli ve görüntülü örneklerle tecvit kuralları, tila
vet çalışması, ezber sınavı , üç dilde Kur'an'da geçen konula
rı arama yeteneği, 2000'e yakın konu başl ı ğı altında ayet 
grupları , kelime köklerinden arama gibi özellikler de mevcuttur. 

Bu programın yanısıra, 9 büyük hadis kitabının CD üzerine 
kaydedildiği Hadis Ansiklopedisi'nin Türkçeleştirme çalışma
ları da devam etmektedir. Hadis Programı; hadislerin tetkiki, 
konularına göre tasnifi, serbest arama, yabancı kelimelerin 
açıklanması , hadis bulma, raviler ve hadis senetleri gibi pek 
çok özelliği taşımaktad ır. 

CD üzerine kaydedilmiş diğer ürünlerimiz ise; 4 fıkhf mez
hebe göre miras programı , şahısların ve şirketleri n zekat 
programı, muamelat fıkhı programı, namaz kılmayı öğreniyo

rum, İslamı· bilgiler hazinesi ve Hac isimli programlardır. 

Hac programı , Hac ile ilgili bilgileri, İfrad haccı , Kıran hac
cı , Temettü haccı ve Umre yapmayı öğreten, Mekke ve Me
dine'nin resimlerle tanıtıldığı bir programdır. Programda, öğ
retilen bilgilere göre hazırlanmış bir yarışma oyunu bulun
maktadır. Hacca gitmeyi düşünen insanlarımıza ve evdeki 
çocuklarımıza yönelik güzel bir çalışmadır. Bu ürünümüz de 
çok yakında piyasaya sürülecektir. 

Hayrettin Şallı, KOMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 

Bütün bu programlar İslami bilgilere ulaşmayı kolaylaştıracak, 
ilim adamlarının temel kaynakları en çabuk ve verimli biçimde 
kullanmalarına yardımcı olacaktır. 

- KOMAŞ'ın bu yıl sigortacılık alanına da el attığını öğren
dik. Bu konuda da bilgi verir misiniz? 

H. Şallı - KOMAŞ, Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte bir sigorta 
aracı lık hizmetleri şirketi kurmuştur. İhlas sigorta acentesi olan 
bu şirket, "KOMAŞ SİGORTA" olarak kendi şirketimizin , Türkiye 
Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve tüm camiamızın her 
türlü sigorta ihtiyaçlarını karşılamak, halkımıza da hizmet sun
mak için kuruldu. Söz konusu hizmetlere de başladı. 

- KOMAŞ'ın yurtdışında faaliyetleri var mıdır? 

H. Şallı - KOMAŞ'ın yurtdışı faaliyetleri de son dönemde hız 
kazanmıştır. Türkmenistan 'ın başkenti Aşkabat'ta kurduğumuz 

şube vasıtasıyla önemli projelere_ başlanmıştı r. Türkiy_e Diyanet 
Vakfı tarafından yaptırılacak olan ilahiyat Fakültesi ve imam Ha
tip Lisesi inşaatları şirketimizce üstlenilmiştir. Bunun yanısıra di
ğer inşaat ve ticaret çalışmaları da aynı ülkede yürütülmektedir. 
Bazı Avrupa ülkeleriyle Malezya, Mısır ve Suudi Arabistan gibi 
Orta ve Uzakdoğu ülkeleriyle de ticari bağları kurmaya çalışmak
tadır. Bu manada yakın gelecekte birtakım ortak projeler hayata 
geçirilecektir. Halen Sri Lanka ve Singapur'a ihracat yapıld ı ğını 

yukarıda ifade etmiştik. 

- KOMAŞ'ın ileriye yönelik atılımlan var mıdır? Varsa kısa
ca anlatır mısınız? 

H. Şallı - Şirketimiz, ileriye yönelik olarak yurtiçinde ve dışında 
modern mağaza zincirleri oluşturmayı, iç ve dış ticaret hacmini 
genişletmeyi ve istikrarlı bir biçimde büyümeyi planlamaktadır. 
Belli prensipler çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyetlerimiz bugü
ne kadar şirketimizi bir çok başarılara ulaştırmıştır. Bu prensipler 
şirketimizi , Vakıf ailesinin bir şirketi olarak görme, bilgiye ve isti
şareye önem verme, sorumluluk yüklenme, yetki paylaşma, ilim 
ve tekniği kullanma, inanca bağlılık ve çalışkanlık olarak özetle
nebilir. 

Şirketimizin ticaret piyasasındaki itibarı yüksektir. Nitekim, 
kredibilitemiz 20.000.000.-USD.dır. Biz bu itibarı aynı prensipler
le çalışarak daha da yükseleceğimize inanıyoruz. 

- Efendim, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. 



D~ Yardımlar 

İnsanlanmız 
70yıl 

Müslüman 
ve 

Türk olmanın· 

gunıntyla 

yaşadılar. 

O Vakfımızın davetlisi olarak, ülkemizdeki din f 
yapı hakkında incelemelerde bulunmak amacıyla 
Türkiye'ye davet edilen Nahçıvan Di~i İdare 
Başkanı Sultan Nazarov ile Nahçıvan 'daki genel
durum hakkında görüştük. 

- Sayın Sultan Nazarov Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuş
madan önce Nahçıvan'daki genel durum hakkında biraz bilgi 
verir misiniz? 

S.Nazarov - Bizler Sovyetler Birliği'ne bağlı olduğumuz 70 yıllık 
bir dönemde baskı ve zulüm görerek yaşadık. Düşüncelerimize, 

inançlarımıza ve kültürümüze tabiri caizse zincir vuruldu. Ekonomi 
ve sosyal yapının da mükemmel olduğu söylenemezdi. Fakat bu
gün içeresinde bulunduğumuz ekonomik durumla karşılaştırdığı
mızda halkın refah düzeyi bugüne nazaran yüksekti. Nahçıvan dı

şarıya bağımlı olmadan keni kendine yetebilecek bir seviyedeydi. 

Dini duruma gelince, İslamiyet bütün Rusya'da yasaktı. Ruslar 
i slam Dini'ni ortadan kaldırmak için elinden gelen bütün çabayı 
harcadılar. 70 yıllık bir baskı dönemi yaşadık. Bu baskı döneminde 
sözde ibadet serbestiyeti tanınmıştı. Fakat fiiliyatta böyle bir uygu
lama sözkonusu bile değildi. Ateist diye tabir ettiğimiz rejimin 
adamları halkı dinsizliğe davet ediyor, bütün imkanlarını seferber 
ediyorlardı. Tabi bunlar yapılırken de İslamiyetin yaşamasını en
gellemek için ellerinden geleni esirgemiyorlardı. Bizim imam hatip-



!erimizi halktan koparmak için ya öldürüyorlar, ya da Sibirya veya 
başka yerlere sürgüne gönderiyorlardı. Böylece halka İslamı anla
tacak kişileri ortadan kaldırarak insanlarımıza İslamı unutturmayı 
hedeflediler. 

Büyük bir darbeyi de inancımız ile birlikte kültürümüze indirdiler. 
Edebiyatımız, tarihimiz, kültürümüz yok edilmeye çalışıldı. Kur'an
lar, diğer kitaplarımız yakıldı, yok edildi. Amaç insanlarımızı öz 
benliğinden koparmak ve i slamiyetten uzaklaştırmaktı. 300'e yakın 
cami ve mescidimiz vardı. 70 yıl içerisinde hepsi yakıldı, yıkıld ı , bir 
çoğu da şarapların depolandığı mahzen haline getirildi. 

