
Kutlu Doğum Haftası 
~kulu bir şekilde kutlandı. 



TÜRKİYE 
DiYANET VAKFI 

HABER BÜLTENi 
MAYIS 1997 

SAYI: 50 

SAHiBi 
Türkiye Diyanet Vakfı Adına 

Mehmet KERUANCI 
Genel Müdür 

Yayın Koordinatörü 
Süreyya BALKIŞ 

Genel Müdür Yardımcısı 

vazı lşlerı Müdürü 
Yusuf ERDOGDU 

Basın -Yayın ve Halkla ilişkiler 
Müdürü 

Yayına Hazırlayan 

Mehmet Şükrü EROGLU 
Yüksel SEZGİN 

Dr. Mediha Eldem Sokak No: 72/B 
06640 Kocatepe - ANKARA 

Tel ; 417 12 35 • Fax : 41712 45 

Baskı 

TÜRKİYE DiYANET VAKFI 
YAYIN MATBAACIUK ve TICARET ISlETMESI 
Bayındır Sokak No: 55 • Kızılay - ANKARA 
Tel: 425 27 75 • Fax : 417 00 09 

Başyazı .......... .. ....... ... ...................................................... 1 

Kutlu Doğum Haftası .... .... .. ........ .. .... ................................ 2 

Kutlu Doğum Haftası'na Muhteşem Açılış ......................... 3 

Gül Günü .............. .. ... .. ................ ...... ............................ 24 

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Gençlik Forumu 

"Türk Dünyasının Dini Meseleleri" ..................... .. .. .... .. 26 

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 

Doğum Yapan 15 Anneye Altın ...................................... 37 

Türkiye Diyanet Vakfı'nca Düzenlenen "Lise ve 

Meslek Liseleri Arası Bilgi Yarışması" Sonuçlandı ........ 38 

İslamı i limler Araştırma Ödülü ........................................ 40 

İmam-Hatip Liseleri Öğrencileri Arasında Hutbe Metni 

Hazırlama Yarışması .......................... ... .. .. .. .. .. ..... ..... .. .... 40 

Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ...................................... 41 

Balkanlar ve Kıbrıs Türkleri Arasında Na't Yarışması ..... . 42 

ilkokullar Arası Şiir Yarışması ......................................... 44 

"Türk Dünyasının Dini Meselelerf' konulu Sempozyum .. 46 

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları'ndan PANEL : 

"Eş Olarak Hz. Peygamber" ........................................... 7 4 

K.K.T.C.'de Kutlu Doğum Haftası İzlenimleri 

- Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay ............ .. .. .. .. .. ................. 78 

Makedonya'da Kutlu Doğum Haftası .............................. 79 

Yugoslavya Türk Yazarlarının Na't Ziyafeti .. .. ............ .. ... 79 

Kutlu Doğum Haftası'nda Samsun'da Kitap Fuarı ........... 80 

Şubelerimizde Kutlu Doğum Etkinlikleri .......................... 81 

Kutlu Doğum Haftası Etkinliklerinin Ardından 

- Doç.Dr. Abdurrahim Güzel ......................................... 92 

Basında Kutlu Doğum Haftası ................... .. ..... .............. 94 



"' TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI 
'lfChJ hC$RC~J.fCh CSCR.fCR 

~ Ebul'ula Mardin tarafın
r;:ı dan kaleme alınan bu 
!:i kıymetli eserde büyük ta-

~.=.': ~- ~ rihçi ve hukukçu Ahmet c.ev~.,:.: ....; Cevdet Paşa'nın hukuk-
...,........,, · «ı' çuluğu ele alınır. Cevdet 

~ vı Paşa hukuk sisteminin 
............. , ..... ......... ~ değişim geçirdiği bir ce-

miyetin hukukçusudur. 
1926'da Medeni Kanun'un kabulü Osmanlı
nın 19. asrın ilk yarısında girdiği hukuk de
ğişikliğinin yani hukukun romanizasyonu 
sürecinin radikal bir safhasıdır. Ebul'ula 
Mardin bu süreci kendi büyük selefinin ha
yat ve faaliyetinin cereyanı üzere değerlen
diriyor. 19. asrın büyük İslam tarihçisi ve hu
kukçusu onu en iyi anlayacak bir kalemle 
ileriki nesillere tanıtıyor. 

o 
Dr. Mehmet Görmez, 
TDV 1995 İslam Araştır
maları Ödülü'nü kazan
dığı bu eseriyle Sünnet 
ve Hadisin anlaşılması 
ve yorumlanmasında 
metodoloji sorununu 
tartışıyor. Anlam ve yo
rumlamaya yapılan vur
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gu eserin temel esprisini teşkil ediyor. Tarih 
boyunca asıl ihtilaf sünnetin anlaşılması ve 
yorumlanmasında olmuştur. Yoksa esas üze
rinde bir ihtilaf yoktur. Mehmet Görmez 
metodoloji sorununu tartışırken yeni bir 
metodoloji ortaya koyma iddiasında değil
dir. Metodolojiler ancak bir gelenek içinde, 
tabii bir süreç dahilinde ve hayatın pratikle
rinden kopmadan oluşurlarsa işlev görürler, 
diyor. 
Yazarın geliştirdiği yeni bakış açısı çalışmasını 
özgün hale getirdiği gibi, yeni tartışma zemin
leri yaratabilecek nitelikler de taşımaktadır. 

iSLAM 
FELSEFESiNE 
G i RİŞ 

>So İslam kültüründeki gele
r;:ı neksel felsefi düşünce İs
~ lam kültür mirasının en 
~ zengin ve en geniş bir 

...... - ... - ....; parçasıdır. Bu felsefi dü
ra' şüncenin ana hatlarını ve i özelliklerini bilmeden ge-

,. - oo nel İslam kültürünün bir .. .. ... .. ..... .... .. ...... N 
~----~ M değerlendirmesini yap-
mak oldukça zordur. Öte yandan İslam felse
fesi batı kültür tarihi içinde büyük bir öne
me haizdir. Çünkü İslam felsefesinin batı fel
sefesine etkisi sanıldığından daha büyüktür. 
İslam felsefesinirı kaynakları, doğuşu, buna 
tesir eden yabancı düşünceler, gelişimi, felse
fi ilimler, felsefi sistemler ve önemli Müslü
man filozoflar, orta çağ ve modern batı-doğu 
Hristiyan ve Yahudi düşüncesine etkisi, bu 
eserin temel konularını teşkil etmektedir. 

o 

İslam, Allah1ın insanlı

ğa bir rahmetidir. Her
hangi bir toplumun de
ğil, bütün insanlığın 

dinidir. Allah, dinine 
sarılan her toplumu 
yüceltir. Ondan uzakla
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şan her toplumu da zelil eder. Hz. Peygam
ber İslam'ın misyonunu en güzel bir şekil
de temsil etmiş ve lslam'ın temeli üzerine 
muhteşem bir medeniyet tesis etmiştir. Bu 
hakikat çağımızda daha iyi anlaşılmaktadır. 
Bundan dolayıdır ki doğu ve batı alemin
den çeşitli şahsiyetler gün geçtikçe lslam'ı 
din olarak seçmekte, onun aydınlık yolun
da necat bulmaktadır. 
Bu kitap ihtida etmiş çeşitli şahsiyetleri ve 
onların ihtida sebepleri ile İslam hakkında
ki görüşlerini ihtiva etmektedir. 
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..., Sovyetler Birliği daha 
~ çökmeden batılı araştır
~ macılar çöküşün yaklaştı
w ğını, çünkü bu topraklar 

:ı:: 
....; altında yaşayan Müslü-
~ manların İslam ruhunu 
~ inkişaf ettirmekle bekle
~ nen sonun geldiğini yıl-

lar önceden vurguladılar. 
Bu çerçevede yaptıkları araştırmalar batıda 
çeşitli yayın organlarında yer aldı. İsmail Or
han Türköz, İngilizce yayınlanan bu araştır
maları Türk okuru için derledi ve tercüme et
ti. Sovyetler Birliği'nde Türk ve İslam unsu
runun asırlık zulümlere rağmen ayakta kalı
şının tarihi arka planı ve İslamı uyanışın 
anotomisi. Bu kitabın ana hatlarıyla çerçeve
si bu. 

o 
İslam dünyasıyla ilgili 
eserleri ve araştırmala

rıyla tanınan yazar, bu 
alanda toplum bilimsel 
yöntemi uygulayan batı
lı yazarların başında gel
mesi ve diğer benzer 
araştırmacılara etkisi ba
kımından önemli bir ko
numa sahiptir. Bu eser, İslam toplumlarının 
ekonomik ve toplumsal şartlarını, bu alan
daki temel dinamiklerini ortaya koymak ba
kımından ilginç bir çalışmadır. 

