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Türkiye Diyanet Vakfı 22 yaşında 
Türkiye Diyanet Vakfı 22 yıl önce önemli bir misyonun 

mütevazi bir temsilcisi olmak için kuruldu. Ancak zamanla 
görüldü ki Vakıf, f?iyanet !şleri Başkanlığı hizm~tleri~i des~ek.
lemekten öte fonksıyonlar ıcra etmeye başladı. Ulkemızdekı dı
ni hayatın inkişafı ve sosyal barışın tesisinde son derece önemli 
görevler icra eden Vakfımız, bilhassa Avrupa ülkele1inde yaşa
yan vatandaşlarımızın da yabancı kültürlerin olumsuz etkile
rinden korunması ve dini hayatın ihyası için faaliyetlerini bu 
ülkelere yaygınlaştırdı. Böy1ece Vakif uluslararası boyutta 
fonksiyonlar icra etmeye başladı. Ancak Vakfımızın esas hizmet 
atılımı, 1990 dan sonra dağılan Sovyetler Birliği topraklarında 
bağımsızlığına kavuşan soydaş ve dindaşlanmıza yönelik ola
rak yürütülen faaliyetlerdir. 

Diyanet Vakfı kendisinden beklenilmeyen bir çabuklukla Or
ta Asya'da sönmeye yüz tutmuş Islam ateşini yeniden tutuştur
mak için gerekli girişimleri başlatmış ve 6 yılda küçümseneme
yecek boyutlarda hizmetler gerçekleştirmiştir. Bu hizmetlerin 
sonuçlan inşaallaJı 10-15 yıl sonra alınacak. Asıl o zaman bu 
hizmetlerin önemi anlaşılacaktır. Orta Asya ve Balkanlarda ls
lam'ın yeniden ihyası için adeta bir Yesevi Ocağı gibi çalışan 
Vakfımız, artık sadece Türkiye Diyanet Vakfı değil, Türk Dün
yasının Diyanet Vakfı olmuştur. Ve iyi de olmuştur. Vakfımız 
bu şekilde tarihi bir misyonun öncüsü ve temsilcisi olmak iddi
asındadır. Bu iddiasını da geçen 6 yıllık icraatında ispat etmiştir. 

Globalleşen Dünyada, artık yabancı kültürlerin tasallutu, 
iletişim araçlan vasıtasıyla evleıimize girmektedir. Çocukları
mızı sokağa çıkarmamak suretiyle de kötülüklerden uzak tuta
mıyoruz. Çünkü televiZyoııda her gün yüZlerce cinayete, hırsız
lığa, rüşvete ve envaiçeşit ahlaksızlığa tanık olmaktayız. Vahif 
olarak bir yandan insanımızın dini duygularını güçlendirmek 
için gayret saıfederhen, diğer yandan yazılı ve görsel medyanın 
dinl ve milll olaıı her şeyi aşındırdığına şahit olup üzülüyoruz. 
Okumayı sevmeyen bir toplum olarak lıer türlü eııfornıasyonu 
televizyonlardan edindiğimiz gerçeği, Vakıf olarak bu konuda 
bir şeyler yapma gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu sebeple, 
gerek yurtiçinde gerekse yurt dışıııdaki soydaş ve diııdaş
lanmızın görüntülü yayınlarla şuurlandınlması ve ls
lam'ı doğru öğrenmelerini sağlamak için çeşitli dini ve 
milli programlar üretecek bir pro~ü~siy?ıı nıer~e~i kurul
du ve çalışmalara süratle başlandı. Umıt edıyoruz hı bırkaç yıl 
sonra çeşitli televizyon kanallannda ve yurtdışında burada ha
zırlanan programları seyretme imkanını bulacağız. 

Toplumda sosyal barışın saglaıımasına en fazla katkıda bu
lunması gereken kuruluşlar vakıflardır. Gönüllü hayır kuruluş
ları olarak vakıflar lıiç bir ayınma tabi tutmadan insanlara 
hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Ozellikle ekonomik bakımdan 

Mehmet Kervancı 
Genel Müdür 

sıkıntıda olan vatandaşlanmızın imdadına koşmak hususunda 
daima önai olan Vakfımız, günümüz Türkiye'sinde kanayan 
bir başka yarayı sarmak için kollan sıvadı. Her gün televizyon
larda seyrettiğimiz hastane maıızaralanna bu necip milletin la
yık olmadığını düşünen Vakfımız örnek bir sağlık hizmeti 
gerçekleştinnek için de bir sağlık merkezini f aa1iyete ge
çinııe çalışmalamıı sıirdünnektedir. Böylece Diyanet 
Va1ifı açlan doyurmak, yoksullan giydirmek, hastalara 
şifa dagıtmak suretiyle i1tSanımızın yaııında olduğunu bir 
here. daha göstermektedir. 

Bültenimizin bu sayısında da göreceksiniz.; Diyanet.Işleıi 
Başkanlığı organizesinde Vakfımız araalığıyla 1993 yılından 
itibaren bir Kurban Kampanyası diiZenlenmektedir. Bugüne 
kadar bu kampanyaya toplam 17.546 vatandaşımız iştirak et
miştir. Bu kurbanlann 3584 adedi yurtdışında kestirilerek, bu
ralann mazlum halkına dağıtılmış, yurtiçinde de kestirilen kur
banlar fakir ve muhtaçlara dağıtılırken sair azalanndan elde 
edilen gelir; Bosna-Hersek, Azerbaycan, Kınm, Nahçıvan, 
Türkmenistan, Kazakistan, Kııgızistan v.s. ülkelerdeki ihtiyaç 
sahibi soydaş ve dindaşlarımıza dağıtılmıştır. 

Geçen yıllardaki uygulamalara ve vatandaşlarımız tarafın
dan gösterilen yoğun ilgi ve güven dikkate alınarak, bu yıl da 
kurbanlannı vekalet yoluyla kestinnek isteyen vatandaşlanmız 
için "Kurban Kampanyası" başlatılmıştır. Bu konuda yeterli 
bilgiyi bCıltenimiz.de bulacaksıııız. 

Kısaca bir iki başlıkla değindiğimiz bu hizmetler Vakfımızın 
icra ettiği yeni fonksiyonunu tamamlayıcı faaliyetlerdir. 22 yıl
dan bu yana Vakfımız bütün gücıiıııi, Türlliye'de diııı Jıa
yatın daha iyi yaşanması için gerekli fiziki altyapıyı oluş
tunııak için harcadı. Hamdolsun artık lslam'ı anlatmak için 
gerekli fiziki ve teknik altyapı mevcuttur. Bundan sonra yapıla
cak şey, hizmeti yürütmek konusunda bu güne kadar sığınılan 
mazeretleri bir yana bırakıp, halkımızın gerçek manada din 
konusunda aydınlatılması hususunda faaliyetler sergilemektir. 
Gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında çağın bütün teknik im
kanlardan yararlanarak, 21. yüZyılın Türk Asn olması için ge
rekli çalışmalan yürütmeliyiz. Buna mecburuz, hatta mahku
muz. Çünkü bu gelecek nesillere ödememiz gereken bir borçtur. 
Artık bir hizmeti yürütürken dar çerçeve ve kalıplardan sıyn
lıp, evrensel ölçekte düşünmek ve icra etmek zorundayız. Bü
yük olmanın, güçlü olmanın önşartı büyük düşünmektir. 

Saygılanmla 



Türkiye 
Diyanet Vakfı 

15. Yayınevini . 
lı 

Açtı. 

Yusuf Altaş 
!Corum Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Sube Baskanıı 

Altaş; lslam Dinl'nin ilahi 
mesajlarını insanlara ulaştırmak 
amacıyla şifahi olarak faaliyet göster
diklerini ve bu konularda camilerde 
vaizlerle mesajları halkımıza 

ulaştırmaya çalıştırdıklarını söyledi. 
Ancak bunun yeterli olmadığını ve 
bu mesajların teyit ve tekidi için 
yazılı basına da önem verilmesi 
gerektiğini ve bu eksikliğin gider
ilmesi gerektiğini belirten Yusuf Altaş 
"lşte Türkiye Diyanet Vakfı bu eksikliği 
çok iyi hissettiği için, Türkiye'nin önem
li illerinde olduğu gibi Çorum'a da 
yayınevi açmakla, halkımıza irşad nok
tasında, dinı mesajın ulaşması 

noktasında çok önemli bir vazifeyi ifa 
etmiştir." dedi. 

Eğitim, öğretim ve kültür alanında büyük hizmetler veren Türki
ye Diyanet Vakfı, yayınevi zincirine bir yenisini ekleyerek 15. ya
yınevini Çorum' da açtı. 

Yayınevinin hizmete açılışı münasebetiyle düzenlenen törene 
Diyanet işleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Çorum Vali Vekili ErdoÇJan Ülker, 
Çorum Milletvekili Dr. Mehmet Aykaç, Çorum Belediye Başkanı 
Prof.Dr. Arif Ersoy, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi 
ve Genel müdürü Mehmet Kervancı, Diyanet işleri Başkanlığı 
Pers~:1eı Dairesi Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli He
yeti Uyesl Emrullah Aksan, il Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Yusuf Altaş, ilçe müftüleri, daire amirleri ve kala
balık bir topluluk katıldı. 

Emrullah Aksan 
<Diyanet isleri Baskanııı::ıı Personel Dairesi 
Bask.anı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti üyesil 

Kısa ve öz bir konuşma yapan 
Emrullah Aksan, Diyanet lşleri 

Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın görsel basın konusunda 
büyük faaliyetlerde bulunduğuna 
işaret ederek, Çorum'da açılan 

yayınevinin yayın hayatında büyük 
bir boşluğu dolduracağına inandığına 
söyleyerek, yayınevinin hayırlı olması 
temennisinde bulundu. 

Mehmet Kervancı 
!Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi 
ve Genel Müdürüı 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 22 
sene önce kurulduğunu ve 

kurulduğu günden bugüne kadar din 
görevlilerinin yakın desteği sayesinde 
halkın büyük mazhariyetine nail 
olduğunu belirterek sözlerine 
başlayan Mehmet Kervancı, Türkiye 
Diyanel Vakfı'nın; ülkemizin birliği, 

beraberliği , kalkınması , ülkemizin 
ebediyete kadar var olması 



Mehmet KERVANCI 

noktasında çok büyük hizmetler 
gerçekleştirdiğini ve bu hizmetlerin 
artarak devam edeceğini söyledi. 

Türkiye Diyanet Vakfı 'nın yayın 

hizmetleri konusunda da bilgi veren 
Mehmet Kervancı "Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın önemli hedeflerinden biri de 
insanımıza kültürel sahada hizmetler 
getirebilmektiı: Kültür denince de akla 
kitap gelmektedi ı'. Vakfımız çok kısa 
geçmişinden bugüne kadar bu yolda 
220 adet yeni eser hizmete koymuştuı: 
ôzellikle kültür sahasında, bugüne 
kadar lslam aleminde yapılamayan ve 
ortaya konulamayan bir hizmeti de 
gerçekleştirmeye başlamıştır. Bildiğiniz 
gibi bu lsliim Ansiklopedisi 'nin 
çıkarılmasıdır. Bu ansiklopedinin şu an 
14. cildi müslümanlann hizmetine 
sunulmuştur. Bu ansiklopedi tamam
landığında 24 bin maddeyi ihtiva ede
cek ve 35 cildi bulmuş olacaktır. " 

dedi. 
Bu kültür hizmetleri serisinde, 

özellikle üniversitesi olan ve 
gelişen , gençlik hizmetleri yönün
den dikkat çeken şehirler başta 
olmak üzere büyük şehirlere 
yaymevi açmayı hedeflediklerine 
işaret eden Mehmet Kervancı, 
1997 yılı içerisinde Erzurum, Sivas 
ve Konya'da da, ileriki yıUarda da 

bütün illerde yayınevi açacaklarının 
müjdesini verdi. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın önemli 
kültür hizmetlerinin birinin de Türk 
cumhuriyetlerinde açılan eğitim 
kurumlan olduğunu söyleyen 
Mehmet Kervancı "Türk cumhuriyet
leri kendi hürriyetlerine kavuştuktan 
hemen sonra, eğitim konusunda bizden 
yardım talep etmişlerdir ve ilk defa 
Vakfımız 1992-1993 öğretim yılrııda 
Azerbaycan'da, bir sene sonra Kırgızis
tan 'da, bundan bir sene sonra 
Türkmenistan'da, içinde bulunduğumuz 
öğretim yılında da Dağıstan ve 
Afganistan'da ilahiyat fakültesi açmıştı,: 
Bu fakülteler YOK ve ilahiyat fakül
telerimizle işbirliği yapılmak suretiyle 
açılmaktadıı: " dedi. 

Bu fakültelerde okuyan öğrenci
lerin sınavla tespit edilerek, Türkçe 
öğretmek, ülkemizdeki dini hayatı 
bizzat içerisinde yaşayarak öğren
meleri amacıyla hazırlık ve birinci 
sınıflarını okumak üzere Türkiye'ye 
getirildiğini belirten Mehmet 
Kervancı, bu öğrencilerin eğitimler
ine daha sonra ülkelerinde devam 
ettiklerini söyledi. Mehmet Kervancı 
bu öğrencilerin her türlü 
masraflarının da Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından karşılandığını söz
lerine ekledi. 

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti Üyesi ve Genel Müdürü 
Mehmet Kervancı bir kültür hizmeti 
olarak Azerbaycan, Türkmenistan ve 

Romanya'nın Köstence şehrinde de 
birer ilahiyat temayüllü lise 
açtıklarını ve bu okulların mas
raflarının da Vakıfca karşılandığını 
ifade etti. 

Eğitim ve öğretim alanında 
Türkiye Diyanet Vakfının büyük 
hizmetle r ge rçekleştirdiğine de 
değinen Kervancı "Vakfımızın eğitim
öğretim ve kültürel hizmetlerine göster
diği en önemli desteklerden biri de yük
sek öğrenim öğrencilerine vermiş olduğu 
burslardıı: Hali hazırda 3000 bin 
civarında yüksek öğrenim öğrencisine ve 
yuı'tdışından ülkemize okumak üzere 
gelen lO00'den ]azla öğrenciye Vakfımız 
tarafından burs verilmektediı: Yine 
Vakfımız tarafından üniversitelerimizin 
olduğu büyük şehirlere yüksek öğrenim 
öğrenci yurdu açı!ınaktadıı: Şu an 5 
yurdumuz bu alanda hizmet vermekte
dir: Tnşallah yakın zamanda Çorum'a 
da bir yurt inşa edeceğiz» dedi. 

Prof.Dr. Arif Ersoy 
!Corum Belediye Baskanıı 

Kainatın , Allah'm en büyük ve 
anlamlı bir kitabı olduğunu, 

Kur'an'ın, kainat kitabının özeti 
olduğunu ve buna istinaden 
Kur'an etrafındaki kitapların 
Çorumluların hizmetine sunul
masının çok büyük bir hizmet 
olduğunu belirterek sözlerine 
başlayan Prof.Dr. Arif Ersoy "Her 
milletin temel dinamikleri vardıı: 
Eğer o millet kendi temel dinamik
lerini harekete geçirirse gelişip, 
büyüı; ilerle,:" dedi. 



Türk milletinin temel dinamiğinin 
lslam olduğuna işaret eden Ersoy; 
"Biz bu yurdu lslô.mla, Kur'an'la kendi 
yurdumuz haline getirdik. Bu topraklar 
üzerinde dünyaya örnek olabilecek en 
büyük devleti, bu inancın temel esaslan 
üzerinde kurduk, dünyaya örnek olduk. 
21. yy. la da bu temel dinamiklerden 
hareket ederek, ülkemizi dünyanın en 
büyük ülkesi haline getireceğiz. Buna 
inanıyoruz, buna imkanımız vardır. 
milletimiz bu istidada sahiptir. Işt; 
bunun açık örneği Türkiye Diyanet 
Vakfıdır. Bu vakıf milletimizin inancının 
tarihi birikiminin bir yansımasıdır. 

Türkiye Diyanet Vakfı 22 yıl içerisinde 
bu ülkede ve Islô.m aleminde çok büyük 
hizmetler yapmıştır. Ben Vakfın yöneti
cilerine şükranlarımı sunuyorum. Bu 
vakıf yurtiçinde ve yurtdışında büyük 
hizmetler yapıyor. Yıllar önce biz bazı 
ansiklopedilere imreniyorduk. 
Britanicaya imreniyorduk, Amerikan 
ansiklopedisine hayranlıkla bakıyorduk. 
Ama şimdi Türkiye Diyanet Vakfı 
dünyada en büyük ansiklopedilerinden 
birinin 14. cildini tamamladı. Artık 
onlara imrenmiyoruz. Onlar bize 
imreniyor, bu büyük bir başandu: Bu 
Türk milletinin dinamiklerini harekete 
geçirme faaliyetidir." dedi. 

Prof.Dr. Arif Ersoy medeniyetimizin 
Kur'an merkezli bir medeniyet 
olduğunu ve kimsenin bundan kork
maması gerektiğini belirterek, 
"Kur'an bizi ilme davet ediyor, barışa 
davet ediyor, huzura davet ediyor. 
Kur'an bizi kainat kitabını anlamaya 
davet ediyor. Bu kitap, huzur kaynağı, 
mutluluk kaynağıdır. Bugün bütün 

beşeriyet bu kitabın temel prensi
plerini aramaya, anlamaya, 
uygulamaya başlamıştır. 
Inanıyoruz ki, 21. yüzyılda 
huzur ve banş bu kitabın temel 
prensiplerinin ôğrenilmesiyle 
mümkün olacaktır." dedi. 

Dr. Mehmet Aykaç 
(Çorum Milletvekili! 

__,, .. 

K
onuşmasına Kur'an'ın insanları 

çalışmaya ve çalışkan olmaya 
davet ettiğini belirterek başlayan 

Çorum Milletvekili Dr. Mehmet 
Aykaç, Türkiye Diyanet Vakfı 

yayınevinde Kur'an ilimleri etrafında 
telif edilmiş, devletimizin mill1 ve 
manevi değerlerine katkıda bulu
nacak eserlerin satılacağı ve bunlar-

Ülkemizin birlik ve beraber
liğe ihtiyacı olduğunu ve bunu 
temin edeceklerini ifade eden 
Dr. Mehmet Aykaç "ülkemizde 

tüm resmi kurum ve kuruluşlarımız bu 
ülke için çalışmakta, milletimiz, mem
leketimiz için çalışmakta, Diyanet lşleri 
Başkanlığımız da bunların başında 
gelmektedir. Diyanet lşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın hizmetlerinin 
artarak devam edeceğine inanıyoruz." 
dedi. 

Erdoğan Ülker 
<Çorum Vali Vekili! 

orum'da Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından bir yayınevinin 

aç masından duyduğu memnuniyeti 
dile getir~rek konuşmasına başlayan 
Erdoğan Ulker. Kitapların çok önem
li olduğunu , kitapların ruhumuza, 
benliğimize, kültürümüze ve 
medeniyetimize yön verdiğini söyledi. 

Her kitabın okunmaması 

gerekliliği üzerinde duran ve kitap 
alırken yazarına ve muhtevasına 
bakılmas: gerektiğine değinen 
Erdoğan Ulker, "Işte Diyanet Işleri 
Başkanlığı tarafından hazırlanan kita
plar, çok değerli hocalar tarafından 
oluşturulan komisyonlarca ortaya 
konulmakta ve halkımızın istifadesine 
sunulmaktadır." dedi. 

Toplum olarak az kitap 
okuduğumuza işaret eden Erdoğan 



Erde>Qan Ülker • Corum Vali Vekili 

Ülker "Mutlaka okumamız lazım, 
okuduğumuzu da çevremize anlat
mamız lazım. Çağımız sürekli değiş
mektedir. Değişime ayak uydurmak için 
de kendimizi yenilememiz lazım. Dini 
ve ilmr gerçekleri en iyi şekilde öğren
memiz lazım. Yoksa bazı sahtekarlar 
ortaya çıkıp vatandaşlanmızı etkile
mektediı: Bu tür insanlann vatandaşla
ıımızı kötü şekilde etki-
lememesi için, din1 ki
tap/an okuyup, çok iyi 
tetkik etmemiz lazım
dıı:" dedi. 

Vali Vekili Erdoğan 
Ülker, yayınevinin 
hayırlı olması dileğiyle 
konuşmasını tamam
ladı. 