Bütün bu çabalara rağmen halkta İslamiyetin var olması onları 
oldukça rahatsız ediyordu. İslamiyeti tamamen ortadan kaldırmak 
için yeni yeni metodlar uygulamaya başlad ı lar. Müslümanlar ara
sında hurafeyi yaymak amacıyla kendi bünyelerinden din adamı 
adı altında bölücüler gönderdiler. Ateizmi savunan Rusya bunlara 
destek verirken bizim din adamlaımızı da sokaklarda öldürüyor, 
yada Sibirya'ya sürgüne gönderiyordu. İnsanımız ı n bütün bu aldat
macalara ve baskılara rağmen İslam şuurunu koruduğunu söyle
mek yanlış olmaz herhalde. Halk bu bölücülere "Eğer sizin anlattı
ğınız İslamsa bizi böyle din lazım değil" diyordu. Ama bu bölücüle
rin etkisiz olduğunu söylemekte yanlış olur. Özellikle genç neseller 
üzerinde uyguladıkları metodlarla etkili olduklarını söyleyebiliriz. 

Ancak şunu sevinçle ifade edeyim ki 70 yıllık bunca zulüm ve 
baskıya rağmen insanlarımız Müslüman olduklarını unutmadı. Bel
ki İslamiyet nası l yaşanır, ibadetler nası l yap ı lır bugün bunu bilmi
yorlar ama 70 yıl boyunca Müslüman ve Türk olmanın gururuyla 
yaşadılar. 

- Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu, Türk cumhuriyetleri 
bir bir bağımsızlık bayrağını açtı. Tabii Azerbaycan ve buna 
bağlı olarak Nahçıvan'da bağımsızlığına kavuştu. Ancak bildi
ğimiz gibi cumhuriyetlerin hazırlıksız bir şekilde bağımsızlığı
na kavuşması bir çok sıkıntıları da beraberinde getirdi. Bize 
Nahçıvanda ne gibi sıkıntılar olduğu konusunda biraz açıkla
ma yapar mısınız? 

S.Nazarov - İfade buyurduğunuz gibi 70 yıllık bir baskı döne
minden sonra bütün Türk cumhuriyetlerinde bağımsızlıkla birlikte 
bir sıkıntı meydana geldi. Bu sıkıntı hem ekonomik, hem sosyal, 
hem külütürel , hem de dini alanda kendini gösterdi. Bunu normal 
karşılamak lazım. Çünkü bu sıkıntı yalnız Türk cumhuriyetlerinde 
değil aynı zamanda Rusya'da da yaşanıyor. Çünkü Rusya dağ ı l

madan önce bütün cumhuriyetler ekonomik ve idari alanda birbirle
rine bağlı şekilde yaşıyordu. Rusyanın dağılmas ı sonucu bu bağ 
kesildi ve özellikle ekonomik alanda büyük s ıkıntılar yaşandı. Ben 
bunu normal görüyorum. Ama ileriki yıllarda her cumhuriyet kendi 
kendine yaşamasını öğrenince bu sıkıntılar ortadan kalkacaktır. 

Nahçıvan 'a gelince, önceden Nahçıvan fiziki olarak Azerbay
cah'a bağlı idi. Bildiğiniz gibi Ermenistan'la yapılan savaş sonucu 
fiziki bağımız koptu. Buna bağlı olarak ta zaten var olan s ıkıntılar 

bir kat daha arttı. Özellikle ekon~mik alanda büyük sıkıntıların 
meydana geldiğini söyleyebiliriz. Azerbaycan 'la fiziki bir bağımız 

,. 
' 

Nahçıvan Dini İdare Başkanı 

Sultan Nazarov ve yardımcısının onuruna 

Vakfımızda bir yemek verildi. 

Nahçıvan Heyeti Bursa Müftüsünü 

ziyaret ederek bir süre görüştü. 



lı~ lanlııılar 

Nahçıvan'da incelemelerde bulunmak 

üzere giden Mütevelli Heyetimiz 

Nahçıvan'da inceleme/erde bulunmak 

üzere giden Heyetimiz 

dinf durum hakkında bllgi alırken. 

olmamasına rağmen, Türkiye ile sınır olmamız bize her alanda bü
yük kolaylıklar sağlıyor. Nahçıvan'da şu an yeterli fabrikaların ol
duğunu söylemek pek mümkün değil, şu an için bunları açıp işlet
memiz de mümkün gözükmüyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi 
Azerbaycan'la fiziki bir bağımızın olmaması bize çok büyük sorun
lar çıkarıyor. İnsanlarımızın büyük bir kısmı iş alanı olmadığından 
işsiz durumda. Ancak insanlarımızın bir kısmı Türkiye ve i ran'la 
mal mübadelesinde bulunmak suretiyle ticaret yapmaya çalışıyorlar. 

Sık sık söylüyorum Azerbaycan'la fiziki bağımızın olmaması eği
timi de olumsuz yönde etkiliyor. Ama yinede okullarımız açık ve 
eğitim veriyor. ilk ve orta öğetim alanında yeterli diyebileceğimiz 
okullarımızın olduğunu söyleyebiliriz. 

- Efendim, biraz da dini yapı hakkında bilgi verir misiniz? 

S.Nazarov - Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 70 yıllık bir baskı 
rejiminden geliyoruz. Bir çok değerlerin ortadan kaldırıldığı ve ya
sakların olduğu bu devrin ortadan kalmasıyla, insanlarımızın i sla
miyeti yaşaması için bir engel kalmadı. insanlarımız Müslüman ol
duklarının şuurundalar, fakat islamiyeti nasıl yaşayacalar, ibadetle
ri nasıl yapacaklar bu konuda malesef hiç bilgileri yok. Eski dö
nemde bölücüler tarafından ortaya atılan hurafeler de bazı kafalar
da yer etmiş durumda. Bunları da ortadan kaldırmak gerekiyor. Bi
zim en büyük sıkıntımız insanlarımıza İslamı anlatacak din adamı
mızın olmaması. Bu konuda itiraf edeyim malesef halka ulaşamı
yoruz. Dini alanda çok büyük kitap sıkıntımız var. Yeterli miktarda 
Kur'an-ı Kerim yok, ibadetleri anlatan kitaplarımız yok, bu kitapları 
basacak matbaamız olmadığı gibi ibadetler konusunda kitap çıka
racak ilim adamımız da yok. Şu an mescidlerde imamlık yapan gö
revlilerimiz de ancak Kur'an okumayı ve namaz kıldırmayı biliyor
lar. Bunların da yeterli dini bilgisi yok. Ama ileride hepsi düzelecek. 
Türkiye Diyanet Vakfı Azerbaycan'da imam-hatip liseleri ve ilahiyat 
fakültesi açtı. Biz de Nahçıvan'dan buralara öğrenciler gönderdik. 
İnşallah yakın zamanda buradan mezun olan çocuklarımız gelip 
burada dini alanda büyük hizmet vereceklerdir. 

Büyük gayretlerimiz ve Türkiye Diyanet Vakfı'ının yardımlarıyla 
Nahçıvan'da bu yıl bir imam hatip lisesi açmaya muvaffak olduk. 
Tabi bu büyük bir okul değil ama ihtiyaçlarımızı az da olsun karşı
lama açısından çok önemli. Okulu açtık fakat bu sefer de öğre
tmen sıkıntısı hasıl oldu. Yine buradan Türkiye Diyanet Vakfı 'na 

teşekkür ediyorum. Türkiye'den deneyimli bir öğretmen gönderdi. 
Türkiyeden · gelen öğretmen ve kendi öğretmenlerimizle bu işi yü
rütmeye çalışıyoruz. i marn hatip lisesi'nin dışında düz lise diye ta
bir edilen liselerimiz var bu liselerimizde normal derslererin yanın
da din dersleri de veriliyor. 

İnsanlarımızda İslama karşı bir susam ı şlık var. Bizler sınırlı im
kanlarımızla İslamı anlatmaya çalışıyoruz. Tabi kitap konusunda 
büyük sıkıntılarımız var. Yine burada Türkiye Diyanet Vakfı'na çok 
teşekkür ediyorum. Nahçıvan'a Kur'an-, Kerim, namaz hocası, elif 
ba gibi bir çok kitap gönderdi. Biz bu kitapları gerekli yerlere dağı
tıyoruz. Şunu da ifade edeyim ki insanlarımız bu konuda çok has
sas Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi besliyorlar. 