..., Türkiye Diyanet Vakfı, 
AhmetCevdetPaşa ~ vefatının 100. yılında 
/ ... ············· ... \ J fı~~3~~89~;~e~lgil;~i~ 
, .: ....; sempozyum düzenledi. 
\, , ..... _ / ,a Çeşitli ilim adamlarının 

'•• ,,,, .. , ~ katıldığı sempozyumda 
.... ....... ... . ....... ~ Paşa'nin hukukçuluğu, 

.__ ____ _, s:t< dilci ve edebiyatçılığı, si-
yaset adamı yönü, alimliği ve diğer değişik 
cepheleri ele alındı. Bu kitap Cevdet Paşa'yı 
ve dönemini tanımada önemli bir referans 
niteliğindedir. Yakın tarihimizin önemli bir 
şahsiyeti olan Ahmet Cevdet Paşa, yaşadığı 
dönemin en büyük ve en tutarlı simaların
dan biridir. Osmanlının içinde bulunduğu 
durumu çok iyi bilmekte, yıkılışı sezmekte 
ve ona kalıcı çözümler aramaktadır. 

o 
Şair Bahaettin Karakoç 
yeni bir şiir serüveniyle 
okurlarının karşısına çı
kıyor. Aşk diyor, her dem 
aşk. Duygusallık, lirizm, 
halk kültürünün temel 
duyarlılığı şairin özelliği. 
Leyi ü Nehar Aşk'ta bu 
özelliğin yeniden kotarı
lışını, rahat bir söylemini, yer yer ironiye 
(alaya/istihzaya) kaçan bir biçimde görüyo
ruz. Zaman zaman bilgeliği de deneyen şair 
olgunluk döneminin ürünlerini veriyor. 
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U
• • lkemiz gündeminin sıkıntılarla yüklü olduğu, 

insanlanmızın birbirlerini anlamakta zorluk 
çektiği, sevgi ve hoşgörünün azalmaya yön tuttuğu şu 
günlerde; içimizi ferahlatan, toplumun tüm kesimlerinin 
kucaklaştığı bir Hafta yaşandı. Bu da; Vakfımız 
tarafından 9 yıl önce ihdas edilen ve toplumun her kesi
minin hüsnü kabülüne mazhar olan "Kutlu Doğum 
Haf tası"ydı. 

Bildiğiniz gibi Kutlu Doğum Haftası; bütün insanlığa 
hitap eden ve bütün insanlığın mutluluğunu hedef alan 
Islami vahyin temsilcisi, numune insan Hz. 
Muhanımed'in hayatını yakından tanıma, 

Peygamberimizle ilgili hakikatleri anlama, lslamf mesajı 
derinliğine kavrama ve bunlan genç-ihtiyar, kadın-erkek 
her meslek ve meşrepte insana duyurma, Peygamber 
sevgisi etrafında yeniden bütünleşme, Türk halkı ve 
aydınını bir araya getirerek kaynaştırmaya yönelik 
faaliyetlerin icrasıyla Türkiye Diyanet Vakfı'nca bir 
kültür ve fikir hamlesine dönüştiırütmüş Mevlid-i 
Nebevf'dir. 

Vakfımız Kutlu Doğum Haf tasını ihdas ederken; 
doğrulan ilmin ışığında günyüziıne çıkarmak, milletimizi 
bu doğrular etrafında kenetlemek, toplumumuzda sevgi 
ve hoşgörüyü hakim kılmayı amaç edinmişti. 

Aradan geçen 9 sene zaifında alınan mesaj e, Kutlu 
Doğum Haftası'nı izleyenler tarafından takdirle 
karşılanmış ve toplumun her kesiminin hüsnü kabulüne 
mazhar olmuştur. Bugün gelinen noktada Kutlu Doğum 
Haftası ve benzeri etkinlikleıin gerekliliği tartışılmaz bir 
gerçektir. 

Bu mülahazalarla bu yıl 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri 
arasında kutladığımız Kutlu Doğum Haftası münase
betiyle icra edilen faaliyetler de zikredilen amaca ve 
toplumun her kesimine yönelikti; 

Öncelikli olarak düşüncemiz hadiseleri afaki değil ilmi 
platformda ele almak ve çözümünü de yine ilmin ışığında 

Mehmet Keroancı 
Genel Miıd'ür 

aramaktı. Bıı bakış açısıyla Ankara, Izmir ve Istanbul'da 
düzenlediğimiz "Uluslararası İlmi Sempozyum"da, 
yurtiçi ve yurtdışmdan davet edilen sahasında temayüz 
etmiş çok sayıda ilim adamı Türk dünyasının dinı mese
leleıine değindiler ve çözüm yolu aradılar. 

Bir diğer önemli konu da, gençlerimizi ilmı sahaya 
çekmek ve medeni ölçüler içerisinde yanşmalannı temin 
etmekti. Bunu temin için de düzenlediğimiz "Lise ve 
Meslek Liseleri Arası Genel Kültür Bilgi 
Yanşması"nda gençleıimizin tatlı bir rekabet ortamında 
yanşmalannı ve nasıl kardeşçe mücadele verdikleıini 
memnuniyetle müşahade ettik. 

ülkemizde kökleri ta T anzimata, hatta daha ötelere 
dayanan aydın-halk kopukluğu yaşanmaktadır. Yurtiçi 
ve yurtdışında düzenlediğimiz çok sayıdaki panel ve sem
pozyum; bu kopukluğu asgariye indirmiş ve aydınla 
halkın kucaklaşmasına ve birbirlerini daha yakından 
tanımalanna imkan vermiştir. 

Kültür, sanat ve edebiyat bir ü.lkenin en önemli hayatf 
unsurlanndandır. Bunun ihmal edilmesi ülkede dddt 
sıkıntılara yol açar. Bunun idrakinde olan Türkiye 
Diyanet Vakfı, Kutlu Doğum Haftası'nda bu alanı da 
ihmal etmemiş, her yıl Na't, Münacat, şiir, kompozisyon, 
resim yarışmaları ile tasavvuf musikisi konserleri düzen
lemiştir. 

Düzenlenen bu J aaliyetler, toplumumuzun her kesimi
ni birbirine yaklaştırmış, iyide ve güzelde 
buluşturmuştur. 

Daima iyide ve güzelde buluşmak dileğiyle ... 

Saygılanmla 



Kutlu 

Doğum 

Haftası 

T ürkiye Diyanet Vakfı tara
fından geleneksel hale ge
tirilen Kutlu Dogum Haf-

tası'nın 9. su bu yıl 20 Nisan ta
rihinin Kurban Bayramına tesa
düf etmesinden dolayı 28 Ni
san- 04 Mayıs tarihleri arasında 
yurtiçinde ve yurrdışında sosyal, 
kültürel ve dinı faaliyetlerle kut
landı. 