Mehmet Nuri Yılmaz 
Diyanet isleri Baskanı 

Mehmet Nuri Yılmaz 
(Diyanet isleri Baskanı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
MOtevelli Heyeti Baskanı> 

T ürkiye Diyanet Vakfı'nın 
yayınevi açma faaliyeti 

başlattığını ve yurt sathında bu tür 
yayınevlerini çoğaltmayı hedefledik
lerini söyleyen Mehmet Nuri Yılmaz, 
bütün il ve ilçelerde yayınevlerinin 
açılmasının bir ihtiyaç olduğunu 
belirtti. 

lslam denince akla ilk okumanın 
geldiğini söyleyen Mehmet Nuri 
Yılmaz, "Hz.Peygamberimize ilk vahiy 
Oku diye başlamadı mı? Allah Kur'an-ı 
Azimüşşanda kaleme yemin etmiyor 
mu? Peygamberimizin en başta gelen 
mucizesi ilim mucizesi değil midir? Bir 
çok mucizelerle peygamberler teyit edil
mişlerdi,; ama bu mucizelerden bugün 
hiç eser yok. Nerede Musa peygamberin 
ejderha olan deyneği, nerede Hz. lsa'nın 

şifa dağıtan eli ve ölüleri dirilten 
mübarek nefesi? Bunlardan bugün 
mucize olarak eser yok, ilim olarak 
demiyorum. Ne var elimizde Musa 
Peygamberin getirdiği? 10 emir ve diğer 
bazı ayetler, Isa peygamberin vaazlan, 
Hz.Peygamberimizin getirdiği yüce 
kitap Kur'an. Eğer ilimden, okumaktan, 
kelamdan daha büyük bir mucize 
olsaydı. Allah peygamberimize onu 
ihsan ederdi." dedi. 

Medeniyetimizin okumak, ilim ve 
irfan üzerine kurulmuş bir 
medeniyet olduğuna işaret eden 
Mehmet Nuri Yılmaz, nefsani ihti
raslar üzerine kurulmuş medeniyet
lerin, yine nefsani ihtiraslarla 
yıkılmaya mahkum olduğunu 
belirterek, "llim üZerine, fazilet üZer
ine, kitap üzerine kurulmuş olan 
medeniyetler kolay kolay yok edileme
zler. Eğer mazideki o bahtiyar 
zamanımızdaki ihtişamlı medeniyete 
kavuşmak istiyorsak çok okumalıyız. 
Neyi okuyacağız? Kendimizi okuya
cağız, kainatı okuyacağıZ, ne okursanız 
okuyun Kur'an-, okursunuz. Şimdi bil
iınleıi sınıflandınrlaı; müsbet ilimler, 
müsbet olmayan ilimler. Aslında böyle 
Sezar'ın hakkını Sezar' a, Isa 'nın 
hakkını lsa'ya verin gibi bir aynm yap
mayı Islam Dini doğru bulmaz. Ilmin 
mevzulanna göre çeşitliliği vardır tabi. 
Ama ilmin dünyevisi de, uhrevisi de 
makbuldur. Alimler peygaberlerin 
varisleridir. Sadece din alimleri değil, 
müsbet ilimler sahasmda ilim yapmış 
kişiler de peygamberlerin varisleridir. 
Yani bir müfessir peygamberin varisi 
ise, bir ziraat mühendisi, bir doktor da 
peygamberin varisidir. Tabii inanmış 
olmak şartıyla. Onun için lslam Dini 
ilmin her çeşidine önem vermiştir. llmin 
her çeşidi makbuldür. Neyi okursanız 
Kur'an-ı okursunuz. Kur'an üç şeyden 
sözeder; Allah, insan ve kainat. fümler 
de bunlardan bahsetmez mi? Dinf ilim
ler metafizikten, felsefenin bir kısmı 
metafizikten ... Diğer ilimler ya insanla 



alakalıdır, ya kainatla 
alô.kalıdıı: Onun için Kur'an'da 
neyi okursanız okuyun Kur'an
ı okursunuz sözünün izahı 
budur." dedi. 

Bütün felaketlerin, rezalet
lerin kaynağında cehalet ve 
bilgisizlik olduğuna işaret 
eden Mehmet Nuri Yılmaz, 
okumanın önemi üzerinde 
durarak , eskiden bir dini 
mesele öğrenmek için uzun seferler 
yapıldığım, o kitapların da ancak 
yazıldığı il veya yakın yerlere 
ulaştığını söyledi. Eskiye nazaran 
bugün kitap bulmanın artık zor 
almadığını da ifade eden Mehmet 
Nuri Yılmaz "Bugün Allah'a çok şükür 
olsun kitap bulmak zor değil . 

Istediğimiz her kitabı elde etmemiz 
mümkün. Kaynak kitaplar hep dilimize 
çevrilmiştir. Ilmin lisanı olmaz, vatan
daşlarımız, gençlerimiz özellikle bu 
kaynak eserleri okumak suretiyle ilim 
sahibi olabilirler. Cenab-ı Hakk bize bu 
nimeti ihsan buyurmuş, bu nimetten 
istifade edelim." dedi. 

Diyanet lşleri Başkanı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, kitap 
okurken de güvenilir eserlerin okun
masının gerekli olduğunu ifade 
ederek "Bir defa kitabın müellifi ehil 
kişi olmalıdır. GünümüZdeki sıkıntılann 
temelinde yatan budur. Eline kalem 

okunabiliı: Veya insanı tehlikeyle karşı 
karşıya getiren eserler de okunabilir. 
Ama o eserleri herkes okumamalı. Bir 
takım insanlar bu kitapları okumak 
suretiyle sağlam dinf akidelerini tehlik
eye sokuyorlaı: Bu eserler okunuı; ama 
kim okur? Nasıl bir kimyager zehirli 
maddeleri tahlil ederken, tedbir alır, 
ağızını kapatıı: eline eldiven takıntı; 

Haçlar kullanır ve ondan sonra incele,: 
Ônce bir tedbir alalım, sağlam bir inan
ca sahip olalım, sağlam akideye sahip 
olalım, ondan sonra o tür kitapları 
okuyalım. " dedi. 

Günümüzde bazı mefhumların 
yerli yerinde kullanılmadığı ve bir 
kavram kargaşası yaşandığına işaret 
eden Mehmet Nuri Yılmaz 

"Günümüzde bir kavram hargaşası 
yaşanmaktadır, bundan da ülkemiz 

alan dinT kitap yazıyor. Din elbette kim
senin tekelinde değil, ilim de kimsenin 
tekelinde değil. Kur'an-ı Azımüşşan 
diyor ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur •;. 
mu? Bilimler için imtiyaz hakkı ~ 

tanımıştıı: Bilenler yazmalıdu: Bu kita
pları biz okuyoruz. lnanın ayetlere 
yanlış anlam veren eserler mi • 

sorarsınız, gerçekleri saptıran eserler 
mi sorarsınız ... Bunlar büyük tahribat 
yapmaktadır. Onun için güvenilen 
müelliflerin eserleıini seçelim, anlan 
okuyalım. Zararlı kitaplar da icabında 

büyük sı/wıtılara maruz 
kalnıaktadıı: Bir takım dinı ter
imler yanlış kullanılmakta, 
yanlış anlaşılmakta, böylece 
toplumumuzda bir çatışmaya 
doğru gidilmektedir: Cumhuriyet 
nediı; şeriat nedir, d~mokrasi 
nedir? Bu mefhumları bilmeden 
fikir imal etmek, beyanda 
bulunmak çok yanlıştır. 

Türkiyemizin huzura, barışa, 
kardeşliğe ihtiyacı vardıı: Her şeyden 
önce gerçeği görmeye ihtiyacı vardı,: Bu 
kitaplar ne içindir? Hepimizi hakikate, 
gerçeğe ulaştırmak içindir'. Bunları 

okuyacağız hakikatı, gerçeği 

öğreneceğiz. Dinı yayınlar konusunda 
biraz önce de ifade ettiğim gibi biz 
azimliyiz. Bu yaymevlerinin sayısını 
çoğaltacağız. Buna büyük ihtiyaç var. 

Halkımız dindar; bunda hiç kimsenin 
şüphesi yok. Bizim milletimiz aç yaşaı; 

susuz yaşar, her türlü sıkıntılara, 
felaketlere göğüs gerer ama ezansın., 
Kur'ansız Hz. Muhammedsiz asla 
yaşayamaz." dedi. 

Ruhbanlıkta papaz olmadan 
günahı bağışlatmanm mı:.ımkün 

olmadığım ve özellikle geçmişte ruh
banların dini tamamen tekell eri 
altına aldıklarını söyleyen Mehmet 



dini bilmek lazım. Yani dini bilmeden 
ne devleti tammak, ne insanı tanımak 
mümkün olmaz." dedi. 

Dini bilmeden cahillikten kurtul
manın mümkün olmadığını söyleyen 
ve cahiliyet devrinden bazı örnekler 
veren Mehmel Nuri Yılmaz "O 
devirde şairler vardı, edipler vardı. Çok 
yüksek derecede şiir söylüyorlardı; ede
biyat çok yüksekti. Öyle cahiliye sözü 
bilgisizlik anlamında kullanılan bir söz 

MehmetNuriYılmaz-lOiyanetlsleri Baskanıl değildi. Çok şeyler biliyorlardı ama 
yanlış biliyorlardı. Dini bilmiyorlardı. 

Nuri Yılmaz "Bu gün de hemen hemen Yazdıklan şiirler Kabe'nin duvanna 
duııım öyle. Ama biz diyoruz ki bizde asılacak kadar değerliydi ama puta 
ruhban sınıfı yoktuı: işte kitaplar bura- tapıyorlardı, batıl şeylere inanıyorlardı, 

da, dini eserler burada, a1m hitap1an hıırafeperest idiler. Bu davranışlanndan 
dininizi kendi hendinize öğrenin. dolayı o devre cahiliye devri denir. 
Bilmediğiniz olursa bil.enlere sorıı.n. Onun için bir insanın cehaletten kurtul-

Şimdi dini bilgi konusunda çok büyük 
boşluk var insanımızda. Biliyorsunuz 
din çok hassas bir konudur, din insan
lann fıtratında olan bir duygudur. Yani 
dünyaya gelirken insan dindar olarak 
gelir, dini duyguyu taşır, sonradan 
kazanılmış bir keyfiyet değil. Bir insan 
her şeyi biliyor da dini bilmiyorsa hiç 
bir şey bilmiyor demektir. Dinı bilme
den ailesini idare etmesi bile mümkün 
olmaz. Evini idare etmesi bile mümkün 
olmaz. Devlet idaresinde de mutlaka 
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ması için mutlaka dini bilmesi lazım . 

Bir hoca kadar bilmesi şart değil ama 
bilinmesi gerekli olan kadannı mutlaka 

bilmesi lazım. Dini bilmeden dünyayı 
bilmek de mümkün değildir. Dini bilme
den nereden gelip nereye gittiğini bilme
si mümkün değildir. lnsanlan bilmesi 

mümkün değildir. Onun için öz kay
naklardan dini öğrenmek için okumaya 
çok ihtiyacımız var." dedi. 

Mehmet Nuri Yılmaz yayınevinin 

hayırlı olması, huzura, birliğe 

kardeşliğe vesile o lması, zihin lerin 
ilim ve irfanla aydınlanması temen

nisinde bulunduktan sonra kurdeleyi 
keserek Türkiye Diyanet Vakfı 

Çorum Yayınevi'ni hizmete açtı. 

Corum Yayınevı 
Diyanet isleri Baskanı ve 

Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti 

Başkanı Mehmet Nuri 
Yılmaz tarafından 

hizmete açıldı. 



Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 

KEÇİÖREN 
il il 

GUÇSUZLER YURDUNA 
ZİYARET 

Kurulduğu günden bugüne sosyal alanda sayısız 
hizmetler veren ve her alanda yardıma muhtaç 

vatandaşlarımızın yanında olan Türkiye Diyanet Vakfı, 
milletimize yıllarca hizmet etmiş fakat şu anda 
ihtiyarlıkları sebebiyle güçsüz duruma gelmiş ve baka
cak kimsesi kalmamış insanlarımızın gönlünü almak ve 
onlara unutulmadıklarını hissetirmek amacıyla Keçiören 
Güçsüzler Yurduna bir ziyaret düzenledi. 

Keçiören Güçsüzler Yurdunda, Diyanet lşleri Başkanı 
ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri 
Yılmaz, Vakfımız Genel Müdürü Mehmet Kervancı ve 
Vakfımız Hayır işleri Müdürü Abdulkadir 
Hacıismailoğlu'ndan oluşan heyetimizi karşılayan 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, güçsüzler 
yurdu ve bu yurtta kalan yaşlılar hakkında bilgi vererek, 
heyeti burada görmekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Güçsüzler yurdunda kalan bütün yaşlıları tek tek 
ziyaret ederek gönüllerini alan ve onlarla sohbet eden 
Diyanet işleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, ziyaretin akabinde yaptığı 
açıklamada "Dinimiz, durumu iyi olan vatandaşların bu 
tür yerleri ziyaret etmesini teşvik etmiştir. Gönül almak, 
Kabe'yi yapmak kadar sevapnr. Ne yaparsan onu bulur
sun. Bizler bu tür yerleri ziyaret edip gönül alırsak, 
onların yaşına geldiğimizde bizim de gönlümüzü alanlar 
bulunur." dedi. Bu tür yerlere ihtiyaç bulunduğunu ifade 
eden Mehmet Nuri Yılmaz, daha modern binaların 
yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da devlet 
ricalinden bir zatın, özellikle Diyanet lşleri Başkanı'nın 
yurdu ziyaretinden yaşlıların büyük bir memnuniyet 
duyduğunu ve moral kazandığını dile getirdi. 

Ziyaret esnasında yurtta kalan yaşlı bayanlar ördükleri 
yün çorabı Diyanet işleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli 
Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'a hediye ederken; 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da günün 
anısına, üzerinde Osmanlı Tuğrası bulanan bir vazo 
hediye etti. 



DiYANET iŞLERi BAŞKANL/GI ve 
TÜRKİYE DİYANET VAKFINDAN 

KORBflN 
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G eçen yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da yurtiçinde ve 

yurtdışında kurbanlarını vekalet 
yoluyla kestirmek isteyen vatandaş
lanmıza yardımcı olmak üzere, Di
yanet lşleri Başkanlığı organizesin
de Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı 
ile "KURBAN KAMPANYASI" dü
zenlenmiştir. 

Bilindiği gibi kurban; Yüce Al
lah'ın rahmetine yaklaşmak için 
ibadet niyetiyle kesilen özel bir 
hayvandır. Hemen hemen bütün 
semav1 dinlerde kurban kesmek, 
insanı Allah'a yaklaştıran ve ulaştı
ran bir ibadet sayılmıştır. 

Kurban kesmek dini açıdan oldu
ğu kadar, içtimai ve iktisadi bakım
dan da büyük önem arzetmektedir. 
Kesilen kurbanın etlerinin fakir ve 
yardıma muhtaçlara dağıtılması, 
toplumda sosyal dengenin oluşma
sında büyük bir rol oynarken, in
sanda paylaşma duygusunu da ge
lişmektedir. 

Tüm lslam ülkelerinde olduğu gi
bi ülkemizde de her yıl binlerce 
kurban kesilmekte ve bu kutsal gö
revi ifa etmenin mutluluğu yaşan
maktadır. Zamanlan ve kurban ke
secek yeri olmayan ya da keseceği 
kurbanın tamamını ihtiyaç sahiple
rine ulaştırmak isteyen Vatandaşla
rımız için Diyanet lşleri Başkanlığı 
organizesinde Vakımız aracılığıyla 
1993 yılından itibaren yurtiçinde 
ve yurtdışında vatandaşlarımızdan 
kurbanlannı vekalet yoluyla kestir
mek isteyenlere yardımcı olmak 
amacıyla "Kurban Kampanyası" dü
zenlenmektedir. Bu kampanyaya 

1993, 1994, 1995 ve 1996 yıllann
da vatandaşlarımız tarafından yo
ğun bir ilgi gösterilmiştir. 

Kampanya neticesinde, yurtiçin
de kesilen kurbanlann etlerinin bir 
kısmı, Kur'an kursu ve öğrenci 
yurtlanndaki öğrenciler ile fakir ve 
yardıma muhtaç vatandaşlarımıza, 
bir kısmı da mahallerinde kurban 
kestirmesi mümkün olmayan, çok 
zor şartlar altında yaşam mücadele
si veren mazlum müslüman soydaş 
ve dindaşlanmızın yaşadığı, Bosna
Hersek, Karabağ, Moğolistan ve 
Nahçıvan gibi yerlere gönderilmiş
tir. Burada yaşayan bölgenin maz
lum insanları bu uygulamadan duy
dukları memnuniyeti zaman zaman 
çeşitli vesilelerle dile getirmişlerdir. 

Bugüne kadar "Kurban Kampan
yası"na toplam 17.546 kişi iştirak 
etmiştir. Kampanya neticesinde 
kurbanların 1500'ü Azerbaycan'da, 
750'si Kınm'da, 200'ü Kazakis
tan'da, 200'ü Türkmenistan'da, 
315'i Kırgızista~'da 300'ü Nahçı
van'da, 200'ü Ozbekistan'da ve 
119'u Moğolistan'da olmak üzere 
toplam 3584 adedi yurtdışında ke
silerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıl
mış, yurtiçinde kesilen kurbanlar 
da hem yurtiçinde fakir ve muhtaç 
vatandaşlarımıza dağıtılırken, sair 
azalarından elde edilen gelir, Türk 
cumhuriyetlerine ilaç olarak, giye
cek olarak, gıda olarak, fakir ve 
muhtaçlara aynı yardım olarak, eği
tim hizmetlerine katkı olarak har
canmıştır. Bu vesileyle kampanyaya 
katılan vatandaşlarımız hem dini 
bir vecibe olan kurbanlarını kes-

mişler, hem de zor şartlarda yaşam 
mücadelesi veren dindaş ve soydaş
lan mıza yardım etmenin, onların 
yaralarını sarmanın, her günü acı ve 
sıkıntı içinde geçen bu insanları se
vindirmenin mutluluğunu yaşamış

lardır. 

Bu kampanyaya iştirak eden va
tandaşlarımızın kurbanlarından el
de edilen gelir, Azerbaycan, Dağıs
tan, Kırgızistan, Türkmenistan ve 
Afganistan'da Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından yaptırılan llahiyat Fakül
teleri binalarına tuğla, öğrencilerine· 
kitap olmuştur. Bu vesileyle, bu eği
tim kurumları hizmet verdikçe, 
kampanyaya katılan vatandaşları
mızın sevap defterine de hayırlar 
yazılacaktır. Bu hem dünyada, hem 
de ahirette büyük bir mutluluktur. 

Daha önceki uygulamalara vatan
daşlarımız tarafından gösterilen yo
ğun ilgi ve güven dikkate alınarak 
Diyanet lşleri Başkanlığı organize
sinde Vakfımız aracılığıyla bu yıl da 
kurbanlannı vekalet yoluyla kestir
mek isteyen vatandaşlarımız için yi
ne bir kampanya başlatılmıştır. Bu 
kampanya neticesinde kesilecek 
kurbanlar daha önceki uygulama
larda olduğu gibi yine yurtiçi ve 
yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılacaktır. 

Kurbanlarını vekalet yoluyla kes
tirmek isteyen vatandaşlarımız kur
ban bedeli olan (Satınalma, nakliye, 
kesim ve diğer masraflar dahil) 
16.000.000. TL yi en geç 11 Nisan 
1997 Cuma günü mesai bitimine 
kadar, belge karşılığında il ve ilçe 
müftülükleri bünyesindeki Türkiye 
Diyanet Vakfı şubelerine yatırmaları 
gerekmektedir. 
Yurtdışından kampanyaya katıl

mak isteyen vatandaşlarımız da 11 
Nisan 1997 Cuma günü mesai biti
mine kadar Din Hizmetleri Müşa

virlik ve Ateşeliklerine kurban be
deli olan 200 DM. veya karşılığı dö
vizi yatırmaları gerekmektedir. 
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3 Mart 1924 Diyanet lşleri Başkan
lığımızın kuruluş tarihidir. Kuruluşu
nun 73 yıldönümünde bu kuruluşu
muzun kuruluş amacı ve yapısını siz 
okuyucularımıza tanıtacağız . 