- Efendim, şu an Nahçıvan'da misyonerlik faaliyetleri sözko
nusu mu? 

S.Nazarov - Evet büyük bir yaraya parmak bastınız. Malesef di
ğer Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi Azerbaycan ve Nahçı
van 'da da misyonerlarin cirit attığını söyleyebiliriz. Nahçıvan'da 
belli gruplar faaliyet gösteriyor. Bunların başında Almanlar geliyor, 
Almanların Nahçıvan'da bir cemiyeti var. Bunlar Hristiyanlığın ya
yılması konusunda faaliyet gösteriyorlar. i nsanlaramızın ruhundan 
ziyade midesine hitap ediyorlar. Para veriyorlar, vaadlerde bulunu
yorlar. Biz Kur'an-ı Kerim konusunda sıkıntı çekerken onlar ücret
siz lncil dağıtıyorlar. Son zamanlarda Fransızlar tarafından destek
lenen vahabilik ve behailik baş gösterdi. Bunlarda ücretsiz kitap ve 
yiyecek giyecek maddeleri dağıtılarak halkı kandırmaya çalışıyor
lar. 

Bir de yine son zamanlarda Grişne Cemiyeti diye bir grup çıktı. 
Bu cemiyette Hindistan kökenli, bunlarda putperestl iği yaymaya 
çalışıyor. Bu cemiyetlerin hepsinin uyguladığı metod aynı. Ücretsiz 
kitap dağıtmak ve erzak yardımında bulunmak. Ama halkımızın 
bunlara itibar ettiğini söylemek pek mümkün değil. Biz dini idare 
olarak Nahçıvan'da bir çok olumsuzluklara rağmen bir taraftan is- . 
lamiyeti anlatmaya çalışırken, bir taraftan da bu misyonerlerle 
mücadele ediyoruz. Bizi mutlu eden taraf bunların başarıya 

ulaşamamaları. 

- Türkiye Diyanet Vakfı'nın davetlisi olarak incelemelerde 
bulunmak üzere Türkiye'ye geldiniz. Ankara, Konya, Bursa ve 
İstanbul'da çeşitli incelemeler yaptınız. Değerlendirmelerinizi 

alabilirmiyiz? 

S.Nazarov - Ben Türkiye'ye ilk defa geliyorum. Türkiye'yi 
okuduklarım ve duyduklarımla tanıyordum. Nahçıvan'da bizim 
Türkiye ile bağımızı koparmak isteyen bazı yabancı güçler var. 
Bunlar Türkiye'de İslamiyetin olmadığını halkın namaz kılmadığını, 
oruç tutmadığını , müslümanların çok az olduğunu din alanında 
eğitim verilmediğini anlatıyorlar. Tabi halkımız bunlara inanmıyor. 
Benim de inanmam sözkonusu değil. Ama içimde hep bir merak 
vardı. Acaba Türkiye nasıl bir ülke diye. Şimdi gözlerimle gördüm. 
Türkiye'de çok cami var insanlar namaz kılmak için camileri 
dolduruyor. i marn hatip okulları, ilahiyat fakülteleri, Kur'an kurs
larının varolduğunu gördüm. Bunların hepsinin ciddi manada öğ
renci yetiştirdiğini gördüm. En önemlisi Dini alanda hizmet veren 
çok bük bir teşkilatı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ve onun destekçici 
Türkiye Diyanet Vakfı 'nı gördüm. Bu kurumların hizmetleri çok 
büyük. Bu teşkilatlar biz de olsa dini alanda hiç bir sıkıntımız kal
maz. 

- Efendim verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. 

S.Nazarov - Ben teşekkür ederim. 

Dı~ Yınluılar 

Nahçıvan'da yaptırılmakta olan 

Caminin temel atma merasiminden 

bir gôrOnüm. 

Nahçıvan'da yaptın/makta olan 

Caminin temeli dualarla atıldı. 

c••.ı,.JUtıı!('t ._tlt 
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Nahçıvan'da temeli atılan 
cami inşaatı. 
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Dünyası 

Yüzölçümü : 86.600 km2 
Nüfus : 7.145.000 (1992) 
İdare Şekli : Başbanlık tipi Cumhuriyet 
Başkenti : Bakü (1.757.000) 
Önemli 
Şehirleri : Gence (278.000) 

Sumga~ {231.000) 
Dili : Azerbaycan Türkçesi 
Dini : İslamiyet 
Para Birimi : Mana! 

Y
·üzölçümü bakımından Kafkas ülkelerinin en 
büyüğü olan Azerbaycan; Kuzeyde Dağıs
tan Özerk Cumhuriyeti, doğuda Hazar Deni

zi, kuzeybatıda Gürcistan, batıda Türkiye ve Erme
nistan, güneyde i ran Azerbaycanı ile çevrilidir. 

Ermenistan ile Türkiye arasında yer alan Nah
çivan Özerk Bölgesi (5.500 km2, 280.000 nüfus) 
ile ülkenin güneybatısındaki Azerbaycan sınırları 
içinde yer alan Dağlık Karabağ (4.400 km2, 
165.000 nüfus) yönetim bakımından Azerqaycan'a 
bağlıdır. 

Kuzey kesimlerde, Büyük Kafkas dağlarının yer 
aldığı, yüksekliği yer yer 4000 metreyi aşan enge
beli bir arazi vardır. Bu dağlık alan güneydoğuya 
doğru alçalarak Hazar denizine kadar ulaşır. 

Ülkenin batı ve güneybatısında Küçük Kafkas 
dağları ve yüksek platolar vardır. Karabağ adı veri
len bölge de burada yer almaktadır. 

Azerbaycan'ın üçüncü bölgesini, ülkenin orta 
kesiminde bulunan ve kaynağını Türkiye'den alan 

Kura ile Aras nehirlerinin suladığı ovalar oluşturur. 
Bu bölge batıdan doğuya doğru üçgen biçiminde 
genişleyerek Hazar kıyılarına ulaşır. Azerbay
can'ın en önemli akarsuları olan Kura ve Aras ne
hirleri daha sonra birleşerek Hazar denizine dökü
lür. 

Azerbaycan'ın iklimi, yüzey şekillerine bağlı 
olarak farklılık gösterir. Kuzey kesimlerde karasal 
iklim hakimdir. Güneydoğuda ise nemli astropikal 
iklim şartları görülür. Başkent Bak0'nün de yer al
dığı bu bölge Azerbaycan'ın en çok yağış alan böl
gesidir. 

Batı ve güneybatı kesimleri ile Nahcivan'da yi
ne yazların kurak ve sıcak, kışların soğuk geçtiği 
karasal iklim görülür. 

önemli şehirleri arasında Sumgait, Gence, 
Lenkeran, Astara, Akdam ve Şuşa sayılabilir. 

Türkiye gibi genç nüfus ağırlıklı bir nüfus yapısı 
olan Azerbaycan'ın %90'ı Türktür. Azerbaycan'da 
en büyük etnik grubu %3,9 ile Ruslar almaktadır. 
İkinci etnik grubu %1.1 ile Ermeniler teşkil etmek
tedir. Bundan başka %3 oranında Lezgi ve Avarlar 
ile Dağıstan etnik grubu da Azerbaycan'da yaşa
maktadır. Yahudiler, Ukraynalılar ve Gürcüler ile 
diğer azınlıklar da nüfusun %2'sini oluşturmakta
dır. 