Kutlu Doğum Haftası sevgili 
Peygamberimizin hayatını, şah
siyetini, örnek ahlakını doğru 
olarak tamtmak ve peygamber 
sevgisini yaymak amacına yöne
lik olarak Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından ilk kez 1989 yılında , 
sosyal ve kültürel faaliyetlerle 
kutlanmaya başlanmıştı. Aradan 
geçen dokuz yıl içerisinde Kutlu 
Doğum Haftası faaliyetleri arta
rak devam etmiş ve artık milleti
mizin de takip ettiği geleneksel 
bir yapıya kavuşmuştur. 

Türkiye Diyanet Vakfı "Kutlu 
Doğum Haftası"nı ortaya koyar
ken, tarihi bir geleneği referans 
almış ve önceki yüzyıllardaki 
kutlamaları modern dünyaya, 
günümüzün kodlarıyla taşımış

tır. 1989 yılından bu yana dü
zenlediğimiz programlardan 
devşirdigimiz fikir ve kültür ikli
mi Türkiye Diyanet Vakfı'nın ha
yırlı bir yolda olduğunu göster
mektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı Kutlu 
Doğum Haftası'yla Peygamber 
Efendimizin mesajlarını günü
müz şartlannı da dikkate alarak 
geniş halk kesimlerine ulaştır
mayı ana amaç edinmiştir. Bura
da hedef kitle, Türkiye'deki her 
kesimden insanlardır. Yani Ca
miye gelen gelmeyen, namaz kı
lan, kılmayan, hatta inanmayan 
kişilere dahi ulaşmak he
deflenmiştir. 

Bu bakımdan Kutlu Doğum 
Haftası'nın amacı çok yönlüdür: 
Hem her kesimden insanlara 
Peygamberimizi tanıtmak, hem 
O'nun şahsiyetinde lslam'ı anlat
mak, hem de müslümanlann, 
çağımızdaki problemleri ile ilgili 
yeni ve güvenilir bilgiler üret
mektir. 

Bu amaçla her sene Kutlu Do
ğum Haftası'nda degişik bir gün
cel konu da işlenmektedir: Me
sela Doğu 'da ve Batı'da İnsan 

Haklan, Hz.Muhammed ve 
Gençlik, Değişim Sürecinde ls
lam, Dünya'da ve Türkiye'de ls
lam ve Müslüman lmajı gibi ko
nular geçtiğimiz Kutlu Doğum 
Haftası kutlamalannda ele alına
rak işlendi. Bu konularda mev
cut poroblemler ortaya konula
rak, çözüm yolları üretilmeye 
çalışıldı. Bu yıl da Ankara'da 
"Türk Dünyası'nın Dini Mesele
leri" konusu üzerinde duruldu. 

Bu yıl dokuzuncusunu ger
çekleştirdiğimiz Kutlu Do

gum Haftası yurt içinde 79 il ve 
497 ilçe, yurt dışında ise Azer
baycan, Kırgızistan, Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti , Kırım, 
Makedonya ve Türkmenistan'da 
13 7 panel , 4 73 konferans , fo
rum, tören, yarışma, konser ve 
kampanyalarla icra edildi. Prog
ramlara yurt içinden ve yurtdı
şından profesör, doçent, yardım
cı doçent, doktor, araşt1rma gö
revlisi, öğretim üyesi düzeyinde 
il ve ilçe müftüleri de dahil ol
mak üzere toplam 949 konuş

macı katıldı. 
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Kutlu Doğum Haftasına 

Türkiye'nin en büyük 
fikir ve kültür organi
zasyonu olan 9. Kutlu 
Doğum Haftası'nın 
açılışı, 28 Nisan 1997 
Pazartesi günü düzen
lenen muhteşem bir 
törenle Kocatepe 
Camii Konferans salo
nunda yapıldı. 
İlginin yoğun olduğu 

törene Başbakan 
Prof.Dr. Necmettin 
Erbakan, Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Prof.Dr. Tansu 
Çiller, Anavatan Partisi 
Genel Başkan 
Yardımcısı Agah 
Oktay Güner, Büyük 
Birlik Partisi Genel 
Başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu, Devlet 
Bakanı Nevzat Ercan, 
milletvekilleri, belediye 
başkanları ve çok 
sayıda vatandaş 
katıldı. 
Kutlu Doğum Haftası 
açılış töreninde 
yapılan konuşmaları 
aşağıda sırasıyla 
verıyoruz. 

TDV Kadın Kollan Başkanı 

Ayşe SUCU 
• 

1 nsanın tüm çabasının "Mutlu-
luğa ulaşmak" hedefine yöne

lik olduğunu söyleyebiliriz. Mut
luluğun ne olduğu, herkese göre 
değişebilir; ancak, Müslüman ol
duğunun şuurunda olan bir in
san, hem dünya, hem ahiret mut
luluğunu inandığı yüce dinde, 

yani lslam'da arayacaktır. Zira, ls
lam insan ve insanlık için gelmiş
tir. Islamt değerlerin insant ve ev
rensel olduğu da gözardı edile
mez. Bu itibarla lslam'ı her yö
nüyle doğru olarak bilmek ve ta
nımak zorundayız. Bilmenin ya
rıısıra, mutluluk için, onu, kendi 
saflık ve sadeliği içinde bütünüy
le yaşamak gerekmektedir. Is
lam'ı bilmenin ve yaşamanın en 
kısa ve doğru yolu, onu en iyi bi
len ve en iyi yaşayan, insanlığın 
fazilet ve meziyet saydığı güzel
likleri nefsinde toplayan örnek 
insanı , yani Peygamber Efendimi
zi tanımak ve ona uymaktır. 

lşte, bu espridir ki, Kutlu Do
ğum kutlamalarını, basit anma 
törenlerinden ayırmaktadır. Haz
ret-i Peygamber niçin anılır? El
betteki daha iyi tanımak ve tanıt
mak, daha çok sevmek ve sevdir-



mek için. Konuşan Kur'an olan 
Hazret-i Muhammed'i tanımak ve 
anlamak, şüphesiz, Kur'an'ı anla
maya da vesile olacaktır. 

sevgisi, varlığımızın 
temeli otan 

Hazret-i Peygamber, 
sadece Kuttu Doğum 'da 

değil, her zaman anılır. 
Kutlu Doğumlar ve 
diğer vesileler, bu 

temeli güçlendirmek 
için birer fırsattır. 

Onu sevmek ve ona uymak 
için, taklit ve telkin değil, Lek 
şan, onu tanımak ve onu öğren
mektir. Her şey, o emsalsiz Mu
hammed'i aşkın, yüksek maka
mında düğümlenmektedir. 

Kutlu Doğum'un bu dokuzun
cu yılında , ana konunun Pey
gamber'in hayatından davranış 
modelleri olarak seçilmiş olması, 
inanıyoruz ki, doğruya, güzele, 
hak ve hakikate talip olan insanı
mıza ve tüm insanhğa, Yüce Pey
gamberimizi daha yakından tanı
ma ve onu yaşantısına model seç
me imkanı tanıyacaktır. 