Milli Mücadele ile istiklalin yeni
den kazanılmasından sonra kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyas1 
ve idari alanda laikliği benimsemiş 
olmakla birlikte, idart bakımdan din1 
devlete bağlı tutmuş ve bir kamu 
hizmeti olarak teşkilatlandırmıştır. 
Şer'iye ve Evkaf vekaletini kaldıran 3 
Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Kanun 
ile lslam Dint'nin itikat ve ibadete 
dair bütün ihkam ve işlerinin tedviri 
ve dinı müesseselerin idaresi için bir 
Diyanet lşleri Başkanığı kurulmuş ve 
Başbakanlığa bağlı kalacağı belirtil
miştir. 

Diyanet işleri Başkanlığı, "islam 
Dini'nin inançları, ibadet ve ahlak 
esaslan ile ilgili işleri yürütmek, din 
konusunda toplumu aydınlatmak ve 
ibadet yerlerini yönetmek" amacıyla 
ilk defa 3 Mart 1924 tarihinde 429 
sayılı kanunla Başbakanlığa bağlı bir 
teşkilat olarak kurulmuştur. 

Diyanet işleri Başkanlığı bütün il 
ve ilçelerde müftülük olarak ve yurt 
dışında soydaşlarımız ve vatandaşla
rımızın bulunduğu ülkelerde -Ameri
ka'dan Avustralya'ya kadar- din hiz
metleri müşavirliği ve ataşeliği olarak 
teşkilatlanmış bulunmaktadır. 

Diyanet işleri Başkanlığı bugün, 
Devletin sağladığı kadro ve bütçe im
kanlarıyla ve resmi din görevlileri 
eliyle en ücra köye kadar bütün va
tandaşlarımıza yaygın bir din hizmeti 
götünnektedir. Diyanet işleri Başkan
lığı , Anayasa'da belirtilen ilkeler doğ
rultusunda, milletçe dayanışmayı ve 
bütünleşmeyi amaç edinerek ve her 
türlü siyası görüş ve düşüncenin üs
tünde kalarak, dinimizin birlik, bera
berlik, fedakarlık , yardımlaşma gibi 
yüce prensiplerini halkımıza benim
setmek; İslamın güzel ahlak sistemi 
içinde vatandaşlarımızın mutlu ol
malarım, dini ve milli sorumluluk 
duygusu içinde çalışmalarını, insani 
ve manevi değerlere ve milli ülkülere 

bağlılıklarını sağlamak için 60 mil
yon civarındaki vatandaşımıza etkin 
ve yaygın bir hizmet sunmakta ve 
bunda başarılı da olmaktadır. 

Diyanet işleri Başkanlığı kuruldu
ğu tarihten buyana, yüce milletimize 
hizmet etmiş, devamlı birlik ve bera
berliğimizin sağlanmasında önemli 
görevler üstlenmiş, her türlü hizbin, 
görüşün, tarikatın, mezhebin ve poli
tikanın üstünde kalmış ve tarafsızlı
ğını korumuştur. 

Diyanet işleri 
Başkanlığı, danış
ma ve karar organ
ları olarak Din lş
leri Yüksek Kurulu 
Başkanlığı , Mus
hafları inceleme 
Kurulu Başkanlığı, 
danışma ve dene
tim birimleri ola
rak, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Hukuk 
Müşavirliği , Araş-

tırma Planlama ve Koordinasyon Da
iresi Başkanlığı, ana hizmet birimleri 
olarak; Din Hizmetleri Dairesi Baş

kanlığı, Din Eğitimi Dairesi Başkanlı

ğı, Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı, 
Hac Dairesi Başkanlığı; Dış llişkiler 
Dairesi Başkanlığı, yardımcı birimler 
olarak da; Protokol, Basın ve Halkla 
tlişkiler Müdürlüğü , Personel Dairesi 
Başkanlığı, ldari ve Mali işler Dairesi 
Başkanlığı, Savunma Uzmanlığı ve 
ayrıca başkanlığa bağlı Döner Serma-
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ye işletme Müdürlüğü'nden oluş
maktadır. 

Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı : 
Başkanlığın en yüksek karar ve da

nışma organıdır. Başkanlığın ana hiz
met politikasını tespit eder. DinI so
ruları cevaplandırır. Dinı konularda 
inceleme ve araştırmalar yapar. Baş

ı kanlıkça bastırılacak eserlerin bası
mına karar verir. 

Mushafları inceleme Kurulu Başkanlığı : 

Başkanlık veya çeşitli kişi ve kuru
luşlarca bastırılacak olan Mushafları 
inceleyerek hatasız basılmasını sağ
lar. Konu ile ilgili ilmt incelemeler 
yapar. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı : 

Diyanet lşleri Başkanlığı teşkilatı
nın hizmet ve faaliyetleriyle ilgili her 
türlü denetleme, inceleme ve soruş
turma işlerini yürütür. 

Hukuk Müşavirliği : 
Hukuki konuları inceler ve gö

rüş bildirir. idari davalarda Baş
kanlığı temsil eder. 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı : 
Başkanlığın ana hizmet · politi

kasının ve planlarının hazırlan
masını sağlar. Başkanlığın bütçe 
teklifini, yıllık çalışma programını 
hazırlar ve uygulamasını takip 
eder. Yönetim, denetim, eğitim, 
personel, malzeme, haberleşme 
vb. idari konularda uygulanan 
tekniklerin ve sistemlerin gelişti
rilmesi için inceleme ve araştır
malar yapar. Başkanlıkla ilgili bü
tün istatistiki bilgileri derler ve 
değerlendirir. Birimlerarası koor
dinasyonu sağlar. 

Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı : 

Toplumu din konusunda ay
dınlatmakla ilgili hizmetleri yürü
tür. Namaz vakitlerinin, dinI gün-

lerin, kameri aybaşlannın doğru ola
rak tesbitini sağlar. Bu konuda ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 

Din Eğitimi Dairesi Başkanlığ ı : 

Her kademedeki Başkanlık perso
nelinin mesleki formasyonunu geliş
tirme ve hizmet verimini artırma 
amacıyla yıllık hizmet öncesi hizme
tiçi eğitim planını hazırlar ve uygu
lanmasını sağlar. Kur'an kurslarının 
ve eğitim merkezlerinin açılış, eği
tim-öğretim ve yönetimi ile ilgili işle
rini yürütür ve din eğitimi program
larını geliştirir. 

Hac Dairesi Başka~lığı : 
Hac ve umre ibadetlerini yerine ge

tirmek isteyen vatandaşların bu yol
culuklarıyla ilgili her türlü iş ve iş
lemlerini yurtiçinde ve yurtdışında 
planlar ve yürütür. Bu konuda ilgili 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 

Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı : 

Sesli, görüntülü ve yazılı yayın 
yapmak suretiyle toplumu din konu
sunda aydınlatır. Dinle ilgili yayınlan 
derler ve Başkanlığın kütüphane işle-
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rini yürütür. 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı : 

Yurtdışındaki vatandaşlarımıza din 
hizmeti götürür ve bu hizmetlerle il
gili işleri yürütür. yurtdışına gönderi
lecek personelin eğitimi için kurslar 
ve seminerler tertipler. Yurtdışmdan, 
Başkanlık hizmetleriyle ilgili konu
larda temas ve incelemelerde bulun
mak üzere gelen kişi, heyet ve grup
lara rehberlik eder. 

Personel Dairesi Başkanlığı : 
Başkanlığın insangücü planlaması 

ve personel politikasıyla ilgili çalış
malan yapar. Başkanlık personelinin 
atama, özlük, disiplin, sicil, emekli
lik ve benzeri işlemlerini yürütür. 

İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı : 
Başkanlık için gerekli olan araç, 

gereç ve donatım malzemesini sağlar; 
temizlik, aydınlatma, ısıtma, yatırım, 
bakım, onanın ve taşıma hizmetleriy
le, Başkanlığın genel evrak ve arşiv 
işlerini ve malı işlemlerini yürütür. 

Döner sermaye işletme Müdürlüğü : 

Başkanlıkça basımına karar 
verilen eserlerin basım, ya
yım, satış, tanıtma, sevk ve 
dağıtımını sağlar. 

Bilgi işlem Merkezi 

Müdürlüğü: 

Başkanlığın personeli, hiz
met ve faaliyetleri ile ilgili bil
gilerinin bilgisayara yüklen
mesini, iş ve işlemlerin süratli 
ve sıhhatli bir şekilde yürütül
mesini sağlar. 

Protokol, Basın ve Halkla 
ilişkiler Müdürlüğü : 

Başkanlık Makamının pro
tokol işlerini, basın ve halkla 
ilişkilerini yürütür. 

savunma uzmanlığı : 

Başkanlığın savunma ve si
vil savunma hizmetlerini yü
rütür. 



Türkiye Diyanet Vakfı; toplumun arasında yer almaktadır. Bu müf-
din konusunda aydınlatılmasında , 

dinT hayatın düzenlenmesinde lü
zumlu bütün mekanizmaları Diya
net işleri Başkanlığı'nın emrine 
sunabilmek, Başkanlığın mevcut 
fonksiyonlarını daha da geliştir
mek, Türkiye'deki dinT hayatın 
vahdetini sağlayan çatıyı daha 
sağlam temeller üzerine oturtmak 
amacıyla kurulmuştur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı 
Destekleme Hizmetleri 

tülüklerin büro ihtiyaçlarının gide
rilmesi ve hizmet araçlarının temi
ninde de büyük maddi katkı sağ
lanmaktadır. 

Eğıtlm ve Kültür Hizmetleri 
Milletimizin geleceğinin teminatı 

olan gençlerimizin eğitim hizmet
lerine katkıda bulunmaya özel bir 
önem veren Türkiye Diyanet Vakfı; 
Konya, Kastamonu, Ankara, Bur
sa ve Kayseri'de birer yükseköğ
renim öğrenci yurdu inşa ederek 
hizmete açmıştır. Ayrıca halen, 
taşrada Vakfın il ve ilçe şubeleri 
tarafından, 14.221 öğrenci kapa
siteli 171 adet orta öğrenim öğ

renci yurdu işletilmekte olup, bu
ralarda barınan öğrencilerin fakir 

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet 
işleri Başkanlığı hizmetlerini des
tekleme yönünde büyük imkanlar 
gerçekleştirmiştir. Bu cümleden 
olarak; Diyanet işleri Başkanlığı 
hizmet binalarının sağlanmasın
da, araç ve gereçlerinin temini ve 
modernizasyonunda, hizmetiçi 
eğitim merkezleri inşasında ve bu 
eğitim merkezlerinin bakım-onarı

mı ile işletme giderlerine büyük 
katkı ları olmuştur. Ve olmaktadır. 
Ayrıca yine il, ilçe ve köylerde hiz
mete sunulan camilerin büyük bö- ~ 
lümü de Türkiye Diyanet Vakfı ta
rafından inşa edilmektedir. 
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ve muhtaç olanları ücretsiz ola
rak, diğerleri de çok sembolik üc
retlerle barındırılmaktadır. Bunun 
yanında bugüne kadar da sayıları 
25.000'e ulaşan öğrenciye de 
burs imkanı sağlanmıştır. Buna 
ilaveten de Türk cumhuriyetleri ve 
Balkanlardan gelen çok sayıda 
öğrenciye de burs verilmektedir. 
Bunların dışında bu ülkelerden 
Vakıf kanalıyla getirilen ve Kur'an 
kurslarıyla imam-Hatip Liselerinde 
okutulan yüzlerce öğrencinin iaşe, 
ibate ve sağlık hizmetleriyle ilgili 
bütün giderleri de Vakıfca karşı

lanmaktadır. 

Yine Vakfın eğitim faaliyetleri 
cümlesinden olmak üzere lzmir 
Bornova'da bir kollej açılmıştır. 
Bu sahadaki çalışmaların daha da 

1 

Diyanet işleri Başkanl ığı ' nca 
açılan ve idare edilen Kur'an 
kurslarının inşa edilmesi, donatıl

ması ve işletilmesi için büyük öl
çüde vakfım ızca maddi katkı sağ

lanmaktadır. Din hizmetlerinin 
planlanıp yürütüldüğü müftülükle
rin müstakil hizmet binalarına ka
vuşturulması da Türkiye Diyanet 
Vakfı 'nın önem verdiği hizmetler ~~~~---~------___:=ji!~ ~!ll!c~~ 



yoğunlaştırılması amacıyla "Vakıf 

Özel Eğitim ve Öğretim Tesisleri 
Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi" 
adında bir şirketi faaliyete geçiril
miştir. Bununla eğitim dünyamıza 
kaliteli özel eğitim müesseseleri
nin kazandırılması amaçlanmıştır. 

Kültürel faaliyetlerde de büyük 
gayret gösteren Türkiye Diyanet 
Vakfı; ilk defa büyük bir cesaretle, 
te'lif bir lslam Ansiklopedisi'nin 
yayınını başlatmıştır. lslam Ansik
lopedisi; Türk-lslam kültür ve me
deniyetin in, lslam dünyasında 
te'lif olarak neşredilen ilk eserdir. 
lslam Ansiklopedisi şu an 14. cil
de ulaşmıştır. Tesbit edilen 24 
bin madde tamamlanıncaya kadar 
35 cilde ulaşması tahmin edi l
mektedir. lslam Ansiklopedisi'ni 
de çıkaran Türkiye Diyanet Vakfı 
lslam Araştırmaları Merkezi tara
fından bugüne kadar yurtiçinde ve 
yurtdışında toplam 20 araştırmacı 
yetiştirilmiştir. Halen 7'si ABD, 
2'si lngiltere, 1'i Pakistan 'da ol
mak üzere yurtdışında 10, yurti
çinde ise 9 araştırmacı adayı eği
timini sürdürmektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
ticari anlayış yönüne bakılmaksı
zın dinT, ilmT, kültürel ve sosyal 
konularda ihtiyaç duyulan basılı 
sesli ve görüntülü yayın halkımızın 
istifadesine sunulmuştur. Bu 
cümleden yurt genelinde 15 yayı
nevimiz hizmet vermektedir. 

Vakfın en önemli kültür hizmet
lerinden biri de 1989 yılından beri 
bir hafta süre ile kutlanan Kutlu 
Doğum Haftası'dır. Hz.Peygambe
rin doğum yıldönümü için tertib 
edilen bu hafta münasebetiyle 
her yıl ülke genelinde ve yurt dı
şında çeşitli konferans, panel, 
sempozyum, yarışmalar ve çeşitli 
etkinlikler düzenlenmektedir. 

Kutlu Doğum Haftası; bir kültür 
faaliyeti olarak, yurt sathında çok 
yaygın bir şekilde ve halkımızın 
çok yoğun katılımı ile kutlanan ve 
artık geleneksel nitelik kazanmış, 

yediden yetmişe bütün milletimize 
mal olmuş, çeşitli yarışmalar ve 
ödülleriyle, "Gül Günü" kampan
yaları ile adeta bir bayram hüviye
ti kazanmıştır. 

Din kültürümüz ile ilgili konular 
ile edebi ve ilmi sahalarda açılan 
yarışmalar ve konulan ödüllerle 
de Kutlu Doğum Haftası artık, ül
ke genelinde ilk ve orta dereceli 
bütün okul öğrencileri ile ilim ve 
edebiyat dünyamızın seçkin men
supları tarafından merakla bekle
nir, ilgiyle izlenir bir hale gelmiş
tir. 

Yurtiçinde ve yurtdışında, dini, 
milli, sosyal, kültürel, eğitim ve 
bir çok alanda geniş bir perspekti
fe yayılan çalışmaların devam etti
rilebilmesi ve günün şartlarına uy
gun hizmet verebilmesi için Vakıf 
mevcut teşkilatlarına ilaveten, ba
ğımsız olarak faaliyet gösteren çe
şitli kültür, hizmet ve üretim bi
rimleri kurmuştur. 

Sosyal Yardım Hizmetleri 
Bunların yan ında Türkiye Diya

net Vakfı'ndan yardım alan fakir 
ve muhtaç vatandaşlarımızın sayı

sı 60.000'e yaklaşmaktadır. Bu 
rakama şubelerce yapılan yardım
lar dahil değildir. 

Tedavi imkanı bulunmayan çok 
sayıda vatandaşımıza da sağlık 
ve tedavi yardımı yapılmıştır. Her 
yıl fakir ve muhtaç vatandaşlarımı
za yakacak, gıda ve giyecek yar
dımları yapılmaktadır. Ayrıca, Di
nar depreminden sonra, doğal 
afetlerde halkımızın yardımına 
koşmak, olmamasını yürekten di
lediğim iz felaketlerin vukuunda 
halkımızın yanında olabilmek 
maksadıyla Vakıfca şimdilik beş 
ambulans ile bir "Acil Yardım" fi
losu ve ekibi de oluşturu l muştur. 

Yurtdışına Yönelik Hizmetler 
Diyanet işleri Başkan l ığı'nın yur

tiçi hizmetlerinde karşılaştığı 
maddT güçlüklerin aşılmas ı yönün-

de kuruluşundan itibaren ciddi ça
lışmalar başlatan Türkiye Diyanet 
Vakfı, bu yöndeki hizmet ve faali
yetlerini, kısa zamanda, işçi kar
deşlerimizin yoğunlukta bulundu
ğu Avrupa Ülkelerine de yaymış, 
bu ülkelerde kardeş kuruluşlar te
şekkül ettirilerek, vatandaşlarımı
zın dinT, sosyal ve kültürel ihtiyaç
larının karşılanmasına çalışılmış
tır. 

Doğu Blokunun çökmesi ve Sov
yetler Birliği'nin dağılmasıyla bir
likte, ülkemiz ve devletimiz çok 
ağır bir tarihi sorumluluk ve görev
le karşı karşıya gelmiştir. Türkiye 
Diyanet Vakfı bu tarihi görevin ilk 
farkına varan sivil kuruluşların ba
şında geldiği gibi, onun gerekleri
ni yerine getirme hususunda da 
rakipsiz bir hizmet kuruluşu ol
muştur. Bugün rahatlıkla söyleye
biliriz ki, dünyanın neresinde bir 
Müslüman-Türk topluluk yaşıyorsa 
ve nerede bizden yardım uman bir 
mazlum halk varsa, Türkiye Diya
net Vakfı'nın eli, gözü, kulağı 
mutlaka oralardadır. 

Bu cümleden olarak; Vakıf tara
fından Türk cumluriyetlerinde 28 
caminin inşasına başlanmış olup, 
bunlardan 13 adedi ibadete açıl
mış, diğerlerinin inşaatları da belli 
bir noktaya getirilmiştir. Yine Türk
menistan, Kırgızistan, Azerbay
can, Dağıstan ve Afganistan'da 
birer ilahiyat fakültesi açılmıştır. 
Bu fakültelerin öğrencileri, hazırlık 
ve birinci sınıflarını ülkemizde 
okumakta olup, masrafları da yi
ne Türkiye Diyanet Vakfı tarafın
dan karşılanmaktadır. Ayrıca yine 
Vakıfca; Türkmenistan'da bir adet 
ilahiyat lisesi, Azerbaycan 'da 4 
adet ilahiyat temayüllü lise ve 
Bakü Türk Lisesi, Nahçıvan'da bir 
adet ilahiyat temayüllü lise ile 
Romanya Mecidiye'de Kemal 
Atatürk ilahiyat ve Pedagoji Lisesi 
açılmıştır. 
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* DiNi NASIL ANLAIALI? 

Doç.Dr. Recep KILIÇ 

"Dini Nasıl Anlamalı" sorusunun 
cevabı, bizzat dinden hareketle yani 
dinin kendi verilerinden yola çıkarak 
bulunmaya çalışılacaktır. "Din" kav
ramıyla, genelde vahye dayalı dinle
rin tamamı; özelde ise lslam kasde
dilmektedir. "Anlamak" kavramıyla 
da, bir bilgi edinme işlemine işaret 
edilmektedir. Böylece bu yazıda bir
birleriyle iç içe olan iki konunun sor
gulanması hedeflenmiştir. Birincisi, 
din hakkındaki bilginin nasıl elde 
edilmesi gerektiği hususu; ikincisi 
de, elde edilen bu bilginin karakteri 
(epistemolojik değeri) meselesidir. 