EKONOMİSİ 

Azerbaycan'ın topraklarının yalnızca % ?'si 
tarıma elverişlidir. Önemli tarımsal ürünleri 
arasında tahıl, pamuk ve üzüm sayılabilir. Eski 



SSCB ülkelerinin üzüm ihtiyacının %23'0 
Azerbaycan tarafından karşılanır:. Üzüme bağlı 
olarak şarap üretimi de gelişmiştir. Ulke nüfusunun 
yarısının tarımsal üretimle geçimini sağladığı 
Azerbaycan'da Hazar kıyılarında balıkçılık ve 
dünyaca ünlü havyar üretimi yapılmaktadır. 
Azerbaycan dünya havyar üretiminin büyük 
bölümünü karşılamaktadır. 

Azerbaycan'da kırsal alanlarda hayvancılık çok 
önemli bir ekonomik faaliyettir. Ülkenin özellikle 
dağlık kesimlerinde daha ziyade küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Azerbaycan yer altı kaynakları bakımından 
zengin bir ülkedir. Başlıca kaynakları kurşun, 
demir, bakır ve kaya tuzudur. Ancak ülkenin en 
büyük yer altı zenginliği petroldür. Petrolün % 77'si 
Hazar denizinden sağlanır. Petrol rezervlerinin 
yaklaşık 3.3 milyar varil olduğu dikkate alınırsa 
Azerbaycan'ın yakın gelecekte petrol zengini ülkel
er arasına girmesi muhtemeldir. Ancak yatırım ve 
teknoloji yetersizliği yüzünden petrol üretimi sürekli 
düşmektedir (1980 de 14.7 milyon ton olan üretim, 
1991 'de 11.7 milyon tona inmiştir). 

Doğalgaz rezervleri açısından da çok zengin 
olan Azerbaycan bu kaynaklarını da yeterince 
işletememektedir. 

Azerbaycan sanayii, petrole dayalıdır. Özellikle 
petro-kimya, petrol sondaj makineleri, demir-çelik 
ve kimya sanayii ile konserve ve şarap fabrikaları 
önemli sanayi kuruluşlarıdır. 

Azerbaycan gelişmiş bir ulaşım sistemine 
sahiptir. Ülkenin, havayolu ile dünyanın birçok 
noktasına ulaşım imkanı bulunmaktadır. 

Azerbaycan, bağımsızlığına kavuştuğundan bu 
yana ekonomik ve siyasal reformları 
gerçekleştirme çabası içindedir. Tümüyle devleti 
ekonomik politikalardan liberal ekonomiye geçiş 
ve serbest piyasa koşullarını oluşturma gayreti 
içindedir. 

TARİHÇESİ 

Eski zamanlarda 
"Atropatena" yani "Od
! ar Yurdu" denilen 
Azerbaycan, ilk defa 
M.Ö. II1.yy'da Saka 
Türkleri, V-VI. yy.larda 
Oğuz Türklerinin 
buraya yerleşmesi ile 
Türk yurdu haline 
gelmiştir. Tarihin çeşitli 
dönemlerinde birçok 
kavmin işgaline uğra
yan bölge bir Arap iş
gali sırasında /642) 
Müslümanlığı seçmiş-

• 
Türk ~ lslaın 

Dünyası 

tir. Müslümanlığı seç- -4 
tikten sonra buradaki 
Oğuz Türkleri bölgede çeşitli adlarda devlet ve 
hanlıklar kurarak ve 1812 yılına kadar ülke bütün
lüğünü koruyarak gel~işlerdir. Bu tarihte Rusların 
Azeri hanlıklarını ve I ran'ı işgale başlamasıyla 
Ruslar'la i ran arasında 1812 Gülistan ve 1828 
Türkmençay Antlaşması yapılarak Azerbaycan'ın 
yaklaşık 2/3'ünü kapsayan büyük bir kısmı 
(105.955 km2) iran'ın egemenliği altına girerken 
geri kalan kuzey kısmı ise Rusların işgaline uğra
mıştır. 

Azerbaycan'ın ilk bağımsızlık çabaları bundan 
tam 170 yıl önceki hanlıklar döneminde hanlıkların 
birer ikişer Rus istilasına uğradığı günden itibaren 
başlar. Bu uzun süre boyunca Azerbaycan çok 
kanlar akıtmış, acı günler yaşamıştır. 

191 ?'deki Bolşevik ihtilalini bağımsızlık için bir 
fırsat olarak kabul eden Azen· aydınlar başlangıçta 
bağımsızlığın öteki Kafkasya halkları ile beraber 
alınmasını uygun görerek 28 Kasım 191 Tde ya
yımlanan ortak bir bildiriyle Mavera-yı Kafkasya 
Komiserliğinin teşkilini sağladılar. Bu birliğin kısa 
sürede çeşitli sebeplerle dağılmasından sonra 

Azerbaycan Şehitliği 



Türk ·İslam 
Uünyıı 

Mehmet Emin Resulzade önderliğinde, Gence 
başkent olmak üzere 28 Mayıs 1918'de Azer
baycan Cumhuriyeti kuruldu. Bu sırada bolşevik
lerin denetimindeki Bakü'de Osmanlı ordusunun 
da yardımı ile ele geçirilerek başkent yapıld ı. 
Azerbaycan Cumhuriyeti , devrin büyük devletleri 
olan Osmanlı imparatorluğu , i ran , i ngiltere, 
Fransa, İtalya, Japonya ve Almanya tarafından 
resmen tanındı. Azerbaycan Cumhuriyeti dünya
nın birçok devleti taraf ı ndan tanınmasına 
rağmen Kızılordu 27 Nisanı 28 Nisana bağlayan 
gece (1920) Azerbaycan'a girdi. Aynı ay içinde 
kurulan bolşevik yönetimiyle 19 Mayıs 1922 de 
Azerbaycan'ın 1. Sovyetler Kurultayında Azer
baycan SSC'nin ilk anayasası kabul edildi. 

1923 yılında Dağlık Karabağ Muhtar Vilayeti, 
1924 yılında ise Nahcıvan Muhtar SSC kuruldu. 
(1991 yılında Dağlık Karabağ'ın muhtariyet sta
tüsü Azerbaycan parlamentosu tarafından kaldı
rılmıştır. ) 

1936 yılında Kafkasya-Ötesi SFSC'nin dağıl
masıyla Azerbaycan Sovyetler Birliğine ayrı bir 
cumhuriyet olarak girdi. 

Günümüzde 86.600 km2'1ik bir yüzölçüme 
sahip olan Azerbaycan SSCB'ye katıldıktan son
ra 27.400 km2'1ik bir toprağını Ermenistan lehine 
kaybetmiştir. Böylece de başta i ngilizler olmak 
üzere batılı devletlerin ve Rusların ortak bir özle
mi olan Türkiye ile Orta Asya Türklüğü arasında 
suni bir Ermenistan yaratarak iki büyük kütle ara
sındaki direkt sınır bağları koparılması istekleri 
gerçekleşti. 

Ermenilerin çoğunl-ukta olduğu Dağlık 
Karabağ; 1988 yılında Azerbaycan'dan ayrılarak 
Ermenistan'a bağlanma kararı almasıyla 
Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar 
başladı. 30 Ağustos 1991 'de bağımsızlığını ilan 
eden Azerbaycan bu tarihten sonra siyasi 
istikrarını koruyamadı. 

1991 'de Cumhurbaşkanlığına seçilen 
Ebulfeyz Elçibey, 1993 de bir darbe ile görevin
den uzaklaştırıldı. Yerine Haydar Aliyev seçildi. 