Bu programda, Türkiye Diyanet 
Vakfı Kadın Kolları Başkanı ola
rak bana imkan verilmiş olması
nı, izin verirseniz şu şekilde de
ğerlendirmek istiyorum: Hazret-i 
Peygamber'in tanınmasında ve 
tanıtılmasında , sevilmesinde ve 
sevdirilmesinde hanımlara düşen 
görev, yükümlülük ve sorumlu
luk., şüphesiz, beylere düşenden 
daha az değildir. lnsam algılar
ken, kadın ve erkek ayırımı yap
madan, onun bir bütün olarak 

düşünülmesi gerektiğini, kadınla 

erkeğin ancak bir bütün oluştur
duğunu , biri olmadan diğerinin 
mutlaka yarım kaldığını , bu iki 
unsurun katkı ve katılımı olma
dan yapılan işleıin de yarım kal
maya mahküm olduğunu düşü
nüyon.ım. Şu anda yerine getir
mekle sevindiğim bu görevin ba
na tevcih edilmesini de, bir taraf
tan şahsımdan ziyade Vakfımızın 
Kadın Kol lan Başkanı olarak 
temsil ettiğim kadınlara gösteril
miş bir saygı ve itibar olarak; di
ğer taraftan da, hanımlar olarak 
taşıdığımız sorumluluk ve yü
kümlülüğün yerine getirilmesi 
için bize çıkarılmış bir davetiye 
olarak telakki ediyorum. 

taşıyan, hatta bu hususta insanla
nn ufkunu açan, daha ileride ka
dın ve kadın hakları konusunda 
olabilecek daha büyük inkişafın 
yollarını gösteren gerçek bir ön
derdir O. 

Özetle, Kutlu Doğum'un doku
zuncu yılı kutlamaları vesilesiyle, 
tekrar hepinize hoşgeldiniz diye
rek, bu haftanın milletimiz, lslam 
alemi ve tüm insanlık için hayırlı , 

mutlu ve kutlu olmasını dilerken, 
hepinize saygılar sunuyor ve söz
leri mi , millt şairimiz mehmet 
Akif'in, Peygamberimiz hakkında 
söylediği şu mısralar ile noktala
mak istiyorum: 

Unutmayalım ki, Yüce Peygam
berimiz, her şeyden önce bir an
nenin, hem de en büyük bir an-
nenin ciğerparesidir. Sonra, ideal ,-~s\c\\f '\i,e\).' 
bir eş, müşfik bir baba ve . se onu.1\ "Je; ona.1erd.t 
nihayet hanımlara 
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yesinde, kağıt üzerin- 1<ı RO: ' 
de bırakmayıp hayata 
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K utlu Doğum Haftası'nm bu
gün dokuzuncusunu idrak 

ediyoruz ve dokuz sene evvel bu
nu biz ortaya koyduğumuz zaman, 
sadece Ankara çevresinde bunu ic
ra edebilmişken, bugün Türki
ye'nin sınırlarını aşmış, Balkan
lar'a, Kıbrıs'a ve bütün Türk dün
yasına ulaşan programlarla zengin
leşmiş bir kültür, bir ilim, bir sanat 
şöleni haline gelmiştir. Bu bakım
dan, Kutlu Doğum Haftası'run, bü
tün Türkiye'de, Türkçe konuşan 

. ve anlayan bütün dünyada getire
ceği, vereceği mesaj, Hazret-i Pey
gamber'in eskiden olduğundan da
ha fazla, bugün insanlara daha bü
yük mesajları olduğu, daha doğru
su insanların onun mesajına daha 
çok ihtiyacı olduğunu gösterebil
mektir, ortaya koyabilmektir. 

Bunu, şimdiye kadar, biz, çeşitli 
faaliyetlerle icra ettik; bu sene de 
öyle. Mesela, Milli Eğitim Bakanı
mızın talimatıyla, bütün Türki
ye'de, bütün liselerin -5 binden 
fazla lisenin- katıldığı bilgi yarış
ması yapılıyor ve bu bilgi yarışma
sına, bütün yıl, heyecanla, bütün 
okullar, hocalarıyla birlikte hazır
lanıyor. llkokullar şiir yarışması, 
ortaokullar resim yarışması, naat 
yarışması, lslamI araştırmalar ödü
lü ve benzeri birtakım faaliyetler, 
sanat faaliyetleri ve kültürel faali
yetler, çeşitli kesimlere , çeşitli 
alanlara, daha doğrusu lslam'ın ca-

mi dışındaki ulaşamadığı bütün 
kesimlerine ulaşmasını, Peygam
ber'in mesajının ulaşmasını amaç
lamaktadır. 

Bilimin ve tekno lojinin hızla 
ilerlediği ve teknolojinin ürünleri
nin bütün insanların dünyasını iş
gal ettiği; ama, iç dünyasını, adeta 
boşalttığı bir dünyada , manevi 
boşluğun, manevi huzursuzluğun 
ancak manevi alanlara ve manevi 
liderlere yönelmek suretiyle tatmin 
edilebileceğini bugün daha çok an
lıyoruz ve Peygamberimiz gibi ör
nek insanlara, sadece bizim insanı
mızın değil , sadece Müslümanların 
değil, yeryüzündeki bütün insan
ların ne kadar çok muhtaç olduğu
nu, gelişen dünyadaki olaylar ve 
Türkiye'deki olaylar, daha çok or
taya koymaktadır. 

Bilhassa, geçen sene ortaya çıkıp 
da kamuoyunu belki fazlaca meş
gul eden birtakım olaylarla, örnek 
insana, doğru insana, doğıu bilgiyi 
veren insana ve dinın doğru kay
nağına nasıl ihtiyaç olduğu bugün 
daha çok anlaşılmıştır ve bu ba
kımdan, Kutlu Doğum Haftası'nın 
ve getireceği mesajların değerlen
dirilmesi büyük bir önem kazan
maktadır. 

Bu sene. bilhassa Türkiye'de, "Pey
gamberimizin Hayatından ômek Dav
ranışlar" genel başlığı altında konuş
malar yapılacak olmakla beraber, 
Ankara'da, lstanbul'da ve lzmir'de 
üçer gün süren birer sempozyum ile 
Türk dünyasının ve Türkiye'nin dinI 

Peygamberimiz gibi ör
nek insanlara, sadece bi
zim insanımızın değil, sa
dece Müslümanların de
ğil, yeryüzündeki bütün 
insanların ne kadar çok 
muhtaç olduğunu, geli
sen dünyadaki olaylar ve 
Türkiye'deki otaytar, da
ha çok ortaya koymakta
dır. 

problemleri, ilmin ışığında, yurt dı
şından, Türk dünyasından ve yurt 
içinden gelen değerli ilim adamlan
nın fikirleriyle, araştırmalarıyla tartı
şılacak ve çeşitli çözümlere ulaştırıl
maya çalışılacakttr. 

Kutlu Doğum Haftası'nın daha 
büyük gelişmelere, daha büyük 
mesajlara vesile olacağını şimdiden 
söyleyebiliriz; çünkü, milletimizin 
böyle bir haftanın getirmiş olduğu 
manevı dünyaya, onun getireceği 
sevgi dünyasına, şefkat dünyasına 
ve bilhassa sulh ve banş dünyasına 
ihtiyacı olduğunu bilmekteyiz; bu
nu, hadiseler de göstermektedir. 
Bundan dolayı biz, Peygamberimi
zin, Türk tarihinde, Türk edebiya
tında remzi olan, sembolü olan gü
lü ele alarak, Gül Günü ilan ettik. 
Hafta boyunca bütün Türkiye'de, 
onbinlerce gül insanlarımıza dağı
tılacaktır. Tabii. bunun vereceği 
mesaj da, hem çok iyi karş1lan
maktadır, hem de çok etki yap
maktadır; çünkü, gül, sevginin, 
banşın, sulhün sembolüdür. 
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Diyanet işleri Başkanı 

Mehmet Nuri Yılmaz 

Bismillahirrahmanirrahim. 

B ugün, mutlu günümüz. Ka
inatın Efendisinin doğum 

yıldönümünü kutluyoruz. Aslın
da, bu doğum yıldönümünü kut
lama geleneği, sekiz asudan beri 
devam etmektedir. Erbil Atabeyi 
Muzafferüddin tarafından başla
tılmıştır. lslam dünyasında, bir
çok Islam dünyasında bu gelenek 
sürdürülmektedir. Biz bu gelene
ği, Türkiye sathında olduğu gibi, 
Türkiye dışında da yaşatmaya ça
lışıyoruz. Hedefimiz, önümüzde
ki yıllarda, Balkanlar'dan Moğo

listan'a kadar bu faaliyeti icra et
mektir, Hazret-i Peygamberimizi 
tanıtmaktır, sevdirmektir. 