Dinin herhangi bir tanımını yap
maya girişmeksizin din-insan ilişki
sinde şunlar söylenebilir: Din, insan 
içindir. lnsanın ahlakıleşmesi, bir 
başka deyişle insanileşmesi içindir. 
"Allah ölümü ve hayatı, hanginizin da
ha güzel eylemde bulunacağını imtihan 
etmek için yarattı" (Mülk, 2) ayeti, di
nin gayesinin insam ahlaki olgunluğa 

ulaştırmak, onu insan-ı kamil (olgun 
insan) haline getirmek olduğunu 
gösterir. Gayesi ahlaki olmakla bera
ber din, ahlak ile aynı şey demek de
ğildir. Çünkü "ahliik"da merkez in
sandır. Ahlaki teoriyi kuran insan ol
duğu gibi, ahlaki eylemi gerçekleşti
ren de insandır. Fakat dini ibadetleri 
gerçekleştiren insan olsa bile, dini 
koyan insan değil Allah'tır. Bu itibar
la gayesinin ahlakı olduğu sôylenir
ken, din ile ahlaki bir teori arasında 
her hangi bir özdeşlik ilişkisi düşü
nülmediğinin belirtilmesinde fayda 
vardır. Bu sebepten, "dinin gayesi ahla
kidir" yerine "gayelerinden birisi ahlakt
dir" dernek, belki de daha tutarlıdır. 

Burada vurgulamak istediğim hu
sus şudur: Din Allah merkezlidir, 

ama insan içindir; insan, din için de
ğildir. Din ile insan arasındaki ilişki
yi, teorisi önceden kurulan felsefi bir 
sistemin uygulamaya geçirilmesi uğ
runa, insanlann araç olarak kullanıl
ması anlamında, felsefi sistem ile in
san arasındaki ilişkiye benzetmemek 
gerekir. Bu ilişkide adı geçen felsefi 
sistem, gaye; insan ise, vasıtadır. Yani 
insan, sistem içindir. Gerekirse insan, 
sistem uğruna feda edilebilir. işte 

"din insan içindir" derken, insanın va
sıta olmayıp , yeryüzünde Allah'ın ha
lifesi olabilecek bir donanıma kavuş

ması anlamında, gaye olduğunu ifade 
etmek istiyorum. "Sizin için din olarak 
Islam'ı seçtim (Isldm'a razı oldum)" 
(Maide, 3) ayeti, Allah'ın insanı din 
için değil, dini insan için koyduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir. 

Müslüman düşünürler, dinin iki 
önemli özelliğine dikkat çekmişler
dir. Bunlardan birincisi, akıl sahibi 
insanı dinin bizzat iyi olan eylemlere 
sevketmesi; ikincisi ise, dinin Allah 
tarafından konulmuş olmasıdır. Allah 
taraf mdan konulmuş olması , dini 
bütün beşert disiplinlerden ayıran bir 
husustur. Çünkü beşeri disiplinlerin 
tamamı, var olanların ancak bir yö
nüyle meşguldür. Bu, onların kayna
ğı ile ilgili olan bir durumdur. Var 
olanı bütünlük içinde kavrayan din
dir. Beşeri disiplinlerdeki tek boyut
luluk, mesela, ilim ve sanatta son de
rece açıktır. llimde akıl hakimken, 
sanatta duygu ön plandadır. Oysa 
din, insanın hem akıl , hem duygu, 
hem de sezgi yönüne hitab eder. 
Onu bütün boyutlarıyla bir bütünlük 
içinde kavrar ve şahsiyetine şekil ve
rir. Bu şekillendirme vahiy ile, yani 
Kur'an-ı Kerim ile olur. Vahiy, insa-

mn din ile ilgili bilgilerinin ilk kay
nağı olması hasebiyle, insan için sa
bit ve değişmez bir ölçüttür. 

Dinde insanın mutlak varlık ile ku
rabildiği her türlü ilişkiyi tanzim 
eden de yine "vahiy"dir: Zira insanın 
aşkın (müteal) varlık olan Cenab-ı 

Hak ile kurduğu ilişki, ancak vahyin 
ölçüleıinde olduğu takdirde, dini bir 
anlam ifade eder. Dolayısıyla vahiy, 
insanın doğrudan doğruya Allah ile 
bir iletişim kurmasını sağlar. insanın 
vahiy dışında Allah ile kurabileceği 
düşünülen ilişkinin türü ne olursa 
olsun, vahiy ölçülerinin dışında kal
dığı müddetçe, dini bakımdan bu 
ilişkinin, mistik bir tecrübe olmaktan 
başka bir kıymeti yoktur. Çünkü va
hiy dışında gerçekleştirilen bu mistik 
tecrübe, her türlü ölçütten mahrum
dur. lfade edilmesi de, imkansız de
necek kadar zordur. Zaten dinden 
vahiy kaldırılırsa, din adına geriye, 
yaşanılan ferdi tecrübeler ile bir ta
kım efsane ve menkıbeden başka bir 
şey kalmaz. 

Demek ki dinin "dindar"ın şahsiye
tini şekillendirmesi sürecinde, vah
yin merkezi bir fonksiyonu vardır. 
Vahyin bu merkezi fonksiyonu icra 
edebilmesi ise, anlaşılmasına bağlı
dır. Layıkıyla anlaşılmadığı takdirde, 
insan üzerinde vahyin olumlu veya 
olumsuz bir tesir bırakmasını bekle
mek mümkün olmaz. Vahiy-insan 
ilişkisinde, vahyin anlaşılması bahsi, 
bu sebepten, başlı başına ele alınma
sı gereken bir konudur. 

Vahyin menşei Allah'tır. Allah, bü
tün mükemmel sıfatları kendinde 
toplayan ve vacib'ül-vücüd olandır. 

Yani, varlığı zorunlu olandır; Aşkın 
ve Mutlaktır. Mutlak olan "Zdt"ın 

vahyi de mutlaktır. Yani "kelamu!lah" 
olan Kur'an'daki bilgiler, beşeri bilgi
lerden farklı olarak, mutlak karakter
dedir. Kaynak itibariyle, Kur'an'daki 
bilgilerle, yani Kur'an ayetleriyle, ta
biattaki ayetlerin farkı yoktur. Çünkü 



her ikisini de koyan Allah'tır. "Sema
vatın ve yeryüzünün yaratılışında, gece 
ile gandazan ardarda gelişinde akıl sa
hipleri için ayetler vardır" (Al-i lmran, 
190) ayet-i kerimesi üzerinde, bu ba
kış açısıyla da düşünmek gerekir. Bu
rada bir taraftan gökyüzü ile yeryü
züne, diğer taraftan da gece ile gün
düze çekilen dikkat, hem mekan ile 
ilgili varlık aleminde, hem de bu 
alemde zamanla meydana gelen deği
şiklilkler üzerinde düşünmemizi ge
rekli kılar. Ayet-i kerime, varlık ale
mindeki, başka deyişle tabiattaki 
ayetlerin varlığına dikkat çeker. Ayrı
ca tabiattaki ayetlerin, akıl sahipleri
ne hitab ettiğini vurgular. 

Tabiattaki ayetlere bilim dilinde 
"tabiat kanunları" denilir. Bu tabiat 
kanunlarını koyan Allah'tır. Allah'ın 

tabiata koyduğu kanunları kavraya
cak olan da, akıl sahibi insandır. lşte, 
nasıl tabiattaki ayetlerde, tabiat ka
nunlarında değişiklik olmazsa, 
Kur'anı ayetler de aynı şekilde değiş
meden sabit kalır. Bunu ifade etmek 
için, Kur'an'daki bilgilerin beşeri bil
giden farkını ortaya koymak için, 
Kur'anı bilgileri "mutlak" terimiyle 
ifade ederiz. Ancak, bu mutlak ka
rakterdeki bilgileri anlamak duru
munda olan insanın anlama kapasite
si sınırlıdır. lnsanın bu sınırlı anlama 
kapasitesi yüzündendir ki, ilk asır
dan beri Kur'an'ın anlaşılması uğrun
da yürütülen beşeri faaliyet, hiç bir 
zaman durmamıştır. Daha doğru bir 
ifadeyle bu faaliyet durmamalıdır. 

Bu bakış açısıyla tabiı ve beşeri 
ilimler ile Kur'an etrafından oluşmuş 
dinı ilimler arasında mukayese yap
mak mümkündür. Tabiı ve beşeri 
ilimlerin hepsi, alem ve insandaki 
ayetlerin anlaşılması teşebbüsünün 
ürünüdür. Bu teşebbüsün muayyen 
bir zaman diliminde durması, adı ge
çen ilimlerin gelişmesinin de durma
sı demektir. Aynı şey, Kur'an etrafın
da oluşmuş dint ilimler için de geçer-

lidir. Çünkü Kur'an'ı anlama faaliye
tinin belirli bir zamandan itibaren 
durdurulması, dini ilimlerin gelişme
sinin zikredilen zamandan itibaren 
donuklaşması demektir, ki bu durum 
uygulamada gerçekleşmiştir. Tarihen, 
Kur'an'ı anlama faaliyetinin durgun
laştığı dönemler, lslam tefekkür ha
yatının da durgun olduğu dönemler
dir. Türkiye de dahil lslam dünyası, 
maalesef çok uzun bir süredir bu 
durgunluğu yaşamaya devam etmek
tedir. Bu sebepten müslüman aydın , 

gündemini tayin edememekte, prob
lem alanını belirliyememekte ve "söz
de" (pseudo) problemlerle uğraşmak
tadır. Kısaca, fikriyatının merkezinde 
Kur'an olmayan müslümanın günde
mini, hep başkaları tayin etmektedir. 

Genelde Islam dünyasında, özelde 
ise Türkiye'de yaşanmakta olan lsla
mi tefekkür hayatındaki durgunlu
ğun arkasındaki esas faktör, 
Kur'an'ın anlaşılması bahsinde takı
nılan olumsuz tavırda aranmalıdır. 
Bundan dolayı önce, Kur'an karşısın
da takınılan ve olumsuz olarak nitele
diğim tavrı belirginleştirmem gerekir. 

Olumsuz diye nitelediğim bu tavır
da Kur'an, kişinin sosyal hayatına 
inemeyecek kadar yücelerdedir. lna
nan aydınımız, Batılı'nm gerçekleştir
diği ilmI keşiflerden istifade ederek, 
Kur'an'a olan imanını hergün yeni
den tazelemekle meşguldür. 

Kur'an'ın müsbet ilimlerle tezat teşkil 
etmediğini büyük bir haz duyarak ta
kip etmeye çalışmaktadır. Gündelik 
işleriyle uğraşan insanımız için ise 
Kur'an, bilhassa kandil gecelerini de
ğerlendirmek, ahirete intikal eden 
akrabaların ruhlarına bağışlanmak ve 
en önemlisi de sevap kazanmak dü
şüncesiyle okunan, mübarek bir ki
taptır. Takınılan bu tavırda Kur'an-ı 

Kerim, adeta bir "sevap bankası" gibi 
düşünülmektedir. Çünkü Kur'an'ı 
okuyanın, okuduğunu anlama ve 
onunla bilgilenme gibi bir endişesi 
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yoktur. 

Tabii, Kur'an karşısında takınılan 
bu tavır, yeni bir durum değildir. 
Çünkü bu; 

"Lafzı muhkem yalnız, anlaşılan, Kur'an'ın, 

Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz mananın, · 

(Safahat, 1974, 169) 

mısralarıyla Akif'in 80 sene önce tes
bit ettiği bir tavırdır. Bu tavırda 
Kur'an, epistemolojik anlamda bir 
bilgi kaynağı olma özelliğini kaybet
mekte; sadece aksiyolojik, antik ve 
mitik bir değer ifade eder hale gel
mektedir. Yani müslüman; Kur'an'a, 
Allah'ın kelamı olduğu için bir değer 
vermekte, onu özel bir ·yerde muha
faza etmekte, ezberlemekte ve oku
maktadır. Ama bütün bu olumlu hu
susların yanında, Kur'an'ın insanı 

bilgilendirmek için gönderildiği ger
çeğini gözardı etmektedir. Demek ki 
Kur'an'ın insan için asli fonksiyonu, 
epistemolojik bir bilgi kaynağı olma
sında yatmaktadır. Bu durumun 
açıklığa kavuşabilmesi için, bazı 
Kur'an ayetlerine bakmak yeterlidir. 

Ayet-i Kerimelerde Kur'an, her şey
den önce, "rehberdir" (Bakara, 2); 
"müjdeleyicidir" (Bakara, 97); "doğru
yu yanlıştan ayırdedicidir" (Bakara, 
185); "beyan edicidir" (Al-i tmran, 
138); "mü'minler için şifa ve rahmettir" 
(lsra, 82). Nihayet Kur'an, "insanlığı 
her türlü karanlıktan aydınlığa çıkara
cak" (İbrahim, 1) bir kitaptır. Bütün 
bu özellikleriyle tarihte lslam mede
niyetinin ateşleyici gücü olmuş olan 
Kur'an-ı Kerim, bugün de aynı mis

yonu taşımaktadır. Ancak bütün bu 
fonksiyonlannı icra edebilmesi, insa
nın Kur'an'ı anlama gayretiyle bera
ber gündeme gelebilecektir. Çünkü 
lslam medeniyetini geçmişte kuran
lar, Kur'an'ı en iyi şekilde anlamış in
sanlardı. Bugün de yeni bir lslam 
medeniyetinden bahsedebilmenin ön 
şartı, Kur'an'ı anlamış müslüman in
sanın yetişmesidir. 
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Demek ki Kur'an'ın kendisine ina
nan insana tesir etmesi, şahsiyetini 
şekillendirmesi, öncelikle inanan kişi 
tarafından anlaşılmasına bağlıdır. Bu 
durumda insanımız, Kur'an ile ilişki
sini yeniden gözden geçirmek zorun
da kalacaktır. Burada, Arapça konu
şan. müslüman toplumların tefekkür 
hayaundaki donukluktan hareketle, 
Kur'an'ın manasının anlaşılmasının 
da, çok fazla bir şey değiştirmeyeceği 
düşünülebilir. Kur'an'ın anlaşılması 
ifadesiyle, onun "meal"inin okunma
sından fazla bir faaliyeti kasdettiğimi 
belirtmekte fayda vardır. Çünkü 
Kur'an adına sırf meal okumakla ye
tinip kalmanın beraberinde getirece
ği başka sıkıntılar vardır. 

Kur'an'ın anlaşılması , entellektüel 
ölçekte, son derece özel bir gayreti 
gerektirir. "Sana bu mübarek kitabt, 
ayetlerini tedebbür etsinler, akıl sahiple
ri tezekkür etsinler diye indirdik" (Sad, 
29) ayeti, Kur'an'm anlaşılma gayreti
nin nasıl olmasına da açıklık getirir. 
Ayette "tedebbür" ve "tezekkür"ün bir 
arada, ard arda zikredilmesi, akıl sa
hiplerinin Kur'an ayetleri üzerinde 
derin bir düşünce faaliyetinde bulun
ma zorunluluğuna işaret eder. lşte 
Kur'an'ın tek tek her ayeti ve hatta 
her kavramı üzerinde "tedebbür" ve 
"tezekkür" seviyesinde, felsefi anlam
da "derin düşünce" faaliyeti olmaksı
zın anlaşılabilmesi; fonksiyonlarını 
icra edebilmesi mümkün olmayacak
tır. Böyle bir faaliyetin, Islam düşün
ce tarihinin belirli bir döneminde 
gerçekleştirilmiş olması gerçeği, daha 
sonraki düşünürler tarafından örnek 
alınacağı, onları da aynı faaliyette bu
lunmaya teşvik edeceği yerde, bunun 
aksi vaki olmuştur. 

lslam tefekkür tarihinin ilk üç as
rında Ebu Hanife, lmam Şafü, Eş'arı, 
Maturidt gibi daha pek çok düşünü
rün, Kur'an ayetleri üzerinde değişik 
boyutlardan gerçekleştirdikleri "deıin 
düşünce" faaliyeti , içinde bulunduğu
muz asrı hazırlayan dönemlerde ya
zık ki yanlış değerlendirilmiştir. 
Kur'an'ın anlaşılma teşebbüsünü; 
ayet-i kerimelerde ifade edildiği an-

lamda gerçekleştirdiklerini düşündü
ğüm ilk dönem düşünürlerinin, de
virlerinin karmaşık problemlerine 
getirdikleri cevaplar, sonrakiler tara
fından bir anlamda "mutlak", "değiş
mez" doğrular olarak kabul edilmiş
tir. Öncekilerin Kur'an'da aradıkları 
ve neticede Allah'a havale ettikleri 
"mutlak dogrulan"; sonraki düşünür
ler, öncekilerin ulaştıkları sonuçlarda 
aramaya yönelmişlerdir. Bu tutum 
da, her devirde devam etmesi gere
ken Kur'an'ın anlaşılma faaliyetinin 
durmasına sebep olmuştur. Bu da ni
hat tahlilde, insanın sosyal hayatın
dan Kur'an'ın soyutlanmasına yol aç
mıştır. 

Görülüyor ki anlaşılma faaliyeti
nin durması, Kur'an'ın bir bilgi kay
nağı olarak önemini kaybetmesine 
yol açmaktadır. Bu durum da, "diııf 
olan" ile "gayr-i dini" olanın birbirin
den ayırd edilme imkanını ortadan 
kaldırmakta ve dini alana bir belir
sizliğin hakim olmasına sebep ol
maktadır. Dini alandaki bu belirsizlik 
ise dinin, dindar üzerinde olumlu bir 
tesir bırakmasına engel olmaktadır. 

Sonuç itibariyle şunları söyleyebili
riz: Din hakkındaki bilgilerimizin ni
hai kaynağı vahiydir, yani Kur'an-ı 
Kerim'dir. Kur'an'daki bilgi, beşeri 
bilgiden farklı olarak mutlak karak
terdedir. Mutlak karakterde olması 
demek, doğru olması, zaman, mekan 
ve kültüre göre değişmemesi demek
tir. Ancak, mutlak olan "Kur'an'daki 
bilgl"dir. Bir de Kur'an'dan elde edi
len bilgi vardır. lnsan bu bilgiyi 
Kur'an'dan, tamamen kendine has 
bilgi edinme formlarıyla edinir. Diru 
bilgi denilince de, genellikle anlaşı
lan budur. Bu bilgi, beşeri olandır. 
Dolayısıyla mutlak olması düşünüle
mez. Çünkü dine ait beşeri olan bu 
bilgiyi edinen insan, belirli bir za
man, mekan ve kültür içinde yaşa
maktadır. Görüldüğü gibi dini bilgi
de "ilahi" olan ile "beşeıi" olan iç içe
dir. 11am olan mutlak, beşeri olan gö
relidir. Diru alandaki karışıklık , mut
lak olan ile göreli olanın, yahut ilah1 
olan ile beşeri olamn birbirlerine ka-

nştınlmasından doğar. 

Beşeıi olan bilgi, her zaman sorgu
lanmaya açıktır. tlaht yahut mutlak 
olan Kur'an'daki bilginin ise, her dö
nemde yeniden yorumlanmaya, yeni
den anlaşılmaya ihtiyacı vardır. 
Kur'an'ın anlaşılabilirlik oranı , şüp
hesiz kişinin bilgi birikimine bağlı 
olarak anar veya eksilir. Ama akıl sa
hibi herkesin, Kur'an'da anlayacağı 
hususlar, alacağı dersler vardır. 
Kur'an'ı anlama konusunda, insanları
bir takım sınıflara ayırmak; bir kısmı 
anlar, diğerleri anlayamaz gibi bir 
ayırıma gitmek, onun hem gönderiliş 
gayesine, hem de üslubuna ters düş
mektedir. Burada belki, "Kur'an'ın 
anlama" gayretiyle "Kur'an'dan dini 
hüküm çıkarma" faaliyeti arasında 
fark gördüğümüzü belirtmemiz gere
kir. Bunların birincisi müslüman ol
manın bir gereği iken; ikincisi, müs
lüman olmanın ötesinde bir uzman
lık işidir. 

Kur'an'ı anlamaya yönelen zihnin, 
bir taraftan Hz. Peygamber'in hadis
lerine, diğer taraftan da Kur'an ve ha
dis etrafında oluşmuş bin dörtyüz 
yıllık kültür birikimine müracaat et
mesi gerekebilir. Hadis-i şeriflere 
müracaat etmesi gerekir; çünkü Hz. 
Peygamber, Kur'an' ı sadece tebliğ 
eden değil, ama aynı zamanda onu 
açıklayan, yorumlayan ve evrensel il
kelerini somut eylemler halinde ha
yata uygulayan ilk beşer olma özelli
ğine sahiptir. Kur'an'a yönelen zihnin 
kültür birikimine müracaat etme ge
rekliliği, bu birikimin nihai tahlilde 
Kur'an ve "hadis''i anlama, yorumla
ma ve açıklama teşebbüsünün so
nunda oluşmuş olması gerçeğinde 
yatar. Böyle bir birikimi görmezden 
gelerek Kur'an'ı anlamaya yönelmek
te, eskinin tekrarına düşme tehlikesi 
vardır. Ancak, dim bilginin elde edil
mesinde Kur'an'ın merkezi yeri ya
nında , hadis ve kültür birikimine 
müracaat meselesi, bizim şimdilik 
girmeyeceğimiz ve fakat müstakilen 
ele alınması gerekli olduğunu düşün
düğümüz bir konudur. 