Bu dönemde Azerbaycan'daki iç karışıklıkları 
fırsat bilen Dağlık Karabağ Ermenileri 
Ermenistan ile Azerbaycan'ın %20'sini işgal ettil
er. Bu topraklar halen Ermeni işgali altındadır. 
iki ülke arasındaki savaşı sona erdirmek mak
sadıyla yürütülen görüşmelerden bugüne k·adar 
bir netice alınamamıştır. Halen cephelerde 
ateşkes ilan edildiği için herhangi bir çatışma 
olmamaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 

Azerbaycan Hizmetleri 

70 yıllık komünist baskı altında yıllarca acı ve 
zulüm içerisinde yaşayan dinlerinden, tarihlerinden, 
kültürlerinden koparılmaya çalışılan Azerbaycan'lı 
kardeşlerimiz, bağımsızlıkla birlikte bu sıkıntılardan 
kurtulmuş, fakat yıllarca yapılan tahribatlar neticesi 
diğer Türk Cumhuriyetleri gibi yeni sıkıntılara 
düşmüşlerdir. 

Ekonomilerinin çok bozuk olması bu sıkıntıları 
daha da ağırlaştırmış, eğitim , sağlık, sosyal alan gibi 
bir çok alanı olumsuz etkilemiştir. 

Halkta dine karşı büyük bir susamışlık varken, 
dinf insanlara anlatacak din adamı; din adamı 
yetiştirecek okul içinde gönül rahatlığıyla ibadet ede
bilecekleri cami ve daha bir çok alanda sıkıntı hat 
safhaya ulaşmıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı y ı llarca aynı kaderi 
paylaştığı bu insan ların acılarını bir nebze olsun 
dindirmek, bu sancılı dönemi en az sıkıntı ile atlat
malarını temin amacıyla bütün imkanlarını seferber 
etmiştir. Bu cümleden olarak. 

* Bakü Devlet Üniversitesi ve Vakıf işbirliği ile adı 
geçen üniversite bünyesinde bir ilahiyat Fakültesi 
açılmıştır. (1992-1993 öğretim yılı) 

- Fakülte 'de 
Türkiye'den gön
derilen 4 öğretim 
eleman ı görev 
yapmaktadır. 

Bakü Şehitlik Hıyabani 

Camii 

Azerbaycan 

Bakü 

ilahiyat 
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Fakülte'de görev yapan öğretim 
elemanlarının ücretleri, Fakültenin bakımı, 
onarımı, araç-gereç vesair tüm ihtiyaçları Vakıf 
tarafından karşılanmaktadır. 

- 250 öğrenci öğretim görmektedir. 

- Öğrencilerden 48'i 1995-1996 öğretim yılı 
itibariyle hazırlık sınıfında okutulmak üzere 
Türkiye'ye getirilmiştir. 

- Millf Eğitim Bakanlığı ve Vakıf işbirliği ile 
Bakü'de "Bakü Türk Lisesi" adı altında tam teşekküllü 
bir lise açılmıştır. (1994-1995 öğretim yılı) 

- Okulda görevli öğretim elemanları ile okulun 
ihtiyaç duyulan, araç-gereç vesair tüm masrafları 
Vakıf tarafından karşılanmaktadır. 

- Bu okullarda Türkiye'den gönderilen toplam 
10 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 

* Keza; Millf Eğitim Bakanlığı ve Vakıf işbirliği 
ile Bakü, Kusar, Şeki, Mingeçevir ve Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti'nde ilahiyat Temayüllü 5 adet 
lise açılmıştır. (1992-1993 öğretim yılı) 

* Nahçıvan 'da bir adet i marn-Hatip Lisesi 
binası inşa ed ilmekte olup, önümüzdeki yıl 
içerisinde öğretime açılması planlanmıştır. 

- Okullarda görevli öğretim elemanları ile 
okulların araç-gereç, ders kitabı vesair tüm 
ihtiyaçları Vakıf tarafından karşılanmaktadır. 

* Bakü-Şehitlik, Yevlak, Bakü-Karaçukur, Kuba, 
Meytabat, Şeki ve Bakü Devlet Üniversitesi 
binaları arasında olmak üzere toplam 7 adet cami 
inşa edilmektedir. 

* Ayrıca Vakıf haricinde temelden inşa edilen, 
tamir veya onarımına ihtiyaç duyulan cami ve 
mescitler için önemli miktarlarda maddi katkılar 
sağlanmıştır. 

* Soydaşlarımızın dinf ihtiyaçlarının karşılan
ması maksadıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 
Azerbaycan'da görevlendirilen din görevlilerinin 
gidiş-dönüş yol, aylık, vize+konut fonu vesair mas
rafları Vakıf tarafından karşılanmaktadır. 

* Soydaşlarımızın acil ihtiy·açlarında 
kullanılmak üzere muhtelif zamanlarda ilaç, gıda, 
giyim, araç (ambulans) vs. insanf yardım 
malzemeleri gönderilmiştir. (Toplam 250.000.-USD 
değerinde) 

* Soydaşlarımıza dağıtılmak üzere her yıl yeteri 
miktarda takvim ve Ramazan imsakiyesi hazırlanıp 
gönderilmektedir. 

* Soydaşlarımızın dinf ihtiyaçlarının karşılan
ması maksadıyla Diyaneti şleri Başkanlığı'nca 
Azen·ce olarak hazırlanan muhtelif yayınların, adı 
geç~n ülkeye ulaşımı sağlanmıştır. 

Diinyası 
* Her yıl düzenlenen vekalet yoluyla kurban 

kestirme kampanyalarında mahallinde oluşturulan 
komiteler vasıtasıyla kurban kestirilmiş ve ihtiyaç 
sahiplerine dağıtımı sağlanmıştır. 

* Ülkemizdeki dinf, sosyal ve kültürel hayatın 
tanıtılması ve ikili ilişkilerin artırılması maksadıyla 
başta dini idareler olmak üzere diğer ilgili kurum ve 
kuruluşlardan Türkiye'ye temsilciler davet 
edilmiştir. 

* Vaki talepler doğrultusunda dinf, millf, sosyal 
ve kültürel yayınlar (basılı-sesli-görüntülü) hazırla
narak mahalline ulaştırılmıştır. 

* Nahçıvan'a 100.000.-USD değerinde muhtelif 
gıda, ilaç vesair insanf yardım malzemesi gönder
ilmiştir. 

* Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bir cami ve 
kültür merkezi inşa ettirilmektedir. 

* Türk dünyası ile kültürel ilişkilerin artırılması, 
Türkiye'deki kültür birikiminin oralara taşınması ve 
bu cumhuriyetlerle olan münasebetlerin 
olabildiğince geliştirilmesi maksadıyla 
Azerbaycan'ın Bakü şehrinde tam teşekküllü bir 
matbaa faaliyete geçirilmiştir. 

' 
Vakfımız tarafından Azerbaycan'a gönderilen yardımlar. 

Vakfımızca Azerbaycan'a açılan Matbaa. 
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Faaliyetleri 

XIII. Vakıflar Haftası'nda, başarılı ça
lışmalarından dolayı Türkiye Diyanet 
Vakfı Hayrabolu Şubesi adına, şube Yö
netim Kurulu Başkanı ve l içe Müftüsü Ali 
Gürbüz'e, i içe Kaymakamı Gürbüz Kara
kuş tarafından plaket verildi. Vakıflar 
Haftası münasebetiyle, i içe Müftüsü Ali 
Gürbüz tarafından Hayrabolu Lisesi Sa
lonu'nda lise öğrencilerine 'Vakfın tarihi 
gelişimi ve sosyal hayatımızdaki önemi' 
~onulu bir konferans verildi. Konferansta, 
1 slam medeniyeti tarihf içinde 'yaratılmış
lara şefkat ve merhamet' prensibinden 
doğan vakıf medeniyetlerinin mevcut ol
duğunu belirten Müftü Gürbüz, bu mede
niyet içinde de camilerden medreselere 
daruşşifalardan kervansaraylara, hatta ' 
kuş köşklerine kadar canlı varlıkların ihti
yacı olan her sahada bir vakıf müessese
sinin yer aldığını, bunun da 'Hayırda ya
rışın' (Bakara: 148) i lahf fermanıyla start 
alan sınırsız bir hizmet yarışı olduğunu 
ifade etti. Hayrabolu'daki vakıflar ve vakıf 
eserleri üzerinde de duran i içe Müftüsü 
ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Baş
kanı Gürbüz, Türkiye Diyanet Vakfı Hay
rabolu Şubesi'nin hizmetlerini ve projele
rini anlattı. Daha sonra müftülük tarafın
dan, vakıf kuran ve vakıflara katkıda bu
lunan hayır sahiplerinin ruhu için camide 
mevlid-i şerif okutuldu ve dua edildi. · 

Aslanapa Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Tuna'dan alınan bilgiye gö
re, yaklaşık iki yıl önce temeli atılan müftülük site
si ile caminin inşaatı tamamlanmak üzere olduğu 
öğrenildi. 