Neden Hazret-i Peygamber? 
Muhterem misafirler, skolastik 
felsefe, Allah'ın varlığı hakkında 

üç deW ileri sürmüştür; kozmo
lojik, onkotolojik ve teolojik de
liller. Bu deliller, hakkı arama hu
susunda gerçek bir fikir hareketi 
ortaya koymuştur. Ancak, insanı 
mutlak varlıkla yüz yüze getire
memiştir. Kant'ın ifadesiyle "zi
hindeki tasavvur, objektif varlığa 

1 

.. 
Yaratıcı ile Kul arasındaki Orümcek Ağlannı 
Hz. Muhammed (S.A.V.) Süpürmüştür. 
delil olamaz." 300 dolan düşüne
biliriz, bu fikir zihnimizde olabi
lir; ama, cebimizde 300 dolar ol
mayabilir. 

Peygamberler ve özellikle Ka
inatın Efendisi Hazret-i Muham
med (A.S.V) getirdiği yüce esas
larla, başta insanı mutlak varlıkla 
yüz yüze getirmiştir, ona yakın
laşmayı temin etmiştir. Ne ile te
min etmiştir: Dua ile, ibadetle. 
Dua ve ibadetle ruhani tecelliler 
doğar, yepyeni bir ahlak dünyası 
meydana gelir. Bunun için, pey
gambere ihtiyaç vardır. llim ve 
teknoloji ne derse desin, dünya 
var olduğu sürece, insanlar, dua 
ve ibadete devam edeceklerdir. 
Bir yol gösterici, rehber olmadan, 
nihai ego ile insanın yüz yüze 
gelmesi mümkün değildir. 

Bakınız, büyük Alman Filozofu 
Nice, aklı gere gere koparacak se
viyeye gelmiş büyük bir dahidir, 
büyük bir fikir adamıdır; ancak, 
mutlu değildir, ıstırap içerisinde
dir. "Kendimi bir ormanda başıboş 

hissediyorum. Aklıma çok güveniyo
rum ve bu beni rahatsız ediyor: Keş
ke, tepeden bana bakan birisine ita
at edebilsem; keşke, bir mürebbinin 
merhametli aguşuna kendimi teslim 
edebilsem." Zaten, Batı'nın ıstırabı 

budur. Maddesi ile manası arası
na aklı gerip, bu iki varlığı bir 
iman ve aşk merkezinde bütünle
mekten aciz kalmış olmasıdır. 

Bir mürşide, yol göstericiye, bir 
peygambere insanlık her zaman 
muhtaçtır. Gazali de, bir zaman
lar, aklına çok güvenmişti; ben 
her şeyi aklımla çözerim demişti. 
Sonra, aklın yanıldığını anlayın
ca, kendini Hazret-i Muham
med'e teslim etti. Bir asker kendi
ni nasıl kumandanına teslim edi
yorsa, o da Peygamber'e teslim 
oldu ve kurtuldu. Gazali diyor ki: 
"Akıl, nurunu, ışığını, Hazret-i Mu
hammed'in kandilinden aldıktan 
sonra ancak selim akıl olabilir, in
sanlığa yol gösterebilir:" 

Değerli dinleyenlerim, Hazret-i 
Muhammed (A.S.V) eski dünya 



ile yeni dünya arasında duran yü
ce bir şahsiyettir. Eski dünyanın, 
eski çağların mensubudur tarih 
itibariyle . 1 500 yıl oldu vefat 
edeli. Ama, vahyin kaynağı bakı
mından, kendisi, yeni dünyaya, 
yeni çağlara bağlıdır. Zaman, onu 
eksiltememiş tir. 

lslam Peygamberinin şahsında 
hayat, başka ilim kaynaklan keş
feder. Zaten, lslam'ın doğuşu, is
tıkrai aklın doğması anlamına ge
lir; yani, vahiy mi, akıl mı diye 
bugün de bir tartışma var. Mad
deperestler, pozitivizme kendini 
kaptıranlar, vahyin yerine aklı 
koymaktadır. Bu münakaşaya hiç 
gerek yok. Hazret-i Peygamber'in 
doğuşu, lslamiyet'in ortaya çıkışı , 

araştmcı , keşfedici , inceleyici ak
lın doğması anlamına gelir. 

Bakınız, Islam'da , peygamber
lik kemale ermiştir; yani, bu mü
essese ortadan kalkmıştır. Artık, 

Hatemül Enbiya Efendimizden 
sonra peygamber gelmeyecektir, 
vahiy sona ermiştir. Bu, derin bir 
seziş ifade eder. Şöyle ki, hayatı 
ebediyyen idare etmek mümkün 
değildir. İnsan, murakabeye da
lıp, araştırıp, aklını kullanıp, 

kendini tam anlamıyla bilmesi 

için, en son kendi imkanlarıyla 
baş başa kalacaktır. Bunun için, 
ruhban sınıfı yoktur. 

Yaratıcı ile kul arasındaki 
örümcek ağlarını, 

Hz. Muhammed <A.S. VJ 
süpürmüstür. Giremez 
kimse kul ile Efendinin 

arasına. 

Miraç yoluyla hükümranlık or
tadan kaldırılmıştır. Sürekli şekil
de akla ve tecrübeye, insan bili
minin kaynakları olan tabiata ve 
tarihe önem verilmiştir ; tabi1 vah
yin ışığında. Ibn-i Teymiye diyor 
ki: "Göz görür; ama, ışık yardı

mıyla görür. Işık olmazsa, gözün 
görmesi mümkün değildir. " Akıl 

Hürriyetlerin başında 
din ve vicdan hürriyeti 
gelir. Bir insanı zincire vu
rabi /irsin iz, zindanlarda 
çürütebilirsiniz; ama, vic
danlarına zincir vuramaz
sınız; çünkü, vicdanlar 
hürdür. Hazret-i Pey
gamber, bütün insanlığa 
hürriyet getirmiştir. 

düşünür; eğer, vahyin ışığında 
düşünebilirse , makbul , yararlı , 

selim akıldır ve o akıl, güneş gibi 
dünyayı aydınlatır. 

lşte , Hazret-i Peygamberimiz 
(A.S.V) Kur'an-ı Kerim'e bakınız, 

kendisinden mucize isteyenlere , 
harikulade şeyler gösterilmesini 
isteyenlere, hep tabiatı göstermiş

tir; yani, önünüzde üç kitap var
dır; biri, okunmaya hazır, açık 

duran tabiat kitabı, kendi kitabı
mız -ki insan da bir kitaptır- ve 
vahiy olan, ebedi mucize Kur'an 
kitabı. Peygamber, hep buna in
san lan davet etmiştir. Allah'm 
varlığını ispat için, belki bazı ha
rikulade haller gösterilebilirdi, in
sanların sadeliğine, zaafına baka
rak bu harikulade şeyler göster
mek de işe yarar; ama, o bu yolu 
hiç denemedi. lnsanlann şuuru
na, muhakemesine hitap etti. "Şu 
Safa Tepesini altın yaparsan sana 
inanınz, gökten şunu indirirsen sa
na inamnz" diyenlere, mucize iste
yenlere "zavallılar, bütün yaratılış 
mucize ile dolu iken, benden ne mu
cize istiyorsunuz? Vücudunuzun te
şekkülü bir mucize değil midir? Gece 
ile gündüzün, hayat ile öliimün bir
birini izlemesi; uyumanız, uyanma
nız; meyveler, çiçekler, hayvanlar, 
bunlar birer mucize değil midir?" 