* /Hı.Muhammed ve Gençlik, TDV Yayınları S.411 



Resmi adı : Çeçenistan 
cumhuriyeti 

Yüzölçümü : 16.000 km2 

Nüfusu : 1.000.000. 

Başkenti : orozniy 
!Caharkale olarak değiştirildil 

önemli 

Şehirleri 

Dini 

Dili 

: Gudemes, 
Malgobek, Argun 

: lsıamiyet 

: Çeçence 

• ÇEÇENISTAN 
COÖRAFİ DURUM 
Çeçenistan, kuzey ve doğuda Da

ğıstan, batıda lnguş Cumhuriyeti ve 
kuzey Osetya, güneyde ise Gürcis
tan'la çevrilidir. Sınırlan içinde 3 şe
hir ve 3 tane de şehir tipinde yerle
şim merkezi. vardır. 

Kuzey Kafkasya'nın güneydoğu 
bölümünde bulunan Çeçenistan 
Cumhuriyeti, Kafkas sıradağlarının 
kuzey etekleriyle Terek Düzlüğü'nün 
(Nogay Stepi) güney kesimini kapla
maktadır. Güney sınırlarında bulu
nan Tebulos-Mta Dağının yüksekliği 
4494 metreye erişir. Bu dağ kil şist
leriyle, porfirit ve diyabaz intruzyon
larından oluşmuştur. Terek dağlan 
ile Terek ırmağı üzerinde Tereküstü 
düzlüğü uzanır. Cumhuriyetin ku
zey bölümü Terek düzlüğü içinde
dir. 

Yeraltı madenleri bakımından Çe
çenistan Cumhuriyeti oldukça zen
gindir. Petrol ve yeraltı gazlarına he-

men hemen her yerde rastlanır. Ma
den suyu kaynaklan çoktur. Yapı ge
reçleri (kireç taşı , marn, alçı, kuvars 
kumu, kil) de boldur. 

tklim bakımmdan Çeçenistan 
Cumhuriyeti büyük bir değişiklik 
gösterir. Kuzey bölümünde kara ikli-
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Türk -hliİIII 
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mi hakimdir. Yazlar sıcak olup uzun 
sürer. (Temmuz ayı sıcaklık onala
ması 25.5 derece, Ocak ayı ortaama
sı ise -4 derecedir.) Kışlar ılık olup 
fazla kar yağmaz. Yeşillik süresi 233 
gündür. Yıllık yağış tutarı 300-450 
mm'dir. 

Akarsuları, cumhuriyeti doğu-ban 
doğrultusunda kesen Terek ırmağı 
havzasına bağlıdır. Ayrıca Terek'in 
büyük bir kolu olan Sunja ırmağı 

anılabilir. Sunja bir çok kolların bir
leşmesinden meydana gelir. En bü
yük koUarı buzul sularıyla beslenen 
Assa ve Argun ırmaklarıdır. Irmaklar 



• 
Türk -lılaııı 

Dünyası 
önemli hidroenerjiye sahiptir. Akar
sulardan sulama işlerinde de faydala
nılır. Düzlük ve dağlarda göller de 
mevcuttur. En büyük gölü ülkenin 
güneydoğu ucundaki Kezeno
yam'dır. 

Terek düzlüğünde verimli toprak
lar yanında ktımluklar da vardır. Te
rek ve Sunja dağları çernozyomla 
kaplıdır. Çeçen düzlüğünde çemoz
yomla örtülü yerlerden başka, vadi
lerde alüvyonlara da rastlanmakta
dır. 

Bitki örtüsü bu toprak durumuna 
bağlıdır . Terek düzlüğünün güney 
kesimi ekime elverişlidir. Kuzey ke
simi ise kumlu bir yarı çöl duru
mundadır. Terek vadisinde çayır bit
kileri hakimdir. Terek düzlüğü ekim 
yapmaya da elverişlidir . Dağlık böl
gelerde 1600-2000 metre arasında 
geniş yapraklı ormanlar (ak gürgen 
gibi) yer alır. 1600-2000 metreden 
sonra ise Alp çayırlan yetişir. 
Dağ ormanlarında yaşayan hay

vanlar arasında boz ayı, kurt, tilki, 
yaban domuzu, Kafkas oıman kedesi 
vardır. Kuşlar arasında sülün ve bıl
dırcın önemli yer tutar. Terek düzlü
ğünde kemirgenler (tavşan, tarla fa
resi) ve sürüngenler yaygındır. Bun
lardan başka çakal, karsak gibi hay
vanlara da rastlanır. 

Çeçenistan eski Sovyetlerin en eski 
ve en büyük petrol bölgeleıinden bi
ridir. Bu bakımdan petrol endüstrisi 
gelişmiştir. Bundan başka, enerji 
kaynaklan da işletilmektedir. Kimya. 
makina, maden ve besin endüstrisi 
de anılmaya değer. 

Tarım alanında tahıl ekimi, bağcı
lık , bahçecilik ve hayvancılık başta 
gelir. 

TARİHİ 
Bugünkü Çeçenistan ülkesinde, 

özellikle Kezenoy gölü ve Halhulav 
nehri çevresinde Paleolitik dönem
den beri insanların yaşadığı bilin
mektedir. Ülkenin çeşitli yerlerinde 
M.Ô. 3.bin yıllarına ait mezarlar bu
lunmuştur. Arkeolojik verilere göre 

bu dönemde tarım , çöm-
lek yapımı ve maden iş
letmeciliği bölgede geliş
mişti. 

Nohçi genel adıyla Çe
çenlerden bahseden ilk 
yazılı kaynaklar M.0. 4-
3. yüzyıllardaki Ermeni, 
Gürcü ve Roma-Yunan 
kayıtlarıdır. M.S. 1. yüz
yılda Alan Kavimler Birli
ği'ne kanlan Çeçenler, za
manla orta ve kuzeydoğu 
Kafkasya'da çoğalmışlar
dır. 

Çeçenlerin Müslüman
h k ile ilk tanışması 8. 
yüzyıl başlarında Arap
Hazar Savaşları dönemle
rindedir. Bu savaşlar sıra
sında Emevi orduları Çe
çenistan'a da akınlar yap
mışlardır. 

10-12. yüzyıllarda Gür-
cü Krallığı aracılığı ile Hristiyanlık 
Çeçenistan'a sokulmak istenmişse de 
bu din hiç bir zaman Çeçenler ara
sında yaygınlaşmamıştır. 16-18. yüz
yıllarda Dağıstan'daki Müslümanla
rın etkisiyle Çeçenistan'da lslam Di
ni yaygınlaşarak egemen din haline 
gelmiştir. Nakşibendi ve Kadiriye ta
rikatları 19. yüzyılda bölgede yay
gınlaşmıştır. 

13. ve 14. yüzyıllarda Moğol saldı
rıları karşısında Çeçenler Kafkas 
dağlarına çekilerek bağımsızhklarını 
korumuşlardır. Bu dönemde Çeçen
ler kendilerine özgü bir kale mimari-

si geliştirmişlerdir. "Savaş kulesi" 
olarak tanımlanan bu mimari örnek
leri günümüze kadar ulaşmıştır. 

1556 yılında Rusya'nın Astrahan'ı 

işgal etmesinden sonra Çeçenistan
Rusya ilişkileri başlamıştır. Rus bir
likleri 1587'de Terek nehrine ulaş

mış ve 1590'da Sunja nehri üzerinde 
ilk Rus kalesi kurulmuştur. Ancak 
1783 yılına kadar Rusya'nın Çeçe
nistan'da fazla ilerlemediği görül
mektedir. Fakat 1783-1784 yı.llann
da güney ve güney Kafkasya'yı birbi 
rine bağlayan Daryal geçidinin ele 
geçirilmesi ve bu geçitteki Gürcistan 
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askeri yolunun aşılması, 1784'de 
Vladikavkaz kentinin kurulması ve 
180l'de Gürcistan'a ilhak eden Rus
ya 'nın (güneyde) Transkafkasya'da 
egemenliğini pekiştirmesinden sonra 
saldırılan artmıştır. 1783-1824 yılla
rında Çarlık , sistemli bir şekilde 
mustahkem hatlar kurarak ilerlemiş
tir. Bu dönemde (1818'de kurulan 
Grozni gibi) Kuzey Kafkas kentleri, 
Rus mustahkem hatlarını oluşturan 
kaleler halinde oluşturulmuş , birer 
askeıi ve ticari merkez olarak geliş
miştir. 

Rusya'nın ilerlemesine karşı çok 
şiddetli direnişler yapılmıştır. 1 783-
1793 yılları arasında Şeyh Man
sur'un, 1810'larda lmam Hadis'in ve 
1820'lerde Taymi Biybolat'm önder
liğinde işgale karşı önemli ve etkili 
direnişler gerçekleştirilmiştir. Fakat 
1810'da Inguşistan bölgesi Rusya'nın 
kontrolüne geçmiş ve tnguşların bir 
kesimi General Yermolov tarafından 
kuzeydeki ovalık bölgelere iskan 
edilmiştir. 

Çeçenistan' ın direnişinde en 
önemli ve kritik dönem 1829-1859 
yıllarındaki "imamlar Dönemi" ola
rak da bilinen dönemdir. Dağıs
tan'da Gazi Muhammed'in (1829-
32) imamlığı ile başlayan bu dönem, 
tmam Hamzat, (1832-34) ve Şeyh 
Şamil'in (1834-59) imamlıkları ile 
devam etmiştir. Bu dönemde Rus
ya'nın işgaline karşı gerçekleştirilen 

örgütlü direniş sonucu sayıca çok 
üstün konumdaki Rus. ordusuna 
karşı bağımsızlık yıllarca korunabil
miştir. lşgale karşı gösterilen kararh 
direniş sonucu Rus ordusu sürekli 
takviye edilmiş, 1860'larda mevcudu 
3000'e yükselmiştir. Ancak 1859'da 
Şeyh Şamil'in esir düşmesinden son
radır ki Çeçenistan'daki direniş bü
yük ölçüde tasviye edilebilmiştir. 
(Çeçenistan'm düşmesinden sonra 
Rus ordusu Kuzeybatı Ka0<asya'daki 
operasyonlarını yoğunlaştırmıştır . 
Kuzeybatı Kafkasya halkları 1864'e 
kadar direniş mücadelesini sürdür
müşlerdir. Savaş sonucu Kuzeybatı 
Kafkas halklarının -Adığeler, Abaza
lar ve Ubıkhlar- çoğunluğu ve Çe
çen-lnguş halklarının önemli bir ke
simi yurtlarından sürgün edilerek 
Osmanlı topraklarına iskan edilmiş
tir.) 

Çeçenistan işgal edildikten sonra 
Rusya'mn uyguladığı kolonizasyon 
politikasına karşı sürekli ayaklanma
lar şeklinde direnilmiştir . 1860-
6l'de Naib Duev Uma ve Kadı Ataev 
Atabiy önderliğindeki ayaklanma 
kanla bastırılmıştır. 93 harbi olarak 
bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus sava
şında (Şeyh Şamil'in naiblerinden 
Simsirir Ali Bek önderliğinde başla
yan büyük ayaklanma Çeçenistan'ın 
hemen tamamını etkilemiş ve güç
lükle bastırılabilmiştir. Bu ayaklan
madan sonra Abrek olarak bilinen 

Dön yası 
halk kahramanları direnişi sürdür
müşlerdir. Bu kahramanların en ün
lüsü 1913'de öldürülen Abrek Ze
limhan'dır. 

Rusya, Çeçenistan'da tam bir kolo
nizasyon politikası izlemiş , Çeçen 
halkının ekonomik ve kültürel geli
şimini engellemeye çalışmıştır. Ör
neğin Grozni şehrine Çeçenlerin bile 
girmesi yasaklanırken , halk tarıma 
elverişli olmayan dağlık bölgelere 
yerleşmeye zorlanmış, ovalık kesin1-
lere Kazaklar iskan edilmiştir. Bu 
politikalar sonucu 1910'larda bir Ka
zak ailesi başına düşen toprak mik
tan ortalama 15 hektar olurken , bir 
Çeçen ailesine sadece 3.3 hektar 
toprak kalmaştır. 

Şubat 1917'de Rusya'da monarşi
nin yıkılması ve Ekim 1917'de bol
şeviklerin iktidarı ele geçirmesi üze
rine, Kuzey Kafkasya'da bağımsızlık 
hareketleri güçlendi ve 11 Mayıs 
1918'de Kuzey Kafkasya Cumhuri
yeti ilan edildi. (Bu dönemde Gen. 
lsmail Berkok komutasındaki Os
manlı ordusu yardım amacıyla Da
ğıstan'a kadar gelmesine rağmen 
Mondoros Mütarekesi ile geri çekil
mek zorunda kaldı . ) Fakat Kuzeyba
tı Kafkasya'da güçlü olan Çarlık reji
mini tekrar kurmayı hedefleyen ve 
"Bir ve Bölünmez Rusya" sloganı ile 
hareket eden Gen. Denikin komuta
sındaki ordular saldmya geçti. Şubat 
1919'da Çarlık yanlısı ordular Çeçe
nistan'ı işgal etti. Beyaz ordularına 
kadar Eylül 1919'da Şeyh Uzun Ha
cı'nın liderliğinde başlayan ayaklan
ma Şubat 1920'de başarıyla sonuç
landı. Fakat bu kez de Mart 1920'de 
Bolşevikler yönetime geldi. 1920-21 
ve 1930-32'deki antibolşevik ayak
lanmalar başarısızlılda sonuçlandı. 

Bolşeviklerin bütün Kuzey Kafkas
ya'da iktidara gelmesinden sonra Çe
çen-lnguş , Osetya, Khabardey, Bal
kar ve Karaçay bölgelerini kapsayan 
Sovyet Dağlı Cumhuriyeti 20 Ocak 
1920'de kuruldu. 30 Kasım 1922'de 
bu cumhuriyetten ayrılarak Çeçen 
Özerk Bölgesi , (11.105 km2) 7 
Temmuz 1924'de de lnguş Özerk 
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Bölgesi (3.200 km2) oluşturuldu . Bu 
iki bölge 15 Ocak 1934'de Çeçen
lnguş Özerk Bölgesi adıyla birleşti
rildi. 5 Aralık 1936'da Yeni Sovyet 
Anayasası uyarınca Özerk Bölge'nin 
statüsü Özerk Cumhuıiyet'e yüksel
tildi. 

II. Dünya Savaşı, Çeçen-lnguş hal
kı için yeni bir acı dönemin başlan
gıcıdır. 1941-4 2 yıllarında Alman 
birlikleri Grozni petrol bölgesini ele 
geçirmek için bir askeri harekete 
başladı. (Bu dönemde Sovyetler Bir
liği'nin Azerbaycan'dan sonraki en 
büyük petrol üretim bölgesi Çeçe
nistan'dı.) 1942 sonbaharında Al
man birlikleri Çeçen-lnguş Cumhu
riyeti'nin bazı batı bölgelerini işgal 
etmelerine rağmen Grozni'ye gire
medi ve Stalirıgrat yenilgisinden son
ra hızla bütün Kuzey Kafkasya'yı ter
ketti. Buna karşın 23 Şubat 1944'de 
Moskova'nın aldığı bir kararla Çe
çen-lnguş, Karaçay ve Balkar halkla
rının Kuzey Kafkasya'dan, Kazakis
tan ve Orta Asya'ya sürgün edilmesi 
kararlaştırıldı. 25 Haziran l 946'da 
Çeçen-lnguş Özel Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti lağvedildi. Çok kısa sü
rede ve olumsuz koşullarda gerçek
leştirilen bu sürgün sonucu yüzbin
lerce Çeçen yollarda ve yeni yerleşim 
bölgelerinde yokluk-yoksulluk ve 
hastalıktan öldü. Şimdi hayatta kala
bilen Çeçen yaşlılannm hepsi bu 
sürgünü bizzat yaşamış, orta yaş ku
şağı da sürgünde doğmuştur. Bu ne
denle 1944 yılında gerçekleştirilen 
Çeçen-lnguş Cumhuriyeti dışında 
Dağıstan ve Gürcistan'da yaşayan 
Çeçenleri de kapsayan bu facianın 
etkileri hala sürmektedir. 

Çeçenlerin anayurtlarına dönme 
istek ve teşebbüsleri sürgünden he
men sonra başladı. Yasak olmasına 
karşın pek çok insan evine dönme 
mücadelesini sürdürdü. Ancak 
1954'de Stalin'in ölümünden sonra 
Çeçenlerin anayurtlarına dönme 
hakkı tanındı. 9 Ocak 1957'de Çe
çen-lnguş ô.S.S.C. yeniden kurul
du. Fakat 1959'da bile Çeçenlerin 
ancak % 58'i Çeçenistan'a dönebil
mişlerdi. 

Bağımsızlığa Doğru 
1980'lerin sonlarında izlenen 

glastnost (açıklık) ve perestroika (ye
niden yapılanma) politikaları ile 
Sovyetler Birliği hızlı bir çözülme sü
recine girdi. Değişik cı,ımhuriyetler
de kurulan halk cepheleri bağımsız
lık yönündeki talepleri dile getirdi
ler. Başta Baltık cumhuriyetleri ol
mak üzere SSCB.'ni meydana getiren 
birlik cumhuriyetleri sırayla ege
menlik ve bağımsızlıklarını ilan et
meye başladılar. 1990 yılında Rusya 
Federasyonu'nun kendisi de dahil 
olmak üzere hemen her özerk ve 
birlik cumhuriyeti egemenliğini ilan 
etmişti. 

Çeçenistan'da toplumsal muhalefet 
Çeçen Ulusal Kongresi adı altında 
örgütlendi. 23-25 Kasım 1990'da 
toplanan Çeçen Ulusal Kongresi , 
başkanlığa erken emekli edilmiş Ge
neral Cohar Dudayev'i seçti. Kongre
de üç aşamalı (1. Bağımsızlık, 2. Fe
derasyon, 3. Kafkas halkları konfe
derasyonu) bir faaliyet programı be
nimsendi. Kongrenin baskıları sonu
cu Çeçen-lnguş Ö.S.S.C. yüksek 
meclisi 27 Kasım 1990'da egemenli
ğini ilan etti. Egemenlik Çeçen-ln
guş topraklan üzerinde tüm hak ve 
yetkinin Çeçen-lnguş Cumhuriye
ti'nde olduğu ve bu hak ve yetkilerin 
istenildiği biçimde kullanılabileceği 
anlamına geliyordu. 

19 Ağustos 199l'de Gorbaçov'a 
karşı darbe girişimi olayların gelişi
mini hızlandırdı. Çeçen Ulusal 
Kongresi derhal darbeye karşı çıktı
ğını belirtti ve darbeyi destekleyen 
yöneticilerin görevden alınmasını is
tedi. Bu arada darbeye karşı çıkan 
Rusya Federasyonu Parlamento Baş
kam Boris Yeltsin, Rusya Federasyo
nu içindeki özerk cumhuriyetlerin 
egemenlik yolundaki çabalarını des
tekliyordu. Örneğin Tataristan ko
nusunda bir açıklama yapan Yeltsin 
"Ne kadar istiyorsanız o kadar ege
men olabilirsirıiz" diyerek egemenlik 
haklarının sınırını sadece o halkın 
kendisinin belirleyebileceğini açıkça 
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devredildi. Uluslararası dayev yönetimini devirme yollarını 
lnsan Hakları Komite- aramaya başladı. 
si'nin gözetiminde 2 7 
Ekim 199l'de yapılan 
seçimlerde Cahar Du
dayev devlet başkanlığı
na seçildi. 1 Kasım 
199l'de yeni meclis Çe
çenistan'ın bağımsızlığı

nı ilan etti. Bu gelişme
ler üzerine Moskova 7 
Kasım'da Çeçenistan'da 
olağanüstü hal ilan etti 
ve ertesi gün başkent 
Grozni'ye askeri birlik
ler gönderdi. Fakat hal
kın yoğun tepkisi sonu
cu bu birlikler geri çe
kilmek zorunda kaldı... 
Bunun üzerine Rusya 
Çeçenistan'a karşı eko
nomik ambargo uygula
maya başladı. Tüm sı
nırlar ve hava sahası ka
patıldı. 