180 m2 alan üzerine inşa edilen üç katlı müftü
lük sitesi; şu an orta katında hizmet bürosu, misa
firhanesi, toplantı ve kütüphane salonuyla hizmet 
vermektedir. 

Sitenin diğer bölümleri ile caminin inşaatı da 
hızla devam etmektedir. 

Vakfımız Buharkent şubesi tarafından 1992 
yılı_nda inş?sı başlatılan ve 400 m2 üzerine inşa 
edılen Kur an kursunun kaba inşaatı, şube baş
kanı Ramazan Yaşar ve görevlilerin üstün gay
retleri, halkın maddf ve manevı· desteğiyle bitiril
miştir. Şu an iç tezyinat, kalan Kur'an kursunun 
önümüzdeki yıllarda hizmete açılması planlan
maktadır. 



İçel'in Mut ilçesinde, hayırsever Şükrü Kara
er ve Durmuş Uçar tarafından Vakfımıza bağış
lanan arsa üzerine, Vakfımız tarafından 1989 yı

lında inşasına başlanan Kız Kur'an kursu ta
mamlanarak düzenlenen bir törenle hizmete 
açıldı . 

90 öğrenci kapasiteli Kız Kur'an kursunun 
açılış törenine ilçe Kaymakam ı Süleyman Deniz, 
Belediye Başkanı Selahattin Aslan, il müftüsü 
Mehmet Altunkaya, ilçe müftüsü Nusret Karabi
ber, İçel 'in diğer ilçe müftüleri, daire amirleri ve 
kalabal ı k bir topluluk katıldı. 

Tören münasebetiyle bir konuşma yapan 
Mut Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Nusret Karabiber, kurs inşaatının 6 yıl
da tamamlandı ğını belirterek 1995-1996 öğretim 
yılında hizmete açılan kursa bu öğretim döne
minde 55 öğrencinin alındığın ı söyledi. Karabi
ber bu tür kursların, ailenin temel taşı olan kız 
çocuklarının yetişmesinde büyük rolünün oldu
ğunu da belirtti. Mut Kaymakamı Süleyman De
niz de, Kur'an kursunun yapılmasında yard ım ı nı 

esirgemeyen vatandaşlara teşekkür ederek, ilk 
ve ortaöğretimde yeterli din eğitimi alamayan 
öğrencilerin bu tür kurslarda gerekli eğitimi alma 
imkanlarına kavuştuklarını söyledi. 

lçel Müftüsü ve Vakfım ız Şube Yönetim Ku
rulu Başkanı Mehmet Altunkaya'da tören müna
sebetiyle yaptığ ı konuşmada, bu törenin Mut 
halkının birlik ve beraberliğinin bir sembolü oldu
ğunu bunu da toplantıya katılanların kanıtladığı

nı belirterek, insanın insanca yaşayabilmeleri 

için kimli ğini çok iyi bilmesi gerektiğini söyledi. 
Müftü Altunkaya konuşmasının sonunda millet
lerin ihyasının ilimle, imhasının ise cehaletle ol
duğunu belirterek bu kursların ilim irfan yuvası 
olduğunu söyledi. 

Tören konuşmalarından sonra 55 öğrenci 
kapasiteli Kız Kur'an kursu dualarla hizmete 
açıldı. 

KALE Şubesi 

~ıilie 
Faaliyederi 

Kale şubesinin çalışmaları devam ediyor. 

İ lçe müftülüğü personelinin gönül seferberliği başlatarak 1995 yılı
nın kendileri için bir hizmet yı lı olduğunu ve gelecek yıllarda da ayn ı 

coşku ve azimle çalışacakların ı bildiren Kale Müftüsü ve Vakfımız Şube 
Yönetim Kurulu Başkan ı Abdullah Sağlam, müftülük personelinin, Türki
ye Diyanet Vakfı Kale Şubesi öncülüğünde 1995 yılı içerisinde gerçek
leştirilen hizmetleri şöyle sıraladı: 

- Merkez Yaylakaya Mahallesinde hizmet veren iki katlı, 40 öğrenci 
yatılı kapasiteli Kız Kur'an kursuna bir kat ilave bina yapılarak üç kat ya
pılmış ve 80 öğrenci kapasitesine ulaştırı lmıştır. 

- Merkez Bayrakcı Camii hizmete elverişsiz bir durumda olduğu 
için, yeniden inşa edilmi ş 730 m2 alan üzerine yapılan inşaatın iki katı
nın kaba i nşaatı tamamlanmış üzerinin inşaatı devam etmektedir. 

- Merkez Karabucak Mahallesinde 100 öğrenci yatılı kapasiteli Er
kek Kur'an kursunun ikinci kat kargası tamamlanm ı ştır. İnşaatı devam 
etmektedir. 

- Bayrakcı Camii bünyesinde l içe Müftü lüğü Hizmet binasının da 
yapımına devam edilmektedir. 

- Ayrıca Merkez Yaylakaya Kız Kur'an Kursu'nda 22'si hafızlık yap
mak üzere, toplam 62 öğrenci yatılı ve 20 öğrenci de gündüzlü olarak 
Kur'an eğitimi almaya devam etmekteler. 

Kale Müftülüğünden alınan bilgilere göre, Müftülük personelinin bu 
hizmet yarışına halkla bütünleşmesi neticesinde ulaşmış olduğu, bu ça-
1 ı şmaların devamın ı n önümüzdeki y ıllarda da devam edeceği 
anlaşılmaktadır. 



~u~e 
Faalfyetleti 

• 
DEVEll 

Develi Müftülüğü ve 
Türkiye Diyanet Vakfı 
Şubesinin organizesiyle 
Kayseri'nin Develi 
ilçesinde hafızlık mera
simi düzenlendi. Deve-
1 i 'n in Çarşı Camii'nde 
düzenlenen ve ilçe müf
tüsü Yakup Öztürk'ün 
organize ~ttiği progra
ma Kayseri Müftüsü 
Necmettin Nursaçan, 
Erciyes Üniversitesi i la
hiyat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Prof.Dr. Ke
mal Atik konuşmacı ola
rak katıldı. 

Tirebolu şubesince 
1994 Mayıs ayında te
meli atılan yüz kişi l ik 

Kur'an kursunun inşası 
hızla devam ediyor. 
Büyük bir bölümünün 
inşası tamamlanan 
kursta, geçici olarak 
eğitim ve öğretime 

başlandı. 6 katlı kursun 
4 katının inşası bitirildi, 
iki katın inşasına da 
devam ediliyor. 1995-
1996 öğretim yılında 
SO'si yatılı olmak üzere 
toplam 86 öğrenci eği
tim görmektedir. 

Törende hafızlık diplomasını hak eden öğrenciler ile Kur'an ve kıraat üs
tadları cemaata Kur'an ziyafeti çektiler. Merasiminin sonunda 22 hafıza diplo
maları ile birlikte Develi'li hayırseverlerin hediye ettikleri altınlar, kitaplar ve gi
yecekler takdim edildi. 

-.H • J! 



Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi 
Dekanı ve Vakfımız Genel Kurul Üyesi 
Prof.Dr. Hasan Katipoğlu'nu elim bir trafik 
kazası sonucu kaybettik. Yakın çevresinde 
ilmi, irfanı ve fazileti ile tanınan merhuma 
Allah'tan rahmet, camiamıza ve 
dostlarımıza sabırlar diliyoruz. 

Prof .Dr11 Hasan KATİP 
ardından 

LU'NUN 

Yrd.Doç.Dr. Erhan YETİK 

1950 Yılında Samsun ili Bafra ilçesi Bengü köyünde dünyaya gelen 
Prof.Dr. Hasan Katipoğlu henüz dört yaşında iken babasını kaybetti. Daha 
ilkokula başlamadan değerli ağabeyi, Bengü yöresinde pek çok kişinin ho
cası olan İbrahim Katipoğlu' ndan Kur' an dersleri aldı. Hem eski Türkçe 
hem de yeni yazıyla okuyup yazmayı öğrendi. Yapılan seviye imtihanı so
nunda ilkokul üçüncü sınıftan başlayarak 1962 yılında Üçpınar köyü ilko
kulunu bitirdi. Aynı yıl Tokat İmam-Hatip Okulu'na kaydolup, naklen 
Samsun İmam-Hatip Okulu'na geldi. Bir yıl sonra parasız yatılılık sınavını 
kazanarak Sivas İmam-Hatip Okulu'na gitti. 1969 yılında buradan mezun 
olup Samsun ili, Alaçam ilçesinde İmam-Hatiplik görevi aldı. Bu arada uk
ba yolculuğuna da beraber çıktığı askerlik ve yurt dışında kaldığı süre dı
şında birbirlerinden hiç ayrılmadıkları muhterem eşi Ayşe hanımefendi ile 
mutlu oldukları, mutlu yaşadıkları kutsal yuvalarını kurdular. Yüksek İslam 
Enstitüsü giriş sınavını kazanmasıyla birlikte Bafra-Alaçam seferleri son 
buldu. Uzun mücadeleler sonunda İstanbul'a görevini de naklettirip bir ta
raftan imamlık yaparken, diğer taraftan Küçükçekmece'den beri devam et
tiği Yüksek İslam Enstitüsü öğrenciliğinden 1973 yılında dereceye girerek 
·başarılı bir mezuniyetle noktaladı. Yüksek İslam Enstitüsü öğrenciliği dö
neminde 1971 yılında Mecidiyeköy Lisesi'ni de bitirerek aynı yıl bu diplo
masının sağladığı imkanla ikinci bir Yükseköğretim Kurumuna, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne de öğrenci oldu. 1975 
yılında buradan da mezun olduktan sonra 1976 yılına kadar Diyanet İşleri 
Bakanlığı Merkez Teşkilatında Personel Daire Şefi olarak görev yaptı. 
197 6 yılında Bafra Lisesi Felsefe öğretmenliğine atanarak memleketine 
döndü. 1977 yılında Samsun Yüksek İsliım Enstitüsü'ne Felsefe asistanı ol
du. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başladığı doktora 
çalışmasını 1981 de tamamlayarak "İlahiyat Doktoru" ünvanını aldı. 1982 
de Samsun Yüksek İslam Enstitüsü'nün İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürül
mesi sonunda, önce öğretim görevliliğine, 1983 de de Din Felsefesi ve 
Mantık Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliğine atandı. 

1988 de Doçent, 1994 de Profesör oldu. 1994 Mayıs'ında önce Profesör 
sonra da Dekan olarak atandığı Çorum İlahiyat Fakültesi'nde büyük bir 
azim, bitmez bir heyecan, tükenmez bir enerji, tartışılmaz görev şuuru ve 
sorumluluğuyla hizmet veriyor, hedefler belirliyor, projeler üretiyor, 
koşuyor ve koşturuyordu ki 29 Aralık 1995 Cuma günü saat 10 .00 suların
da Samsun'a 12 km. kalan bir mekanda "cuma namazında buluşuruz" diye 
biz dostlarına verdiği randevuya, Rabbi'ne verdiği vuslat sözünü takdim 
ederek muhterem refikaları ve biricik kızı Saadet'le birlikte Hakk'a 
yürüdüler. Yetim olarak büyüyen merhum dostumuz 1970 yılında baba ol
muş, saadet bulmuştu. Ayrılık vaktine dek ölümle ölümsüzlüğe ulaştıkları 

zamana kadar yirmibeş yıl evlerine saadet satan Sevgili Kızımız da babası 
gibi okuduğu İmam-Hatip Lisesi'nde ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bah
çe Bitkileri Bölümü'nde başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmiş, çok sev
diği Samsun'dan ağlayarak ayrılmış, yeni yaptıkları nişanla mutluluğa 
adım atıp sevinçle Samsun'a gelirken olan olmuş, saat dolmuş, vuslata 
giden yol ayrımı, biz geride kalanlar için bir ayrılık nişanı haline 
dönüşüvermişti. Henüz onyedi yaşında olan canında çok sevdiği, üzerine 
titrediği biricik Hayreddin'i acı ayrılığıyla yetim, ailesinden çok kendisini 
verdiği, hocaları, ağabeyleri ve her türlü problemlerine sahip çıkan idareci
leri olarak öğrenci, idari ve akademik Personeliyle tüm Çokum İlahiyat 
mensuplarını yalnız bıraktı. Ancak hakikatte ne sevgili Hayrettin yetim, ne 
de Çorum İlahiyat mensupları yalnızdı. Çünkü Hayrettin'e, kendisine yön 
verecek düşüncelerini ve onu hiç bir zaman terketmiyecek manevi 
kişiliğini, hem bu dünyada hem de öteki dünyada onur duyacağı şerefli bir 
mirası bırakırken, Çorum İlahiyat mensuplarına da; "koyduğum prensipler, 
kurduğum düzenle hizmet yarışında varolduğunuz sürece ben her an sizin
leyim" diyordu ... 

Değerli hemşehrim, can dostum Hasan Katipoğlu hayat mücadelesinde 
hep koşan, kendi emeği, kendi gayreti ve çalışması ile başarılara ulaşan, 
başarısızlığı tanımamış, hiç bir haksızlığa boyun eğmemiş, olduğu gibi 
görünen, inandığı gibi yaşayan, düşündüğünü söyleyen, ihaneti bilmeyen 
eli açık, alnı ak, başı dik, mert delikanlı, insanları çok iyi tanıyan, yetenekli 
bir idareci, güvenilir eşsiz bir dost kısacası, cenaze merasiminde Bafra 
meydanını hınca hınç dolduran dostlardan olaşan cemaat huzurunda Sayın 
Prof.Dr. Kemal Sandıkçı'nın da ifade ettiği vechile "adam gibi adam"dı. 

Bu arada, Onun Felsefeci kişiliğinin belirtisi olarak yorumladığımız, 
unutulmaz bir kaç hatırasını da nakletmek istiyorum. Sağnak halinde yağan 
yağmur altında elinde kapalı halde tuttuğu şemsiyesi ile birlikte koşusunu, 
haliyle sırımsıklam oluşunu, bir çay ocağında otururken geçmekte olan bir 
dostunu buyur edip onun için ısmarladığı çayı önüne alıp afiyetle içişini, 
sonra da; "yahu sana çay getinnediler mi" diye soruşunu ve "getirdiler ama 
sen içtin" cevabıyla uyanışını ve nihayet, imamlık yaptığı dönemde yatsı 
namazının son sünnetini kılmakta iken farzı kıldırdığı düşüncesiyle, aşk ile 
yüksek sesle iki tarafa selam verip cemaati şaşırtmasını hep hatır
layacağız ... 