Şu halde, lslam Peygamberi, bir 
tabiat peygamberidir. Tabiat, aynı 
zamanda bir vahiyden ibarettir. 
Peygamber, bunu duyurmaya , 
bunu anlatmaya çalıştı hayatı bo
yunca insanlara. O bir tabiat pey
gamberidir; tabiat bir vahiydir. 
Fuzuli, bunu ne güzel ifade eder, 

"olsa istidad-ı arif kabil·i idrak·i vahv, 
emr-i hak insaline her zerredir bir Cebrail. · 

Eğer insanda istidat, kabiliyet 
olsa, her zerre, kainattaki her zer
re bir Cebrail'dir, bir vahiy mele
ğidir. 
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Cenab-ı Peygamber'e neden 

minnet duyuyoruz, neden insan
lık ona muhtaç; çünkü, kurtarıcı 
esaslan, ulvi prensipleri o getir
miştir. Bakınız, hürriyetlerin ba
şında din ve vicdan hürriyeti ge
lir. Bir insanı zincire vurabilirsi
niz, zindanlarda çürütebilirsiniz; 
ama, vicdanlarına zincir vura
mazsınız; çünkü, vicdanlar hür
dür. Hazret-i Peygamber, bütün 
insanlığa hürriyet getirmiştir. 
Hürriyetin tarihi, öyle l 789'lar
dan başlamaz. Kamil manada din 
ve vicdan hürriyeti getirmiştir. 
Turi Sina yakınında olan Sen Kat
rin manastırlarındaki rahiplere ve 
bütün Hıristiyanlara bir berat 
vermiştir. Bu berat, cihan tarihi
nin en yüksek ve en asil vesikala
rından biridir. Müslümanlar, bu
nunla ne kadar övünse azdır. Te
varih-i Islamiyetin, kemali emni
yetle muhafaza ettiği bu muaz
zam vesika, kendi dindaşları olan 
hükümdarların temin etmedikleri 
masuniyetleri temin etmiştir. Ne 
diyor bakın Peygamberimiz; di
yor ki bu beratın başında : "Bu be
ratın ahkamını ihlal edecek herhan
gi bir Müslümanın, ahdi ilahiyi ve 
hak olan dini ihlal etmiş olacağını 
duyuruyorum." Bu maddeleri ihlal 
eden, Allah'a verdiği sözü ihlal 
etmiştir, !slam'a ihanet etmiştir 
diyor. 

Şimdi o maddelerden bir - iki 

örnek vermek istiyorum: 

"Adalete aykırı hiçbir 
vergi, gayrimüslimlere 
tarh olunmayacaktıı: 

Hiçbir papaz, kiliseden 

1 çıkanlmayacaktır. 

Hiçbir Hıristiyan, dinini 
değiştirmeye mecbur edil
meyecektiı: 

Hiçbir Hıristiyaıı, Hac 
yolundan alıkonulmaya
caktır. 

Cami veyahut mesken inşası için, 
hiçbir kilise yıkılmayacaktır. 

Müslümanlarla evlenen Hıristi
yan kadınlar dinlerini mu haf aza 
edebilecek ve din noktai nazanndan 
baskıya uğramayacaklardır. Ibadet
lerini serbestçe yapabileceklerdir. 

Kiliselerin tamiri hususunda mu
avenete, yardıma muhtaç oldukla
nnda, Müslümanlar, onlara yardım 
edeceklerdir. 

Müslümanların bu hareketleri, 
Hıristiyanlığa iştirak değil, yalnız 

onlara yardım telakki olunacaktır. 

onların günahlarını bağışladı! 

ikinci Cihan Savaşındaki işlenen 
vahşet de, bunun bir örneğidir. 

lslam, bir barış dinidir, sulh di
nidir. Hazret-i Peygamberimiz 
(A.S.V) bir rahmet peygamberi
dir. lslam demek, huzur içinde 
yaşamak demektir, mutmain ol
mak demektir, barış demektir, 
sulh demektir. Kelime olarak bu
nu ifade eder. Hıristiyanlık dini
ne, Hazret-i lsa'nın dinine İsevi
lik denilir. Yahudilerin dinine, 
Hazret-i Musa'mn getirdiği dine 
Musevilik denilir. Zerdüşt Dini
ne, Zerdüştlük denilir. Buda'nın 

getirdiği dine Budilik denilir. 
Ama, Hazret-i Muhammed'in ge
tirdiği dine Muhammedilik denil
mez; ona, Müslümanlık denilir. 
Hazret-i Muhammed de, diğer 
Müslümanlar gibi, dinin emirleri
ne uymak zorundadır. Bu dinin 
adı Müslümanlıktır. Müslümanlık 

da, ifade ettiğim gibi, huzurdur, 
barıştır, mutmain olarak, tam bir 
sükunet içerisinde yaşamaktır. 

Müslümanlar; Hıristiyan devlet
lerle harp edecek olurlarsa, bundan 
dolayt Jslam ülkesinde yaşayan Hı

ristiyanlara dokunulmayacak, ha
karet edilmeyecek, mesuliyete duçar 
olmayacaklardır. Böyle bir harekette ,.. 
bulunacak olurlarsa, Peygamber'e 
karşı gelmiş addolunacaklardır. " 

Büyük bir tarihi vesika. Kato
liklerin, Protestanların, Orto
doksların, en eski zamanlardan r 

pek yakın zamanlara kadar bu 
vadideki emirleri, Peygamber'in 
emrinin tam zıddıdır. Sulh pey
gamberi olan Hazret-i lsa 'nın 
mensupları, yaktılar, yıktılar, im
ha ettiler, öldürdüler, yağma etti
ler, genç, ihtiyar, erkek - kadın 

demeyerek her vahşeti irtikap et
tiler; sonra, papazın huzuruna gi
derek itirafı kusurda bulundular; 
papaz, Allah'ın vekili sıfatıyla, 



Değerli dinleyenlerim, tabit, 
Müslümanlığın aslını öğrenmek 

lazım, özünü, ruhunu kavramak 
lazım. Birtakım insanlann davra
nışları, din hakkında bizi yanlış 
telakkilere sevk etmesin ve hiç 
kimse de, lslam'ı sevimsiz göster
meye çalışmasın. Biz; üzülerek 
ifade edeyim ki, lslamiyet'i layı
kıyla anlayamadık. Kur'an-ı Ke
rim, o yüce kitap , asırlarca me
zarlık kitabı haline getirildi . 
Akif'i çıldırtan da bu değil mi? 

ğacak, kılıçla kafamızı mı uçura
cak?" Onlar, kara kara sui akıbet
lerini düşünürken, Hazret-i Pey
gamber karşılarına çıktı "benden 
ne bekliyorsunuz?" dedi. "Senden 
bağışlanmamızı bekliyoruz" dedi
ler. Peygamberimizin gözlerinden 
yaşlar aktı ve "ben de, Yusuf Pey
gamber'in kardeşlerine söylediği gi
bi söylüyorum; sizi muaheze etme
yeceğim, sizi cezalandırmayacağım. 

Allah sizi affetsin. O, merhametlile
rin en merhametlisidir." dedi ve 

umumi bir af ilan etti. 

·va açar bakarız nazm-ı celilin yaprağına, 

yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. 

inmemiştir Kur'an hele bunu hakkıyla bilin, 

Bedir Savaşında, esir
ler arasında bir bayan 
"Ya Muhammed, benim 
bir kardeşim va ı: dağa 
kaçtı, ondan başka yakı-Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için. · 

Sahabe, Kur'an-ı okuyordu; 
ama, h azm ediyo rdu. Bu çok 
önemlidir. Bir insan, bir fırının 
ekmeğini tüketebilir; alır ağzına, 
çiğner atar, çiğner atar; ama, bir 
fırının ekmeğini, bir batman ek
meği yiyebilir mi, mideye indire
bilir mi? Çok okumak önemli de
ğil. Sahabe, Kur'an'ın hepsini ez
berlemeyi bile pek önemli saymı
yordu. Önce, bir ayet okur, bir 
sure okur, onu hazmeder, onu 
uygular, ondan sonra başka bir 
sureyi ezberlemeye geçerdi. 