Bu şekilde de bir ne-

Rusya önce muhalefet ismi altında 
bir takım kişilere silah ve para deste
ği sağlayarak genç Çeçen Cumhuri
yetine karşı silahlı saldın başlatmıştı. 

Cumhurbaşkanı Cahar Dudayev'e 
karşı bir çok kez suikast düzenlendi 
ise de başarılı olamadı. 

Umar Avturkhanov'un başkanlı
ğında kurulan Geçici Konsey, Rus
ya'dan aldığı silah ve para desteği ile 
1994 yılı yaz aylarında silahlı saldırı
lara başladı. Fakat bu saldınlar Du
dayev yönetimine bağlı birliklerce 
geri püskürtüldü. 

26 Kasım 1994 günü tankların 
desteğinde Grozni'ye karşı büyü bir 
saldın başlatan muhalefet güçleri, kı
sa sürede geri püskürtüldü ve muha
liflerin safında çarpışan 70'in üzerin
de Rus askeri hükümet birliklerince 
esir alındı. Rus ordusuna bağlı uçak
lar, Grozni ve çevresini bombalama
sına rağmen, Rusya bunu da muha
lefetin yaptığını iddia etti. 

tice alamayacağını anla-
belirtmişti. Yeltsin ayrıca cumhuri- yınca muhalefeti silahlandırarak 11 Aralık 1994 günü Rus 
yetler ve federasyon arasındaki iliş- halkın seçtiği Du- ordusu Çeçenistan'a girdi. 
kilerin yeniden belirlenmesi gerekti- -1~9' Buna rağmen yapılan Vla-

:~~;:nu;.-'~lı sa;Javaet4k ~=~:~~!~":~~:~~::~ 
karşı, mev- 1• • • d ~ 9ııı hareketine karşı, Çeçen 
cut yöne ti- ha birlikleri çok sen bir di-
min etkin ii •as renişle karşılık verdiler. 
bir şekilde iV 1 31 Aralık 1994 günü 
karşı çıkma- yılbaşı gecesi Rus or-
masım eleşti- dusunun başkent 
ren Çeçen Grozni'ye karşı baş-
Ulusal Kongre- ,--ııı::ı-._ !attığı kara harekatı, 

si, kısa sürede Rus ordusuna ait 
b k l k • •,. :-: . .- ""tel""'!;,;..~ - 1 k aş an ı ve . . ,....~ ~~-l>Ot yuz erce tan ve 
meclis seçimleri- _,.. ~ ~k~ !:'~;.t:'"~ zırhlı aracın imha 
nin yapılması ge- ~ ~.., ... ~,! ~~J; edilmesi ve yüzler-~.....,.~~·.,-,.. ~~-~-rektiğini savundu. ç~;sr~"'~ ~~~~ 'i:~~ ce Rus askerinin 
15 Eylül'de oluş- ~ ıı.:,.:.... ~ ...ı•~._..,..,.,::. ölümü ile netice

...... ~~~.-,. --~ . ~~---turulan Hüseyin ..... ,,..... ... --=...- ~ıeı .. ~ .. .... ~.;..,.-q;__ lendi. 
':'~~""t .•• ,~-- . :ı-w- ~ç«<'. 

Ahmedov başkanlı- ~~ı:;~.. ~--~~ ,;.,c,t.~~ Rus ordusuna 

\

""--~°'~"" c,;:-()ll(f~.:; ~~~-~ ğındaki geçici yöne- ~ ....-: ~~ .. ~ - - -~... _.~ karşı amansız ~~"'*"'& ~.,;...-.--~., .. ~~:-.... ~ 
time iki ay içinde se- il.~-.,...._~~~-....= w.~ - bir şehir savun--~~°"-~ .... ~~~ çimleri yapmak üzere t""~~~ ~.,,__.-. ma savaşı veren 
yürütme yetkileri ~..,._.., Çeçen kuvvetlerine karşı , karada-..1 
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bir ilerleme kaydedemiyeceğini anla
yan Rus ordusu taktik değiştirerek 
Grozni'yi ve tüm yerleşim yerlerini 
havadan ve karadan bombalamaya 
başladı. 

Günlerce süren bombardıman so
nucu şehirler ve köyler tamamen ha
rap oldu. Bu güne kadar 60 bin civa
rında sivil hayatını kaybetti. 500 bin 
kişiden fazla insan evlerini terket
mek zorunda kaldı. 

Hava bombardımanları sonucu 
Rusya'ya karşı Çeçen komutan Şamil 
Basayev'e bağlı birlikler, 14.0.1995 
günü Çeçenistan'dan 200 km. uzak
taki Rusya'nın Budenovsk şehrini 
basarak 2000 kişiyi rehin aldılar. 

Rus ordusunun iki kez yaptığı sal
dırının başarısızlıkla sonuçlanması 
ve bir kısım rehinenin bu saldırı lar 

sırasında Rus askerlerince öldürül
mesi üzerine, Rusya Başbakanı Çer
nomirdin devreye girdi. Yapılan gö
rüşmeler sonucu Rus ordusunun sa
vaşı durdurması ve barış görüşmele

rine başlanması kabul edildi. Rehi
neler serbest bırakıldı , Şamil Basayev 
Çeçenistan'a döndü. 

Rus ve Çeçen heyetleri arasında 
sürdürülen barış görüşmeleri sonu
cu, 30 Temmuz 1995 tarihli bir as
keri anlaşma imzalandı. Bu anlaşma 
ile çatışmaların sona erdirilmesi, Rus 
ordusunun geri çekilmesi ve savun
ma amaçlı olanların dışındaki Çeçen 
güçlerinin silahsızlandırılması kabul 
edildi. 30 Temmuz 1995 tarihinde 
ise Rusya Hükümeti imzalanan an
laşmayı askıya aldı. 

· 21.04.1996 tarihinde Cevher 
Dudayev , Gekhi-Çu köyünde, 
Rusların füze saldırısı sonucunda 
şehit ediliyor ve Çeçenistan yas 
tutuyor. 

21 ay boyunca süren şiddetli çatış
malar sonunda Ruslar 1996 Ağustos 
ayında saldırılarına son verip Çeçen
ya'yı tamamen terketmek zorunda 
kalmıştır. 

27 Ocak 1997 tarihinde Devlet 
Başkanlığı seçimi yapıldı. Seçim ne
ticesinde 12 Şubat 1997 tarihinde 
Aslan Mashadov yemin ederek Res
men göreve başladı. 

Ekonomik Yapı 
Çeçenistan-lnguş ekonomisi bü

yük ölçüde petol üretimi ve işlenme
si ile petro-kimya sanayiine dayalı
dır. Bu sektörlerle birlikte (özellikle 
petrol sanayii için) makina iınalau, 

yapı malzemeleri imalatı ve gıda sek
törleri de gelişmiştir. Sanayi daha 
çok Grozni, Nazran, Argun, Malgo
bek ve Gudermes kentlerinde yo
ğtınlaşmıştır. Nüfusun yaklaşık % 
40'ı başkent Grozni ve çevresinde 
yaşamaktadır. 

Ekili alanların önemli bir kısmı ta
hıl üretimi için kullanılmaktadır. Ay
çiçek, üzüm ve sebze üretimi de yay
gındır. ülkede hayvancılık da geliş
miş tir. Örneğin; 1978 yılında 
30.500 ton et, 207.000 ton süt ve 
110 milyon yumurta üretilmiştir. 

çeçenıstan'da Ekonomi ve 
sosyal Yapının son Durumu 

* Sanayi tesisleri çalışmıyor. 
* Petrol ilkel koşu ıı arda damıtılarak, 

akaryakıt ihtiyacı karşı lanıyor. 

* Tarım çok sın ırlı olarak yapılabil iyor. 

* Ticaret çok sı nırlı, yeni yeni hareket
lenme başlıyor. 

* insanlar zorunlu ihtiyaçlarını sı nırlı 

olarak karşııayablllyorıar. Bu esas itiba
riyle, ihtiyaçlar dayanışma, yardımlaş
ma sayesinde olabiliyor. 

* Kaynaklar genel olarak şöyle; 
- Kendi imkanları, 
- Çeçenistan dışındaki akraba ve ya-

kınlarının katkı ları, 

- Dış yardım kuruluşlarının yapmış ol
duğu yardımlar, 

- Son dönemde Rusya'dan alınan çok 
sı nırl ı tazminat. 

* Eğitim kurumları (üç üniversite da
hlll yıkılmış, eğitime büyük ölçüde ara 
verilmiş, 

* Sağl ı k kuruluşları ve techizatı yok 
edilmiş, çok sınırl ı ve ilkel imkanlarla 
sağl ı k hizmetleri yürütülmeye çalışıl ı 

yor. ilaç ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyu
luyor. 

* Binaların onarılmasına çalışılıyor. 

* Sanayi tesislerinin çalıştı rı l ması gay
retleri var. 

KÜLTÜREL YAPI 
Çeçenler Kuzey Kafkasya'nın yerli 

halklarından biridir. 

Çeçenler kendilerine Nohçi adım 
verirler. Kültür ve gelenek bakımın
dan Kafkasya'mn diğer kavimlerine 
benzerler. 

Dağlık bölgelerde Çeçenler genel 
olarak iki katlı taş evlerde otururlar. 
Bu evlerin üst katı ev, alt katı ahu 
olarak kullanılır. Buna karşılık düz
lükteki evler ı..ızun diktörtgen biçi
mindedir. Bir çok bölmelere ayrılan 
bu evlerin bir yanında çıkma vardır. 
Bütün bölmeler ev boyunca uzanan 
bu çıkmaya bağlıdır. 

Çeçenlerin halk sanatında daha 
çok geometrik, ancak yuvarlak ka
rakterli üslupta süsler hakimdir. Bu 
süslere, dokumalarda taşlarda ve 
ağaç işlerinde rastlanır. 

Çeçen folkloru, halk oyunları, ede
bi ürünleri toplumsal-kültürel doku 
bakımından zengin ve çeşitlidir. 

Çeçen dili Kafkas dil grubu içeri
sinde Çeçen-Lezgi bölümünde yer 
alar. Çeçence, Çeçenistan Cumhuri
yeti ve Dağıstan'ın batısındaki yerle
şim merkezlerinde konuşulur. Çeçen 
dilinde genellikle iki ağızdan bah
sedilir. Biri düzlükte, diğeri dağlık 
bölgelerde konuşulur. 

Çeçen edebiyatının temeli sözlü 
halk söylenceleridir . Bunlar ef
saneler, sızlanışlar, kargışlar, atasöz
leri, tekerlemeler, ağıtlar, halk 
hikayeleri, latifeler, hicviyeler, hazır 
cevaplar olarak özetlenebilir. 
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Tarihi Seyri içinde 
Kadının Sosyal ve Siyasi 

Konumu 
Doç. Dr. RIZA SAVAŞ 

T ürkiye Diyanet Vakfı Kadın 
Kolları tarafından düzenlenen 

konferansa tebliğci olarak Doç.Dr. Rı
za Savaş katıldı. Savaş "Tarihi Seyri 
içinde Kadının Sosya l ve Siya
sal Konumu" başlığıyla suntuğu teb
liğinde kadının Peygamber Efendimiz 
döneminden bugüne sosyal ve siyasal 
yapısını örneklerle anlattı. 

Kadın konusunda başvurulacak ana 
kaynağın Kur'an ve Peygamberimizin 
sünneti olduğunu ifade eden Rıza Sa
vaş , Peygamberimiz döneminden gü
nümüze kadarki tariht tecrübelerin de 
doğru ve yanlış uygulamaları tesbit 
ederek konuya açıklık getirilmesi bakı
mından başvurulabilecek bir kaynak 
olabileceğini belirterek özetle şunları 
söyledi. 

Kur'an-ı bize anlatan, bize açıklayan 

ilk kişi Hazret-i Peygamberdir. Bu se
beple de Kur'an 'ın anlaşılması konu
sunda onun yaşayış tarzı bizim için 
örnek olmalıdır.Tariht seyri içinde ka
dının sosyal ve siyasal konumu için bi
zim referans noktamız Hazret-i Pey
gamber dönemi olmalıdır; Hazret-i 
Peygamber dönemi o kadar güzellik
lerle dolu ki , o güzellikleri toplumlara 
yansıtsak bir çok meseleyi halletmiş 
olacağız. 

Mesela Kur'an-ı Kerim'den kadının 
dövülebileceği şeklinde yorum çıkann
lar var. Oysa Peygamberimizin uygu
lamalarına baktığımızda, o tür bir uy
gulamaya rastlamak mümkün değildir. 

O hayatında hiçbir hanımına bir fiske 
vurmamıştır . Bu da bize uygulamanın 
böyle olduğunu gösterir. 

Sosyal hayata geldiğimizde ; bir de
fa, İslam şu iddiayla gelmiştir: Ben, 
toplumda ezilen herkesin elinden tuta
cağım, toplumdaki zulmü kaldıraca
ğım , bunu sadece kadınlar için de söy
lememiştir. Cariyeler, köleler, ekono
mik ve siyasi yönden zayıf olan herkes 
için geçerlidir ve herkes güvence altın
dadır. Kadına da sosyal ve toplum ha
yatında hiç bir halükarda haksızlık ya
pılamayacak şeklinde haklar verilmiş
tir. Kadının bu hakkını kullanabilmesi 
içinde kadının eğitilmesine büyük 
önem vermiştir. Çünkü eğitmediğiniz 

bir insana ne kadar hak verirseniz ve
rin, bu hakkını sağlıklı bir şekilde kul
lanması mümkün olamamaktadır. Bu 

isıam eğitimde kadın 

erkek ayrımı yapmamış, 

her iki cinsin eğitimine 
de önem vermiştir. 

sebeple lslam eğitimde kadın erkek 
ayrımı yapmamış, her iki cinsin eğiti
mine de önem vermiştir. 

Bazıları kadının sadece belli sahalar· 
da eğitim yapabileceğini söylemekte
dirler. Halbuki Peygamberimizin uygu
lamalarına baktığımızda böyle bir şe
yin olmadığını ve uygulanmadığını gö
rüyoruz. 

Mesela Peygamberimizin hanımı 
Hazret-i Aişe'ye bakıyorsunuz ; İslami 
dönemde yetişmesine rağmen, cahili
ye dönemi şairlerinden Ledid'e ait bin 
beyiti ezbere biliyor. Yani, hiç lslamla 
alakası olmayan bir cahiliye dönemi 
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şairinin şiirlerini ezbere biliyor. Demek 
ki, bu konuda böyle bir sınırlama ge
tirmek mümkün değil. Kadın istiyorsa 
birçok sahada eğitim görebilir, hatta 
belki de kadınlar bazı sahalarda daha 
da başarılı olacaktır. Yine Peygambe
rimizdem sonraki dönemde Hz. Aişe 
dinı konularda ashabın bilgi yönünden 
en ileri gelenlerindendir. Yani kadınlar 

şu sahaya girmesin diye bir yasak ne 
Kur'an-ı Kerim'de var, ne de Hazret-! 
Peygamberimizin uygulamalarında 

var. 

Kur'an-ı Kerim'in ve lslamın kadın 
kişiliğine getirdiği hakların başında , 

bana göre, onun kişiliğinin tanıması 
gelir. Daha önceden kadın, erkeğe ta
bi bir varlık olarak düşünülüyordu. Ya
ni, erkeğin arkasında bir varlık ve er
keğe tabi bir varlık olarak görülüyor
du. Erkek asıl, o yedek olarak düşünü
lüyordu. Oysa ki, Allahü Teala 
Kur'an-ı Kerim'de, sorumluluğu kişile
re özel kılmış , kadın olsun, erkek ol
sun herkese eşit sorumluluklar yükle
miştir . Bir kadın , bir erkeğin inanması 
gereken ne varsa onlara inanmak zo
rundadır. Bir erkek, ibadet olarak ne
lerden sorumluysa, bir kadın da aynı 
sorumluluklardan yükümlüdür. Bunun 
anlamı da şudur; lslam kadının şahsi
yetini kabul ediyor. 

Benim burada önem verdiğim bir 
başka husus da; kadının giyimi ve te
settürünün kişiliğini yansıtması mese
lesidir. Yani, tesüttürün hedefi: Kadı
nın kişiliğini ortaya çıkarmak ve onu 
bir fert olarak, toplumun içinde önem
li bir noktaya getirmektir. 



S osyal hayatta önemli bir boyut 
olan ekonomik özgürlük Mese

lesine gelince; ekonomik özgürlük ko
nusunda gerçekten, İslam, kadına tam 
bir özgürlük sağlamıştır. İslam, kadının 
ekonomik olarak, hiç kimseye muhtaç 
olmayacak tarzda bir ekonomik gücü 
olmasını istemiştir. Ne kocaya, ne ba
baya, ne kardeşe, ne de bir başkasına 
muhtaç olmasını istememiştir. Bu iti
barla da kadının ticaretle uğraşmasına 
ve malını dilediği gibi tasarruf etmesi
ne izin vermiştir. Kadın ticaret ya
parken de kocasından bağımsız bir şe
kilde hareket edebiliyor ve kocasından 
izin alması da gerekmiyor. Yalnız di
ğer bir çok konuda olduğu gibi ticaret 
konusunda da her iki tarafın evliliği 
zedeleyecek şekilde hareket etmeme
leri gerekiyor. 

Ekonomik boyut meyanında kadının 
ticaretiyle ilgili çarpıcı örnekler var. 
Mesela Peygamber döneminde bunun 
örnekleri var. Bir kadın Hazret-i Pey
gamberin yanına geliyor ve yaptığı ti
caretle ilgili Peygamberimize danışıyor 
ve Peygamberimizden yaptığı ticare
tiyle ilgili tavsiyeler alabiliyor. 

Bir başka enterasan örnek: Ebu Süf
yan' ın hanımı , Muaviye'nin annesi 
Hint, Hazret-i Ömer'e geliyor; diyor 
ki, bana devletten kredi ver; gidip tica
ret yapayım , devletin parasını ödeye
yim diyor. Hazret-i Ömer de parayı 
veriyor. Kadın o parayı alıyor, kendi 
kabilesinin yaşadığı bir bölgeye geliyor 
ve orada ticaret yapıyor. Oğlu Muavi-

Kadının fikrini söylemesi 
ve ifade etmesi 

konusunda da İslam 
kadına çok muazzam 

bir serbestlik 
getirmiştir. 

ye de Şam Valisi, ona uğruyor, sonra 
Medine'ye geliyor ve aldığı krediyi ia
de ediyor. Buradan şunu öğreniyoruz; 

bir kadın tek başına kalkıyor, devlet
ten kredi alıyor ve gidip bir kabilenin 
içinde ticaretle uğraşıyor . Bu bizim 
için ne kadar muazzam bir örnektir. 

Kadın ticaret yaptığı gibi başka meş

ru yollardan da para kazanabilir. Ka
dın eğer bütün bunlardan yoksunsa, 
yani, hiçbir tutar dalı yoksa, o zaman 
da devlet o kadına bakmak zorunda. 
Sadece kadına değil , aynı durumdaki 
erkeğe de bakmak zorunda; yani kısa

ca lslamın getirdiği anlayış bu. 

B ir de miras meselesine kısaca 
değinmek istiyorum. Miras me

selesi şu: Niye erkeğe iki, kadına bir ... 
Bir kere kadının ekonomik harcama 
zorunluluğu yok, erkeğin ise ekono
mik harcama zorunluluğu var. Ondan 
dolayı o kadar cüzi bir farklılık sözko
nusu. Yani, lslam erkeğe kadına yük
lemediği bazı görevler yüklemiştir. 
Mesela meskeni ve nafakayı temin et
mesi yönünde erkeğe görev verilmiş
tir. Mesela erkek, arınesine , babasına 
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ve kız kardeşine bakmak zorunda; iş
te bu gibi sebeplerden dolayı da mi
rasta farklılıklar var. 

D üşünce özgürlüğü konusunda 
da lslam; kadına geniş yetkiler 

vermiştir. Bu konuda da Peygamberi
miz döneminde bir çok örnekler var. 
Peygamberimiz, bazı konularda kadın
ların görüşüne müracaat ediyor, kendi 
hanımlarına danışıyor ve onları görüşü 
doğrultusunda karar veriyor. Mesela 
Hudeybiye Antlaşması 'nda Peygam
berimiz, hanımlarından Ümmü Sele
me'nin görüşüne göre karar veriyor. 