Son olarak Onun bilimsel mirasının, gerçek birikiminin tam bir intikali 
olmadığı kesin olan eserlerinden ve çalışmalarından bahsetmek istiyorum. 
Ancak yazdıklarının tutarlı, mantıklı, bilimsel ve doyurucu olduğu ger
çeğine rağmen, konuşmayı sevdiği kadar yazmaktan da hoşlandığını söy
liyemeyiz. Bu yüzden ondan bize geride kalan; "Emile Boutrox' da Din Fel
sefesi" isimli basılmamış bir Doktora tezi, "Çağdaş Felsefede İlim ve Din" 
isimli Emile Boutrox'tan yaptığı ve Kültür Bakanlığınca basılan Ost. 1988) 
bir tercümesi, "Malebranche'in Okkazyonalizm'inde Ahlak Meselesi" 
isimli yayınlanmamış bir çalışması ile muhtelif dergilerde yayınlanmış olan 
makaleleri ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine yazdığı ansik
lopedi maddeleri bulunmakta ve adeta bize "Ben vermek istediklerimi 
yaşantımla, sözlerimle, prensiplerimle, yapmaya çalıştığım hizmetlerimle 
topluma venneyi seğlenen biriyim" demektedir. 

Aziz dostum, kısaca tanıtmaya çalıştığını özellik ve güzelliklerinle senin 
vennek istediğin mesajın farkında ve şuurunda olan yakınların, arkadaş
ların, dostların ve binlerce öğrencin, hepimiz, sana Yüce Mevla'dan sonsuz 
rahmet diliyoruz ... Bu dünyada ardından kalan, yüzünden eksilmeyen tatla 
tebessümün, hoş tavır ve sedan, ukbada da sürgün niyazıyla şimdilik sana 
arz-ı veda ediyoruz ... 



Halit GÜLER 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

Ankara 1995, 264 Sayfa 

Balkanlar, Türk milletine Anadolu toprakl arı kadar yakın ve Anadolu iklimi 
kadar sıcaktır. 

Tuna nehri bize Sakarya ve Kızılırmak nehirleri kadar dost değil mi? 
Rumeli türküleri, ezgileri Anadolu folklorunun bir parçası olmamış mı? 
Balkanlarda, Türk-Osmanlı hakimiyeti 500 seneye yakın sürmüştür. Bu 5 

asırlık zaman içerisinde Osmanlı idaresi Balkanlara hakimiyet yerine hizmet 
götürmüştür. 
Osmanlı adaletinin hizmet ve fırsat eşitliği an l ayışı, yalnız müslüman 

unsu rları değil, gayri müslim unsurları da rahat yaşatmış, huzura 
1 kavuşturmuştur. 

Balkanlarda halen bu tarz idarenin özlemini duyan yaşlı insanlara rastla
mak mümkündür. 

Balkanlardaki Osman l ı eserlerine reva görülen muamele utanç verici ve 
yeryüzü medeniyetlerinin geleceği açısından düşündürücüdür. 

Balkanlardaki Türk-lslam medeniyetine düşmanlık böyle devam ettiği 
sürece, bu büyük medeniyeti vücuda getirenler insanlığın yakasından elleri
ni çekmeyecekler ve büyük bir hesaplaşma olacaktır. 

Bu kitapta yazılan lar sadece yazarın gördükleridir. Tarihin derinliklerine 
gömülü, nice aydınlatılması gereken gerçekler günyüzüne çıkmayı bekle
mektedir. 

Halit Güler'in "Orta Asya'da lslam ın Yeniden Doğuşu" adlı kitabından 
sonra Balkanlardaki hayatı tan ımak ve geçmişi düş lemek isteyenler için 
"Tuna Nehri Konuşsayd ı " adlı bu çalışma kitaplığımızda o lmas ı gereken bir 
eser. 

Her Yönüyle TEVFİK İLERİ 
Milletimiz onlara minnettardır! 
Milleti, merhum Başbakan Adnan Menderes, Tevfik İleri ve arkadaşlarına 

minnettardır ve onları canı kadar sevmektedir. Özellikle i marn-Hatip 
Okulları çevresi, koruma dernekleriyle, öğretmen, idareci ve öğrencileriyle 
onlara minnettardır. Ne var ki, merhum Başbakan Adnan Menderes, Tevfik 
ileri ve arkadaşları tozu dumana katan bir kaos ortamından mazlum duru
muna düşürülmüşlerdir. O zulüm ortamından merhum Tevfik ileri zalim 
koltuğunda değil de mazlum sandalyesinde olduğu için inandığı Yüce 
Allah'ına şükretmektedir. 

Bugün Türkiye'nin medeniyet yolunda ilerley işinden bahseden tarih, 
bütün hayatı boyunca yorulmak bilmeden çalışan merhum Tevfik İleri'nin 
Türk Millf Eğitimine kazandırdığ ı i marn-Hatip Okullarından ve sayısız 
umran eserlerinden övgü ile söz ediyor. 

Ona en güzel söz şu olmak gerekir: 
Kefensiz yatanların sayfalarına dahil olduğun zaman, arkanda seni 

anarken titreyen, bütün kalbi ile dua eden, hatıranla gözleri yaşaran, seni bir 
mürşid bilen, idealini ideal, sevgini sevgi bilen, iftihar eden ve nihayet vic
dan azabı çeken insanlar b ı raktın. 

Nur içinde yat... 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Tevfik i leri'nin ölümünün 33. ölüm 

yıldönümü münasebetiyle düzenlenen panelde sunulan merhumun hayatı ; 
şahsiyeti ve mücadeleleriyle ilgili tebliğleri bu kitapta bulacaksınız. 

Her Yönüyle 
• 

TEVFiK 
İLERİ 

Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 

Ankara 1995, 190 Sayfa 



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

te'lif bir ansiklopedi var: 
TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ. 

1 000'i aşkın yerli ve yabancı yazarın 
hazırladığı Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, tüm yönleri ile İslam Türk 
kültür ve medeniyetlerini anlatan, tek 
te'lif ansiklopedidir. Her yaştan, her 
uğraştan insanımızın temel ansiklopedisi 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi. Pırıl pırıl baskı, 
mükemmel cilt ve geniş muhteva, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi'ne siz de sahip olun 

Nasıl Sahip Olacaksınız ? 

İster peşin, ister taksitle; uygun fiot, cazip 
ödeme şortları ile, bu kıymetli esere sahip 
olabilirsiniz. 
Ayrıntılı bilgi için, yurt sathındaki il ve ilçe 
müftülüklerimize ve Bölge müdürlüklerimize, 
müracat edebilirsiniz. 

• ® 
DIVANTAŞ DiYANET VAKFI NEŞRiYAT PAZARLAMA 
Genel Müdürlük : (212) 653 92 45 izmir : (232) 482 18 36 Adana : (322) 351 61 25 
1st. Avr. Yak. :(212) 518 46 04 Antalya : (242) 247 73 50 Kayseri : (352) 232 85 33 

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

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

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

Gaziantep : (342) 234 25 58 

Elazığ : (424) 233 47 72 

Van : (432) 216 76 12 



(VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM KAMPANYASI) 
• 

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından 
Jürkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile 

vekalet yolu ile kurban kesim kampanyası 
başlatılmıştır. 

Kurbanlarını vekalet yoluyla kestirmek isteyen 
vatandaşlarımızın kurban bedelini, 

19 Nisan 1996 Cuma günü mesai bitimine kadar 
il ve ilçe müftülüklerimize veya 

T. Vakıflar Bankası Meşrutiyet Şubesi - ANKARA 
20t 7360 nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir. 

Bir Kurbanın Bedeli, (Satınalma, nakliye, kesim ve 
diğer masraflar dahil) 9.000.000.-TL. olarak belirlenmiştir. 

Daha geniş bilgi için; 
il ve ilçe müftülüklerine başvurulabilir. 

Not: Kurban etleri veya bedelleri fakir ve muhtaç 
vatandaşlarımıza, Türk Cumhuriyetlerine ve 
Türk Topluluklarına ulaştırılacaktır. 

Hayırsever vatandaşlarımıza duyurulur. 