Peygamber'i kendimize örnek 
alalım. O, her hali ile örnektir. 
Allah, Kur'an'da diyor ki: "Andol
sun hi, Resulün hayatında sizin için 
gazel bir örnek vardıı: " 

Şimdi, bir - iki güzel ahlak ör
neğini sizlere nakledeyim. Bu
günkü cemiyetimizin, buna çok 
ihtiyacı var. Mekke fethediliyor, 
insanlar Kabe'nin etrafında topla
nıp kara kara düşünüyorlar "biz, 
Muhammed'i yeıinden yurdundan 
ettik, öldürmeye teşebbüs ettik, ona 
her türlü hakareti yaptık, acaba 
Muhammed bize nasıl muamele 
edecek, iple mi asacak, suda mı bo-

nım yok. Hürriyetime ka
vuşmak için fidye verecek durumda 
değilim. Ama, ben, Hatemi Tayi'nin 
kızıyım, benim babam fakirleri bes
lerdi, alicenap bir kimseydi, misa
firperverdi, kadınları korurdu. Beni 
bağışla" dedi. Hazret-i Peygambe
rimiz, ashabına seslenerek, insa
niyetperver, alicenap bir insanın 
kızını esir tutmak yakışmaz. Ha
temi Tayi'nin kızı hürdür serbest
tir dedi ve şöyle buyurdu: "Senin 
babandaki sifatlar; 1slam'da olan, 
tslam'ın emreltiği sif atlardır: Eğer 
putperest olmasaydı, onun için dua 
ederdim." 

Bir örnek de onun azmiyle ilgi
li. Bedir Savaşı, müşrikler Medine 
sınırlarına kadar yanaşmışlar. 

Peygamber, arkadaşlarını topladı, 
istişare etti. Savaşalım mı , savaş
mayalım mı? .. Müzakereler yapıl
dı, nelicede çoğunluk savaşalım 
dedi. Peygamber zırhını giyindi, 
kılıcını kuşandı, atına bindi. Ar
kadaşları gelerek "Ya Muhammed, 
savaştan vazgeçtik, savaşmayalım" 
dediler. O büyük peygamber "bir 
peygamber istişarede bulunuı: bir 
karar alıı; zırhını giyinir, silahını 
kuşanır, atına binerse, artık onu az
ntinden kimse vazgeçiremez. Siz 
gelmezseniz, ben tek başıma savaşa
cağım" der. işte, bir devlet adamı 
olarak Peygamber'in azmi, istişa
reye verdiği önem ve kararlılığı. 

Bir Batılı, onun hak peygamber 
olduğunu şöyle ispata çalışır: 

Bazı insanlar vardır ki, sa
de bir hayat yaşarlar. iktidar 
mevkiine geldikten sonra 
hayat tarzlarını değiştirirler, 
lüks yaşamaya başlarlar. 
Ama, Hazret- i Peygam
ber'de bunu görmek müm
kün değildir, o hiç hayatını 
değiştirmemiştir. Mekke'de, 
müşriklerin ona boykot ilan 
ettikleri bir zamanda, arpa 
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ekmeği yerdi, hasırın üze
rinde yatardı. Mekke'yi fet
hedip devlet başkanı olduk
tan sonra, yine arpa ekmeği 
yedi, yine hasırın üzerinde 
yattı. Kızı Fatıma mezarı ba
şında ağlarken, bir gün do
yunca yemedin, bir gün yu
muşak döşeğin üzerinde 
uyumadın diye feryat edi
yordu. 

Bir örnek de onun adaletinden. 
Bunlardan ders almamız lazım. 
Bir kadın getiriyorlar, suçlu bir 
kadın; fakat, eşraftan birisi, Mek
ke'nin ileri gelen soylu bir ailesi
ne mensup. Peygamber bunu ce
zalandıracak. Birisi diyor ki, bu 
soylu bir kimsedir, bağışlayın bu
nu. Allah'ın Resulü diyor ki: "Siz
den önceki milletler neden helak ol
du biliyor musunuz; soylu kimseleı; 

zenginler, makam mevki sahibi 
olanlar suç işlediği zaman kanunlar 
uygulanmazdı; ama, yoksul, biçare 
insan suç işlediği zaman idama 
mahkam edilirdi, en ağır cezalara 
çarptırılırdı. Bu eşitsizlik, adaletsiz
lik yüZünden, Allah, geçmiş millet
leıi yok etmiştir. Eğer bir ülke ayak
ta durmak istiyorsa, adaletli olmak 
mecburiyetindedir. Adalet yoksa, o 
ülkenin kıyameti kopmuştur. Ben, 
Allah'ın zatına yemin ediyorum, kı
zım Fatıma da suç işlese, onu da ce
zalandınnm." 

Hazret-i Peygamberimiz, müs
takim bir insandı, doğru bir in
sandı ve herkes tarafından "emin" 
diye anılırdı. Yolda giderken, 
emin gidiyor, güvenilir insan gi
diyor denilirdi. Bir meclise girdi
ğinde, emin geldi deniliyordu ve 
o diyor ki, "Temiz yaşa, doğru ya
şa, doğruluktan ayrılma, Allah doğ
rularla beraberdir." 

Evet , Peygamber, sevgi pey
gamberidir. Hiçbir zaman lanet 
etmemiştir, beddua etmemiştir. 
Dişlerini kıranlara bile "Allahım, 
bunlar bilmiyorlar, hidayet nasip 
et" diye yalvarmış, yakarmıştır. 

Alemlere rahmet olarak gönderil
miştir. Alemler deniliyor, sadece 
Müslümanlar değil, bütün kaina
ta rahmet olarak gönderilmiştir. 
Herkes onun rahmetinden istifa
de etmiştir. 

Bugün, mutlu günümüz, O 
Peygamber'i anıyoruz. Biz, bu 
haftayı, diğer ülkelerde, Avrun 
pa'da ve diğer lslam ülkeleıinde 

ve Türk cumhuıiyetlerinde kut
luyoruz. Önümüzdeki yıllarda , 
nasip olursa , zaman ve zemin 
müsaade ederse kutlamaya de
vam edeceğiz. 

Peygamber çok önemlidir. Al
lah'a giden yol, peygamberden ge
çer. Şimdi, son zamanlarda, çeşitli 
kisveler altında, lslam adı altında , 

Peygamberin değeri düşürülmeye 

çalışılıyor. Evet, o bir beşerdir. Za
ten, hiçbir zaman, beşer üstü bir 

Eğer bir ülke ayakta dur
mak istiyorsa, adaletli ol
mak mecburiyetindedir. 
Adalet yoksa, o ülkenin kı
yameti kopmuştur. Ben, 
Allah 'ın zatına yemin edi
yorum, kızım Fatıma da 
suç islese, onu da cezalan
dırırım. 

varlık olduğunu iddia etmemiştir. 

Kur'an da öyle diyor; "de ki, ben de 
sizin gibi bir beşerim. " 

lki su vardır, ikisi de berraktır; 
ama, biri tatlıdır, biri acıdır. !ki an 
vardır; biri insanı sokar, diğeri ha
yat verir, bal verir. Aynı lokmayı 

bir insan yer kıskançlık olur, kibir 
olur, enaniyet olur. Bir başkası yer, 
nur olur. lki ceylan görürsünüz, 
aynı hayvandır; ama, biri misk 
kokusu taşır, öbüıünde bu yoktur. 
Eğer, her şekli adem olan insan ol
saydı, Hazret-i Muhammed'le Ebu 
Cehil arasında hiçbir fark olmaz
dı. O Peygamber, o beşer, o bir fa
ni; ama, dünya yaratıldığı günden 
kıyamete kadar, bütün insanlığı , 

avamıyla, havasıyla , bir araya ge
tirseniz, Hazret-i Muhammed'in 
bir zerresi olamaz, onun ka'bına 
ulaşamaz. 