Düşünce özgürlüğü , kadının fikrini 
söylemesi ve ifade etmesi konusunda 
da lslam kadına çok muazzam bir ser
bestlik getirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de 
Mücadele diye bir sure var . Konu;bir 
kadının Hazret-i Peygamberle tartış
masıdır ve Kur'an-ı Kerim, bu kadını 
yermiyor, hatta, bu kadının görüşü is
tikametinde ayetler var. Yani, bundan 
daha muazzam bir düşünce özgürlügü 
olabilir mi? Olamaz. Yani, kadın, o di
ni getiren Peygamberle tartışıyor ve 
buna da, Kur'an-ı Kerim, kadın haklı
dır, onun dediği gibi olacaktır diye 
ayet yazıyor. Demek ki, İslam ve 
Kur'an kadının fikrini açıkça söyleme
sini, hatta, tartışmasını istiyor. 

G ünümüzde bazı kesimler tara
fından kadının sesinin haram 

olduğu söyleniyor. Böyle bir şey yok
tur! Bunlar hikayedir. Hazret-i Ömer 
gibi çok sert bir halifeye bile itiraz 
eden kadınlar vardır. Mihir konusunda 
bir kadın Hz.Ömer'e itiraz etmiştir. 
Hazret-i Ömer demiştir ki, kadınlara 
fazla mihir vermeyin, fazla mihir verir
seniz o kadınların mihirini ellerinden 
alırım. Bunun üzerine camide bulunan 
kadınlardan biri söz almış ve okuduğu 
bir ayetle Hz. Ömer'e bu konudaki 
görüşünün isabetli olmadığını belirt
miştir. Hz. Ömer de bu ikaz üzerine 
kadının haklı olduğunu belirtmiş ve ka
rarından vazgeçmiştir. Onun için, dü
şünce özgürlüğü konusunda da, ben , 
lslarnın kadına son derece geniş ufuk
lar açtığını görüyorum. 

Diğer bir nokta da ibadet özgürlüğü
dür. Bu konuda da kadın , düşündüğü 
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ve inandığı gibi ibadet yapabilir, koca
sı buna müdahale edemez. Hazret-i 
Peygamber döneminde kadınlar iba
det konusunda çok özgür hareket edi
yorlardı. 

Geliyoruz, çok kıyametler koparılan 
aile hayatında kadının konumuna; Bu 
hususta çok genel konular üzerinde 
durmak istiyorum. Mesela eş seçimi 
konusu var. Belli bir yaşa gelmiş ka
dın zorla evlendirilemez. lslam bu ko
nuda diyor ki, evlenirken kızın da rıza
sı olması lazım, sadece babasının rıza
sı yetmez. Demek ki , burada, kadın 
eşini seçme özgürlüğüne sahiptir. An
cak son zamanlarda gizli bir takım ev
lilikler gündeme geldi. Evlilik gizli ol
maz, evliliğin açık olması lazım; ya
ni,toplumun bilmesi lazım . Gizli oldu
ğu zaman, bunun adı zina olur. 

B ir de dört evlilik meselesi var. 
Kadının bir eş, erkeğin dört 

tane eş seçmesi... Dört evlilik, lslamın 
getirdiği bir şey değildir. Daha önce
den, erkeğin bir çok kadın la evliliği 
var, lslam bunu kaldırmak istiyor, lsla
mın hedefi bu, lslam çok evliliği tek 
evliliğe indirmek istiyor; fakat, İslamın 
birçok konudaki tavrı , toplumda bir 
hastalık varsa, o hastalığı tedavi eder
ken diğer organlara azami derecede 
zarar vermemektir. Bu konuda da er
keğin bir den çok kadınla evlene bil
mesi için ağır şartlar koymuş ve sizin 
için uygun olan bir tek evliliktir demiş
tir. Sonra, bir de, kadının şartı da var. 
Eğer bir kadın , evlenirken, beyine , 
kendisiyle evli kaldığı süre içerisinde 
benim üzerime bir kadınla evlenemez
sin diye bir şart koşarsa, erkek her ha· 
lükarda evlenemez. 

Yine evlilikle ilgilj talak meselesi 
var. Önceşunu belirtmek gerekir ki; 
evlilik iki tarafın karşılıklı anlaşarak 
yuva kurması demektir. Bu bir akittir, 
bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin iki ta
rafı var; bir tarafı erkek, bir tarafı ka
dın. iki tarafı olduğuna göre, burada 
iki taraf da söz konusu. Eğer evlilik yü
rümüyorsa, kadının da boşama hakkı 
var, erkeğin de boşama hakkı var. Ya
ni, burada, kadın kocasını boşayamaz 
diye bir hüküm yok. Kadın da evliliği
nin yürümeyeceğine kanaat getirir se 
boşanmak için mahkemeye müracaat 
edebilir. 

Geliyoruz bir başka alana, sosyal 
hayatla ilgili, sanatsal alan dediğimiz 
alana; sanatsal alanda da kadın, belki, 
erkekden biraz daha ileride olması ge
reken bir varlıktır; çünkü, kadının sa
natsal zevkleri erkekten biraz daha 
fazladır. Çünkü kadın ruhu erkekten 
biraz daha ince yaratılmıştır, biraz da
ha estetiğe düşkün olarak yaratılmıştır. 

O yüzden, mesela, kadınların şiirle uğ
raşmaları , hitabetle uğraşmaları , musi
kiyle uğraşmaları , el sanatları veya za
naatlarıyla uğraşmaları gibi alanları 
var ve bu konularda çok güzel örnek
ler var. Mesela, Hazret-i Aişe 'nin hita
betlerinden örnekler var. Hazret-i Aişe 
Cemel Savaşında ordu komutanıdır ve· 
orduya konuşma yapmıştır. 

H azret-i Aişe 200 kadar erkek 
öğrenciye ders vermiştir. 

Bunu böyle fısı ldayarak değil , gayet 
açık bir şekilde ders vermiştir, dolayı
sıyla, burada bir problem yok. Burada 
şöyle bir şey var, kadın , sesini kullana
rak, erkekleri tahrik etmek gibi bir dü
şüncesi varsa onu benimsemiyor Is
lam, yoksa, normal şartlarda , tahrik 

Kadın eşini seçme 
özgürlüğüne sahiptir. 
Ancak son zamanlarda 
gizli bir takım evlilikler 
gündeme geldi. Evlilik 
gizli olmaz, evliliğin açık 
olması lazım; yani, 
toplumun bilmesi lazım. 
Gizli olduğu zaman, 
bunun adı zina olur. 

olmadıktan sonra, orada bir şey yok. 

Geliyoruz siyası alana; siyasi alanda 
kadının haklan var mı? Bizim dinimiz, 
bir defa çok ileri bir din, bir defa 
1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de 
bakıyorsunuz devlet başkanlığıyla ala
kalı, kadın, şunu olamaz, bunu olamaz 
diye hiçbir ifade yok, kadının devlet 
başkanı olamayacağına dair bir ifade 
yoktur. Kur'an-ı Kerim ~öyle aleyhte 
bir ifade yokken lehte ifadeler var. 
Mesela , Seba Melikesi diye bir kadın
dan bahsediyorlar, Belkıs 'dan bahsedi
yorlar ve ondan, överek bahsediyorlar 
ve onun parlamentosundan -melek di
yor Kur'an-ı Kerim· bahsediUyor ve o 
parlamentodaki tartışmaları veriyor. 
Parlamentonun yanlış düşündüğünü, 

kadının doğru karar verdiğini bize ha
ber veriyor Kur 'an-ı Kerim, bundan 
övgüyle bahsediyorlar. Biz buradan ne 
çıkarıyoruz ; demek ki Kur'an-ı Kerim 
bu meseleye sıcak bakıyor. 

lşte Hazret-i Aişe , dört halife döne
minde bütün kararlan o vermiştir. 
Eğer, kadılık buysa, Hazret-! Aişe ka
dıdır o dönem. Dolayısıyla , kadı ola
maz, hakim olamaz, bunların hepsi hi
kayedir. lslama göre, seçme ve seçil
me hakkını Kur'an vermiştir kadına. 

Geliyoruz resmı göreve. Bir kadına, 
Peygamberimiz, çarşıda zabıta görevi 
vermiştir. Aynı şekilde Hazret-i 
Ömer döneminde Şifa Bint Abdillah 
diye bir başka kadın var , Hazret-i 
Ömer, bu kadına da zabıta görevi veri
yor. Bütün bunlardan anlıyoruz ki, de
mek ki, kadın , rahatlıkla kamu görevi 
alabiliyor, resmı görev alabiliyor. 

Hazret-i Peygamber döneminde sa
vaşlarda da kadın, aktif roller alıyor . 
Hazret-i Peygamber döneminde, sa
vaşlarda , kadınlar, sadece Bedir Sava
şına katılmıyor; onun dışındaki bütün 
savaşlarda kadınlar var. Kadınlar sa
vaşlarda; tıbbi hizmetleri yürütmüşler, 
başka, çarpışmaya katılmışlar bizzat, 
kılıcı var kadının , çekiyor kılıcını ve 
kullanıyor. Bu yolla yara alan kadınlar 
var, tarihte bunların örnekleri var. Lo
jistik destek vermişler, işte , bekçilik 
yapma gibi falan bu tip hizmetleri de 
yürüttüler. Benim tespitlerime göre, 
Hazret-i Peygamber, bütün savaşların

da kadın lara da gerekli ganimetten 
payı ayırmıştır ve vermiştir. 



D ağ1stan'm Avar asıllı milli 
kahramanı; Rusya'ya karşı 

mücadele eden askerı ve dinı lider. 
Gülistan Muahedesi ile (1813) 

lran'ın Dağıstan üzerindeki iddiala
rından kesin olarak vazgeçmesinden 
sonra, bu ülke, tamamen Rusya'nın 
hakimiyetine girmiş , ancak Müslü
man halk bunu kabul etmeyerek 
Ruslara karşı direnişe geçmişti. XIX. 
yüzyılın ilk çeyreğinde bu direniş 
hareketinin başında Rusların Kazı 
Molla dedikleri Gazi Muhammed 
bulunuyordu. Şeyh Şamil daha 
gençlik yıllarında , Ruslara karşı gi
riştiği mücadele ile şöhret bulan Ga
zi Muhammed'in siyası ve dini fikir
lerinin tesiri altında kaldı: Müslü
manların aralarındaki kan davası , 
ırk, dil ve mezhep aynlıkları v.b. se
beplerle parçalanarak zayıflamasını 
önlemek ve Dağıstan'ı Rus istilasın
dan kurtarmak için, şeriat ahkamı ile 
çelişen bütün mahallı örflerin kaldı
nlarak, tamamen şeriat hükümlerine 
uygun mütesanit bir idarenin kurul
ması esasına dayanan bu görüşü be
nimsemeyen yöreler de vardı. Ava
ristan'ın merkezi Hunzak bunların 
başında geliyordu. Bu sebeple Gazi 
Muhammed, beraberinde Şeyh Şamil 
de olduğu halde, Hunzak'ı ele geçir
mek için hücum ettiyse de yenildi 
(1830). Bu hücum esnasında Hun
zak'ı Gazi Muhammed'e karşı savu
nan Avar beylerinden Hacı Murad, 
daha sonra bizzat Dağıstan istiklal 

hareketine katılacak ve önemli başa
rılar kazanacaktır. 

Gazi muhammed'in tekrar hücum 
etmesinden çekinen Hunzak'ın, Tif
lis'teki Rus karargahına bağlılığını 
bildirerek yardım istemesi üzerine, 
General Von Rosen Gazi Muham
med'e karşı gönderildi. Rus generali
nin Gazi Muhammed ve Şeyh Şa
ınil'in doğum yerleri olan Gimri'den 
geçmesine rağmen orayı tahrip et
memesi, Dağıstan 'daki şeriatçılığa 
dayanan dinı hareketin kuvvetlen
mesine sebep oldu. Mütaakip iki yıl 
boyunca, Gazi Muhammed ile Şeyh 
Şamil birlikte Ruslara karşı mücade
le ettilerse de, 1932 yılında General 
Von Rosen ile Gimri önünde yapılan 
savaşta Gazi Muhammed şehit oldu. 
Şeyh Şamil ağır yaralandı ve Gimri 
de Ruslarca tahrip edildi. 

A ncak, bu mağlubiyet Dağıs
tan istiklal mücadelesini dur

duramadı. Şeyh Şamil altı ay sonra 
iyileşerek mücadeleye tekrar başladı. 

Gazi Muhammed'e halef seçilen 
Hamza Bey'in acımasız davranışları 
yüzünden pek çok düşman kazanıp , 

sonunda Hacı Murad tarafından öl
dürülmesi üzerine (19 Eylül 1834), 
Şeyh Şamil imam seçildi. 

!marn seçildikten sonra bir yandan 
Ruslarla savaşırken diğer yandan ra
kipleri ile uğraşmak zorunda kalan 
Şeyh Şamil, 1837'de General lviliç'i 
Aşilta'da ant bir baskınla yenerek öl
dürdü ve Buçkiev kumandasındaki 
bir Rus birliğini de yok etti. Bu başa
rılar üzerine tarafsız ve hatta Rus ta
raftarı pek çok Kafkasya kabilesi 

Şeyh Şamil'e katıldı. Ancak General 
Fese, Aşilta'yı geri ald1 ve Tilitl'de 
yapılan savaşta iki taraf da yenişeme
di. Sonunda Şeyh Şamil ile bir müta
reke anlaşması yapan Fese, Hunzak'a 
çekildi. 

1837 yılı ekim ayında , Rus çan l. 
Nikolay, bütün Kafkasya'nın itaatını 

kabul etmek için Tiflis'te yaptığı me
rasimde, Şeyh Şamil 'in huzuruna 
gelmemesi üzerine, Şeyh Şamil ve ta
raftarlarının yok edilmesi için Gene
ral Grabbe'yi görevlendirdi. 

R uslar, bir yılı aşkın süre ile 
Şeyh Şamil'e karşı girişecek

leri imha seferinin hazırlıkları ile uğ
raşırlarken, Şeyh Şamil de savunma 
tedbirleri aldı. 1839 yılı mayıs ayın
da harekete geçen Rus ordusu, dağ
lık ve ormanlık arazide çok güçlükle 
yol alarak, Arguvan Avul'u zapt ve 
tahrip ettikten sonra, 24 haziranda 
içerisinde kadın , çocuk ve ihtiyarlar 
da dahil, hepsi 4 bin kişi bulunan 
Ahulga'yı kuşattı. Çok nispetsiz kuv
vetler arasında iki ay devam eden sa
vaşlardan sonra Şeyh Şamil mütare
ke istedi. O sırada 12 yaşında bulu
nan büyük oğlu Cemaleddin'i Rusla
ra rehin gönderen Şeyh Şamil'in, 

dört gün süren mütarekeden sonra 
bizzat teslim olmayı reddetmesi üze
rine Ruslar 3 Eylül 1839'da Ahul
ga'yı aldılarsa da, amansız savaş sıra
sında karısı ölen Şeyh Şamil, kaçarak 
kurtulmayı başardı. Bundan sonra 
Dağıstan istiklal mücadelesinde öte
den beri Ruslara yardım edegelmek
te olan Avar beyi Hacı Murad'ın da 
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M~R~I iZiN 
KABULÜ 

1921 yılında bir istiklal 
Marşının yazılmasına lüzum 
görülmüştü. Milleti ve Orduyu 
heyecana ve şevke getirecek 
böyle bir marşa şiddetle lüzum 
vardı. Bu iş için Meclis bir 
yarışma açtı ve kazanan için de 
beşyüz lira ödül koydu. 

Bu yarışmaya yurdun her 
tarafından bir çok şair katılmış 
ve yüzlerce marş müsveddesi 
gönderilmişti. Fakat hiç biri iste
nen heyecanı yaratacak 
mahiyette değildi. Bu marşın 
inanan ve aynı heyacanı ve his
leri yaşayan bir şair tarafından 
yazılması şarttı. 

Marşın yazılması için Mehmed 
Akif'e teklif yapıldı. Fakat Akif, 
para karşılığında bir satır bile 
yazmayacağını açıkça söyley
ince, kendisine karşılıksız bir 
marş yazması rica edildi. 

Mehmet Akif, bu te'minattan 
sonra dır ki, istiklal Marşı'nı 

yazdı ve karşılığında konulan 
500 liralık ödül de bir hayır 
cemiyetine verildi. 

12 Mart 1921 tarihinde 
Hamdullah Suphi Tanrıöver 
tarafından Meclis kürsüsünde 
def' aJarca okunan ve alkışlanan 

istiklal Marşı 'nın sözleri, Milli 
marşımız olarak kabul edildi. 

İSTİKLAL MARSI 
Korkma! Sönmeı bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yunıumun üstünde tüten en son ocal 
o benim mllletınıln yıldızıdır, parlayacak; 
o benimdir, o benim mllletlmlndlr ancak! 

tatma, kıırbaa olayım çehreni ey naıh ııım. 
ıaııraman ımnıa bir gül... Ne bu slddet bu celal? 
sana oımaı dölıiileı tanıanıııı sonra ııeıa1; 
Hattıdır, Hatt•a tapan, mllletımln ıstııııaı. 

Ben eıeklell beri bir yaşadım, lıiir ,asanm. 
Hangi ,,ıg,a bana ılndr ıuracabnı$? Şasanaıı 
liinın1$ sel gıtıfylıı; bendimi dğner, asanm; 
Yırtanm dağlan, enginlere sığmam tasanm. 

caıtı•ın ifüını sarmıssa "811 ıırtıh dnar; 
Benim imaı dolu göğsüm gibi serlıaddlm ,ar. 
UIUSIII, ııorııııaı Nasıl böyle bir imanı boğar, 

·ıecıenıyyetı· dediğin tek d1$1 blmış caıımr? 

Arbdasl Yurdıııa al'311an uğratma sa~n; 
Siper et göıdenl, dursun bu ltayisoca a~n. 
Doğacalıtır sana va'dettığl güııer Haü'ıa ... 
ıım ııııır, betili yanı ... bellıl yanndaı da •n. 

Bastığın yerleri ·toprak!" diyerek getme, tanı! 
Düsün altındaki blnler<e kefensiz yatanı. 
sen selıid oğlusun, incitme, yazıktır, a_tanı: 

verme, dünyalan alsan da, bu cennet vatanı. 

ııım ba ceMet ,atanın uğruna olmaz ki feda7 
$ülıeda tısmracak toprağı sasan, süııecıa 
canı, canam, bütün nnmı alsın ııa Hadi 
Etmesin tek ratanınıdan beni düııyada aida. 

Rtihumun senden, ilahi, sudur ancak emen: 
Değmesin ma'lıedlmln göğsüne na-maJırem ell; 
Bu ezanlar -ki şehiidetıerı dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim lnlemell. 

o zaman ,eaı ile bin seaıe eder -msa- tasım; 

Her cenlıamdan, ita~. bosanıp balı ,asııı, 
Fışmnr nilı-ı ıııiicemd gibi yerden ııa•sıııı 
o ıaman yüsetereıı Ar$'a değer, bellıl, ııaşııı. 

Dalgalan sea de sat.ı.ıar gibi ey sanh ııuıı 
Olsun artık dödlea uatanmıı lıepsl ııeıaı. 
Ebedlyyen saııa yok, ırma JOk lıınllllil: 
Hallidir, hür ,asanl1$, bayrağnııı lıirrtyet; 

Kaimdir, lfaü'a tapan, ıntnetııııı IStllılil. 
Mehmet Akif Ersoy 
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• VAKFIMIZDA YENi ATAMALAR 

Muhsin LEBLEBİCİ 
!Türkiye Diyanet Vakfı Teftiş Kurulu Başkanı) !Türkiye Diyanet Vakfı Muhasebe Müdürü) 

03.05.1955 tarihinde Trabzon'da doğdu. llkokulu 
1967 >71lında, Samsum İmam-Hatip Lisesini 1974 yılında 
bitirdi. 1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve ldari 
Bilimler Fakültesi işletme Yönetimi Bölümünden mezun 
oldu. 

1954 yılında Çankırı ili, Orta ilçesi, Yenice Köyü'nde 
doğdu . 1966 yılında Ankara Mimar Kemal Ukokulu'nu, 1975 
yılında Ankara İmam-Hatip Okulu'nu ve 1981 yılında 
Erzurum Atatürk Üniversitesi lşletme Fakültesi'ni bitirdi. 

Askerliğini yedek subay olarak tamamladıktan sonra 1984-
1986 yıllarında ticaretle uğraştı. 1980-1985 yılları arasında Samsun Müftülüğü'nde 

mumur ve şef olarak görev yaptı. Bu sırada askerlik 
görevini ifa etti. 

1986-88 yıllarında EGO Genel Müdürlüğü'nde harekat 
başmemuru olarak görev yapan Muhsin Leblebici 1988 
yılından itibaren Vakfımız Muhasebe Müdürlüğü'nde Uzman 
yardımcısı olarak göreve başladı. 

29.04.1985 tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı'nda 
Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı ve 15.11.1996 
tarihine kadar Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak 
görev yaptı. Müdür Yardımcısı olarak da bir süre görev yapan ve 

01.03.1997 tarihinde Muhasebe Müdürlüğü'ne atanan 
Muhsin Leblebici evli ve üç çocuk babasıdır. 

15.11.1996 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine 
başlayan Murat Karagöz, evli ve 6 çocuk babasıdır. 

• 
Rıza ARSLAN 

!Türkiye Diyanet Vakfı Bilgi işlem Merkezi Müdürü) 

1956 Kuyucak-Aydın doğumlu. ilk ve orta öğrenimini Kuyucak'da 
tamamladı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi lstatis
tik Bölümünden mezun oldu. 1984-1985 yıllarında askerliğini Yedek 
Subay olarak tamamladı. Mart 1985'de Özel Akademi Bilgisayar kur
sunda proğramlama dilleri konusunda öğretmenlik ve kurs müdür
lüğü görevlerinde bulundu. Bu görevi Temmuz 1989 tarihine kadar 
devam etti. 17 Temmuz 1989 tarihinde içişleri Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık lşleri Genel Müdürlüğü'nde bilgisayar proğramcısı olarak 
göreve başladı. Daha sonra sistem analisti olarak görevini sürdürdü. 
1991 Yılında Assembler dili eğitimi için çalışmış olduğu bakanlık 

tarafından lngiltere'ye kursa gönderildi. Çok kullanıcılı ve tek 
kullanıcılı bilgisayarlarda kullanılan proğramlama dilleri konusunda 
deneyimli olan Rıza Arslan 01.02.1997 tarihinde Bilgi İşlem Merkezi 
Müdürlüğü görevine atandı. İngilizce bilen Rıza Arslan evli ve iki 
çocuk babasıdır. 



~11~0 
Faaliyetleri 

• ISTANBUL 
Türkiye Diyanet Vakfı lstanbul Şubemizin yurtiçi ve yundışında gerçekleştir

mekte olduğu faaliyetler aşağıda sunulmuştur. 
* Ukrayna'nııı Donesk şehrinde yaşayan Tatar ve di ğer milletlerden olan müslü

man kardeşlerimze cevap verecek şekilde, Osmanlı mimarisi üzerine 1995 yılında 
yapımına başlanan lstanbul Camii inşaatının tamamlanması için büyük bir gayret 
sarfedilmekte olup bu caminin bu yıl içerisinde ibadete açılması pl anlanmaktadır. 

* 1996 yazında yangın felaketi geçiren, Ukrayna'nın Donesk şehrindeki 17 Ahıs
kalı aileye 8.000.-$. nakdi ile ayni (battaniye, kazak, iç çamayır, halı , namazlık, 
ayakkabı ve diğer giyecek malzemeleri) yardım yapıldı. 

* lstanbul'un muhtelif üniversitelerinde ihtisas yapmakta olan Türkmen asıllı 15 
Suriyeli öğrenciye, kendileıini onure edecek şekilde giyim yardımı yapıldı. 

* Türkiye Diyanet Vakfa tarafmdan Bulgaristan'dan getirilip, dini eğilim görmek 
üzere Haseki Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen 8 öğrencinin kitap, kırtasiye ve mutfak 
masrafları için eğitim merkezine her ay 35 milyon TL katkıda bulunan lstanbul Şu
bemiz, her ay bu öğrencilere de 4'er milyon TL yardım yapmaktadır. 

* Bosna-Hersekli mültecilere dinl alanda hizmet vermekte olan 6 Bosnalı din gö
revlisine 1996 yılında 30'ar milyon TL yardım yapılmış, 1997 yılında da bu rakam 
45 milyon TL ye çıkarılmıştır. 

* Yuniçi ve yurtdışından gelip, lstanbul'un muhtelif Kur'an kurslarında kalan öğ· 
rencilere her yıl asgari 5 bin adet iç çamaşırı temin edilerek dağıtımı yapılmıştıı- ve 
bu uygulamaya devam edilmektedir. 

* Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakfımızın zaman zaman yurtdışından davet ettiği 
misafirlerin karşılanması ve uğurlanması lstanbul Şubemiz tarafından en iyi şekide 
takip edilmekte ve bir aksaklığa meydan verilmemektedir. 

'" 1996 Nisan ayında Türk cumhuriyetlerinden 5 ülkeye 1 ur dolusu Kur'an-ı Ke
rim gönderilmişıir. 

• lstanbul'un gelişmiş semtlerinden olan Ataköy'de, Ataköy 9. Kısım Camii'nin 
inşaatı şubemiz yardırnlanyla yapılmış olup, bu cami bitirilmek üzeredir. 

* 1996-1997 eğitim-öğretim yılında 15 üniversite öğrencisi ve 5 imam-hatip lisesi 
öğrencisine bu şubemiz tarafından burs verilmektedir. 

* Her yıl lstanbul Şubemizden, 100 ile 150 arasında ihtiyaç sahibi kimselere yılda 
bir defaya mahsus olmak üzere yardım yapılmaktadır. 

* lstanbul Müftülüğü'nün zaruri ihtiyaçları olan kırtasiye , akaryakıt, araç tamiri, 
telefon giderleri, hizmet binasının yaku giderleri vb. diğer giderler şubemiz imkanla
nyla karşılanmaktadır. 

·, 

IJJJI 

CİZRE 
Cizre "Huzur Camii" düzenle

nen biJ törenle ibadete açıldı. 

Cizre Müftüsü ve Vakfımız 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Elçi'den aldığımız bil
giye göre; Türkiye Diyanet Vakfı 
ve Şırnak ili ve llçelerini 
Geliştirme Vakfı'nın işbirliği ile 
yapunlan 500 cemaat kapasiteli 
ve kubbeli "Huzur Camii" 
düzenlenen bir törenle ibadete 
açıldı. Düzenlenen törene Şırnak 
Valisi Kamil Acun, Şırnak 
Müftüsü ve Vakfımız Şube 
Yönetim Kurulu Başkam Mithat 
Acat, ilçe kaymakamları, ilçe 
müftüleri, daire amirleri ve kala
balık bir topluluk katıldı. Tören 
münasebetiyle Vali Kamil Acun 
ile Cizre Müftüsü ve Vakfımız 
Şube Yönetim Kurulu Başkam 
Hüseyin Elçi günün anlam ve 
önemini içeren bireT konuşma 
yaptılar. 

15 milyar TL.'ye mal olan 
caminin müştemilatında, 15 
dükkan bulunuyor. 



DÖRTYOL 
Türkiye Diyanet Vakfı Dörtyol Şu

besi tarafından, Vakf1m1z faaliyet
lerine katkıda bulunan ha)'lrseverlere 
düzenlenen bir törenle plaket verildi. 

Vakfımız Dörtyol Şubesi tarafından 
düzenlenen yemekli toplantıya , Dörtyol 
kaymakamı Yaşar Gül, ilçe belediye baş
kanları, daire amirleri ve seçkin bir top
luluk katıldı. 

Dörtyol Müftüsü ve Vakfımız Şube 
Yönetim Kurulu Başkam Bekir Derin 
program münasebetiyle yaptığı konuş
mada Türkiye Diyanet Vakh'ntn ve 

GÜNYÜZÜ 
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Türkiye 

Diyanet Vakfı Günyüzü Şubesi tarafından 
yapnnlan "Yeni Camii" ibadete açıldı. 

Günyüzü Müftüsü ve Vakfımız Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı tsmail Yıldırım'dan 
alınan bilgiye göre, 1993 y1lında temeli atılan 
caminin müştemilatında, müftülük hizmet 
binası, şadırvan ve tuvaletler yer almaktadır. 
lsmail Yıldırım, müftülük hizmet binasının 
da bazı eksiklikleri giderildikten sonra yakın 
zamanda hizmete açılacağını belirterek, ilçede 
4, kasabalarda 8 , köylerde 17 olmak üzere 
toplam 29 cami ve 4 adet de Kur'an kursu
nun bulunduğunu söyledi. 

~ıı~e 
Fm~ijetleri 

Dörtyol Şubesi'nin gerçekleştirdiği hizmetler ve 
bu hizmetlere katkıda bulunanlara şükranlannı 
belirterek, duygu ve düşüncelerini dile getirdi. 

Dörtyol Kaymakamı ve ilçe belediye başkanları 
da yaptıkları konuşmalarda , Türkiye Diyanet 
Vakfı Dörtyol Şubesi'nin gerçekleştirdikleri faali
yetlerden büyük memnuniyet duyduklarını ve 
bundan sonra gerçekleştirilecek faaliyetlere de 
destek oiacaklarıru dile getirdiler. 

Tören konuşmalarından sonra Vakfımız hiz
metlerine büyük ölçüde destek sağlayan Dörtyol, 
Kuzuculu, Karakise, Altmçağ, Yeniyurt ve Payas 
belediye başkanları ile hayır sahiplerine Vakfımı
zın bir şükran ifadesi olarak plaket verildi. 

Dörtyol şubemiz tarafından ahirete intikal 
eden hayırseverlerin ruhuna ithafen 41 hatmi şe
rıfih duası da tören münasebetiyle yapllnken, 
plaketlerini alan hayırseverler duygulu anlar ya
şadılar. 



ll{ Qftit!ur -~~ın~ t 
GÜNÜMÜZ SANATÇILABINDAN 

TÜBK-İSL.i.M SANATI 
GÜNÜMÜZ SANATÇILARINDAN 
TÜRK-ISLAM SANATI ÖRNEKLERİ 

ÖRNEKLERİ 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bastınlan bu eser

de, Muhsine Akbaş, Vesile ôztekin, Mükerrem Taşka
pılıoglu, Hüseyin Kutlu, Ômer Faruk Atabek ve Timu
çin Tanarslan tarafından hazırlanan, tezhib, hüsn-i 
hat, minyatir ve ebru sanatının eşsiz örnekle1i yer al
maktadır. 

Hazırlayan: Ömer KARA, TDV Yayınlan, 1997, 32 sayfa ı- Okıt l 'tt O I Y A K t "T V A «tl VAY I Nt.. A ~I 

rozLAŞAN NESLİN MOZIGi Mehmet ERDOGAN 

Müzik bir milletin beğenisini , hayat tar
zını , incelmişliğini, estetik anlayışını, ahla
kını , titizliklerini... hemen hemen bütün er
demlerini, güzelliklerini, değer yargılarını 
yansıtır . 

Klasik musikimiz; sanat, halk ve tasav
vuf musikimiz insanım ızın sosya psikolojik 
bütün özelliklerini kuşatır. Bilgeliğimiz, 
ağır başlılığım ı z, sabrımız, tevekkülümüz, 
direnmemiz, aşkımız, neş'emiz ... her şeyi
miz eski musikimizde vardır. 

Toplumumuzun nereden nereye gel
mişliğini müzik kesitinden bütün ayrıntıla
rıyla görmemiz mümkündür. Bugünkü zı
pır müzik, Türkiye'nin nasıl bir kültürel 
kimlik değişimi yaşadığının açık bir gös
tergesidir. 

Anadolu insanının bir bilge tarafı vardır. 
Güçlüdür, sağduyu sahibidir. Çünkü bu 
toprakların çilesi büyük olmuştur. Yaşa
mak, hayat mücadelesi vermek kolay ol
mamıştır bu topraklarda. Olgunluk, erdem 
yaşamla yaşanıla devredi l miş/devralın
mıştır. Bu yüzden atasözlerimiz, deyimle
rimiz, hatta fıkralarımız büyük bir hayat 
tecrübesinin ürünü olduklarını hemen his
setirirler. Bize ait olmayan bir tarihi, bir 
hayat tarzını yaşamaya mahk0m edilmiş 
durumdayız. İşin kompleks tarafı bunu 
çağdaşlık adına benimsiyor olmamızdır. 

Yazılı , sözlü ve görsel medyan ın iğdiş 
ettiği güzelim Türkçemizin hali perişandır. 
1950'Ierden başlayan ve 1980'Ierden son-

ra büyük bir ivme kazanan yabancı dille 
eğitim politi kası bir aşağılık duygusunun 
ürünüdür. Türkçe yerine İngilizce "millf 
eğitim"! Böyle bir politikayla ne ilim, ne sa
nat ve ne de eğitim yapmak mümkündür. 
Burada gaye müslüman-Türk kimliğini yok 
etmektir. Uzağa gitmeye gerek yok; Ana
dolu toprakları şahittir; dilini unuttuğu için 
tarihten silinen milletler pek çoktur. Çünkü 
dil, bir miletin gönlüdür. Gönlünü kaybet
miş bir milletin ilim, kültür ve sanat politi
kası belirleyebilmesi imkansızdır. 

Türkiye'de değer yargılarının alt üst ol
duğu bir dönemi yaşıyoruz. Daha doğrusu 
değer yargısızlığın egemen olduğu bir dö
nem. Gündelik yaşama kaygısı hayatın 
temel esprisi olmuş gibi. İlkesiz, ülküsüz 
ve ütopyasız bir toplum haline geldik. 

Kuşaklar arasında dil, üslup, etik, este
tik, hayat tarzı , hayata bakış, insan tipi 
açısından büyük uçurumlar meydana gel
di. Yine kuşaklar arasında duygusal, zi
hinsel ve toplumsal hiçbir ortak payda 
kalmadı. Gençliğimizin kimi temsil ettiğini 
kestirmek kolay değil. 

Televizyonlarda, radyolarda yapılan 
müzik programları zevksizliğin , beğeni 
yoksunluğunun, erdemsizliğin en açık ör
neği. Müzik artık çoktan eğitim aracı ol
maktan çıkmış, bir seviyesizlik zemini ha
line gelmiştir. 

Müzik ister elit tabakaya, seçkin zümre
ye hitap etsin, isterse halka dönük olsun, 

bir seviyeyi gösterir. Çünkü müzik temel
de bir duyarlılıktır. 

Bugün üretilen ve yaygınlaştırılmaya 
çalışılan müzikte seviye diye bir kaygı ke
sinlikle sözkonusu değildir. Derunf bir 
muhteva taşımayan akrobatik hareketler. 
Derme çatma bir dil ve bunun adı müzik. 
"Show yapma!", "Kıl oldum abi!", "Haddini 
bil!", "Hey George, versene borç!" ... 

içtimai çürümüşl ük toplumumuzun bü
tün katmanlarını etkisi altına almış durum
da. Çürümüşlükten etkilenmeyen hiçbir ol
gu kalmamış gibi. Hızlı tüketen, dolayısıy
la hızlı çürüyen bir toplum olduk. 

Eski musikimizin bitmeyen bir tadı var
dı . Söz biter, tanı biter; ama tad sürüp gi
derdi. Kolay kolay etki atmosferinden çı
kamazdık. Şimdi üretilen müzik hemen tü
ketilen, tadı olmayan, sürüp gitmeyen bir 
havanın müziği. insanı kendine çekmiyor, 
sarsmıyor. Çünkü kul l andığı dil, üslup 
gönlümüzün sesine karşılık olamıyor. 
Toslayıp düşen ve dağ ılan bir şey adeta. 

"Kıl oldum abil" nesli bizim neslimiz de
ğil. İyi de bu nesil bizi nereye götürüyor? 
Akrobasiyle müzik arasında nasıl bir ilişki 
var? "Hey George, versene borç, olmaz 
Michael, bende de yok" diyen şarkıcı ve 
şarkısı acaba hangimize sesleniyor? Ge
orge kim, Michael kim? Bu zıpı r,· bu özen
siz ve ritmsiz müziği tanımak mümkün de
ğil. 



Kültürünüzü tanı0m, 
ona sahip çıkın. 
Kültürünü tanımak, 

herkesin hakkıdır. 

Türkiye Diyanet Vakfı 'btfun 
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Kendi kültürünün ansiklopedisine sahip olmayan 
toplumlar, kültür ve medeniyetlerini başka toplumların 
ansiklopedilerini tercüme ederek öğrenmeye çalışırlar. 

Bu da, tercüme ansiklopedilerin ticarı savaş ortamını 
hazırlar. Bu gerçekten hareketle, ticari amaçlı ansiklopedi 
savaşının dışında kalan Türkiye Diyanet Vakfı, kendi kültür 
ve medeniyetimizin ansiklopedisini hazırladı ... 

Artık kendi kültürümüzü tanımam ız için, bize yol 
gösterecek tercüme değil, te'lif bir ansiklopedi var: TDV 
i slam Ansiklopedisi. 

1000'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 geı:ıiş muhteva, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne siz de sahip olun. 

bize 
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l slAMı İliMlER VE koNulARIA ilGili A'dAN Z'yE 
Ö<jRENMEk İSTEdicjİNİZ TÜM TERİMlER .. . 

İ slAM~lüRk MEdENİyETİNİN yETİŞTİRd icji ÖNEMLİ 

ŞAHSİyETIER ..• 

İslAM düNyASıNdA VE kühüR HAYATıMızdA dEGER 
kAzANMIŞ ESERlER ... 

luNUS1TAN ENdONEZyA1yA kAdAR TÜM is!AM 
ülkElERİ ... 

AMERikA'dAN RusyA'yA, AvuSTRAlyA'dAN 
BElçikA'yA düNyAdAki İslAMı fAA[iyET[ER ... 

MAddE MAddE bu ANsiklopEdidE işlENMEkıEdiR. 
TDV islAM ANsiklopEdisi, 75 GR, 1. HAMUR 

k.acjıdA 4 RENkli olARAk bASılMAkıA, koNulAR 
foTocjRAf, HARİTA VE çiziMlrnlE ZENGİNlEŞTİRilrnEk, 
GÜNÜMÜZ lüRkÇESİ İlE yıldA 2 cih OIARAk 
SUNU[MAkTAdlR. 

i)\~~ !\ ~iilNI Z) 
'- · ,1 J . 
·~~ i ster peşin, 

7 / , ister taksitle; 
'·" , uygun fiat, 
:! cazip ödeme şartları ile 
'-\ bu kıymetli esere 
· ı sahip olabilirsiniz. 

• Ayrıntılı bilgi için, 
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DİYAN ET VAKFI N E ŞR İ YAT PAZAR LAMA ve T İCA RE T A.Ş. 

yurt sathındaki 
il ve ilçe 

müftülüklerimize ve 
Bölge 

müdürlüklerimize, 
müracaat 

edebilirsiniz. 

Genel Müdürlük : (212) 653 92 45 • İ stanbul Avrupa Yakası : (212) 518 46 04 • İstanbul Anadolu 
Yakası : (216) 349 96 97 ·Ankara : (312) 433 52 42 • Adana : (322) 351 61 25 •Antalya : (242) 247 73 50 • 
Bursa: (224) 223 22 76 • Elazığ: (424) 233 47 72 ·Erzurum: (442) 21215 83 ·İzmir: (232) 48218 36 • Kayseri 

ı_:352) 232 85 33 • Konya : (332) 350 97 66 • Samsun : (362) 435 77 35 • Trabzon : (462) 326 43 2~ 



DiYANET .... 
VEKALET 

İŞLERİ -~ YOLUYLA 
ı.ı 

BAŞKANLIGl'NDAN KURBAN 

KESİM 

DUYURU KAMPANYASI 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 

Türkiye Diyanet Vakfı aracıl ığ ı ile 

vekalet yoluyla kurban kesim kampanyas ı baş l atılmı ştı r. 

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaş larımız ın kurban bedelini, 

11 Nisan 1997 Cuma günü mesai b it imine kadar 

il ve ilçe müftülüklerimize veya 

Türkiye Vakıflar Bankası Meşrutiyet Şubesi - ANKARA 

2017360 nolu hesaba yatırma l a rı gerekmektedir. 

Bir Kurbanın Bedeli, (Satınalma, nakl iye, kesim ve 

d iğer masraflar dahi 1) 16.000.000.-TL. olarak bel irlenmiştir. 

Daha geni ş bilgi için; 417 12 35 nolu telefona veya 

il ve ilçe müftülüklerine başvuru l abili r. 

Hayı rsever vatandaşlarımızın ilgisine 

teşekkür ederiz. 

~ 
TÜRKİYE DİYANET VAKFI 