Müslümanlar, bu insanlara 
aldanmamalıdır. o bizim her 
şeyimizdir: sebebi hidayeti
mizdir, rehberimizdir, kur
tarıcımızdır. Allah, şefaatına 
hepimizi nail etsin. 

Ben, bütün kalbimle, bütün sa
mimiyetimle tarihin tekrar ettiği 
bir sözü söylüyor ve sözlerimi bi
ti r i yorum. Ruhum sana feda 
olsun ya Resulullah. 



Devlet Bakanı 

Nevzat Ercan 

Hz. Peygamberi .. 
Ornek Almak, 
• • • inanan insan için, .. 
Oncelikle Dini Bir 
Görevdir. 

T ürkiye Diyanet Vakfının , 
1989 yılından itibaren Pey

gamber Efendimizin doğum yıl

dönümlerini Kutlu Doğum Haf
tası adıyla ilan etmeye başladığı 
bu haftanın feyizli geçmesini di
ler; bu haftanın Müslüman Türk 
Milletinin hayatında ve gönlünde 
müstesna bir yeri olan Peygam
ber sevgisinin yeni bir coşku ve 
şuur halinde canlanmasına vesile 
olmasını yüce yaratıcıdan dua ve 
niyaz ederim. 

Değerli konuklar, bütün ilahı 
dinlerde olduğu gibi, dinimizde 
de, Peygamber inancının son de
rece merkez1 bir önemi vardır. 
Yüce Allah, insanlığın kurtuluşu 
için gerekli ve yeterli olan evren
sel doğruları bir taraftan Peygam-

ber vasıtasıyla 
beşeriyete ulaştı

rır; diğer taraf
tan da, bu ev
rensel doğrula
rın sosyal hayata 
nasıl geçirilece
ğinin somut ör
neğini de, yine 
Peygamber vası
tasıyla gösterir. 
Peygamberler, 
dinin insanlığa 
sunduğu model 
insan konumun
dadırlar. Bu se

beple, Kur'an-1 Kerim'de, Pey
gamberimize, insanlara, "eğer Al
lah'ı seviyorsanız, bana tabi olun, 
böylece Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın" demesi 
buyurulmaktadır. 

Müslümanlar için Hazret-i Pey
gamber, doğrudur, model insan
dır. Çünkü o, bir taraftan Allah'ın 
buyruklarım olduğu gibi insanla
ra ulaştı ran, diğer taraftan da, ila
hi buyrukları gündelik hayatında 
en iyi şekilde uygulayarak, başka 
insanlara örneklik edendir. Bu 
anlamda, Kur'an-ı Kerim'de, Haz
ret-i Peygamber'e hitaben "mu
hakkak, sen çok yüce bir ahlak 

üzeresin" buyurulurken, insanla
ra da, "gerçekten sizin için Resu
lullah'ta çok güzel bir örnek var
dır" buyurulmaktadır. Dolayısıy

la, Hazret-i Peygamber'i örnek al
mak, inanan insan için, öncelikle 
din1 bir görevdir. 

Hazret-i Peygamber'den 1400 
küsur sene sonra yaşayan günü
müz insanı, bugün, Peygamberi
mizin nasıl örnek alınması gerek
tiği konusunu, son derece iyi an
lamak zorundadır. Yüce Allah, 
kullarını çok sevdiğinden dolayı, 
onların iki dünyada hüsrana uğ
ramamaları için, kendilerine sü
rekli ilahi kitap ile birlikte, onun 
uygulamaya koyan peygamberler 
göndermiştir. 

Dolayısıyla, bir din için pey
gamberin önemi, her şeyin üs
tündedir. Her ölümcül insan gibi 
O da ölmüştür ; ama, getirdiği de
ğerler ve normlar, kıyamete ka
dar bakidir. Bu nedenle, Kur'an'la 
birlikte, Peygamberimiz Hazret-i 
Muhammed'in çok iyi tanınması, 

anlaşılması şarttır. Ancak bu şe
kilde onu örnek almak mümkün 
olabilecektir. 

Bütün insanlığa model olan 
Hazret-i Peygamberimizi örnek 



alacak Müslümanlar, onu izleye
rek, Allah'ın arzuladığı standart
larda birer insan olacak ve onlara 
hazırladığı ahiret ve dünya mut
luluğuna ulaşmaları ancak müm
kün olabilecektir. 

Kısaca, onun örnek alınmasının 
metodolojisi üzerinde durmak is
tiyorum. Çünkü, günümüzde bu
na ihtiyacımız var bizim. Hazret-i 
Peygamber'i örnek almak, onun 
bir insan olarak günlük hayatım 
devam ettirmek üzere yaşadığı 
hayatın biçimsel yönünü aynen 
yaşamaya çalışmak olmamalıdır. 
Çünkü, hayatın biçimsel yönü, 
büyük çapta gelenek ve görenek
lere göre şekillenir. Aynca, böyle 
bir örnek alma, herhangi bir zor
luğu olmayan kolay bir iştir ve 
sonuçta bunun yaşadığımız haya
ta, ahlaki bakımdan kazandıraca
ğı herhangi bir katkısı da olma
yacaktır. Yine, Hazret-i Peygam
ber'i örnek almaktan kastımız , 
onun sahip olduğu ve bizlere 
tebliğ ettiği üniversal ahlakı de
ğer ve faziletleri hayata uygula
mamız ve insanlara karşı aynı 
tavrı , büyük bir sevgi ve hoşgö
rüyle sergilememizdir. Ancak bu 
şekilde inandığımız İslamiyet, kı
yamete kadar bakidir gerçeğini 
haklı çıkarabiliriz. 

Günümüz insanı, Peygambe
rimizi örnek almayı, onun gibi 
müşvik bir eş, onun gibi dürüst 
bir ticaret adamı, onun gibi 
hassas komsu, onun gibi 
uyumlu bir vatandaş, onun gibi 
adaletli devlet adamı of mak 
seklinde anladığı ve bunu ger
çek/estirmeye koyulduğu za
man, gündelik hayatı da dahil, 
toplum hayatında ne kadar bü
yük bir değişik/ iğin ve manevi 
zenginliğin meydana geldiğini, 
kendiliğinden hemen herkes 
farkedecektir. 

-- _,,---ı 
Şimdi bize düşen, yüce kitabı-

mız Kur'an'ı ve sevgili Peygambe
rimiz Hazret-i Muhammed'i ve 
yüce dinimizi doğru bir şekilde 
anlamak ve anlatmak suretiyle, 
evet doğru bir şekilde anlamak 
ve anlatmak suretiyle, asırların 
getirdiği yanlış anlayışları izale 
etmek, ortadan kaldırmak, Müs
lümanlara yeni bir ilim, yeni bir 
düşünce, tefekkür ve çalışma aşkı 
kazandırmaktır. Bugün muhtaç 
olduğumuz husus budur. 

Biliyoruz ki, ülkemizde ve dün
yamızda, her alanda, çok hızlı ve 
baş döndürücü gelişmeler yaşan
maktadır. Gelişen günlük olaylar, 
mutlaka bir yönüyle bizi , Müslü
manları ilgilendir
mektedir. Bu nedenle, 
çağın ve sosyal geliş
me !erin dışında kal
mamalı, aktüaliteyi 
takip etmeli, kendi
mizi ilmi, mesleki ve 
kültürel alanlarda de
vamb yenilemeliyiz. 
Sosyal hadiseleri doğ
ru algılayarak, dini
mizi özüne uygun bir 
şekilde yorumlayarak, 
bidat ve hurafelerden 
arınmış temiz bir din 
duygusu ile insanları-

mızı, çocuklarımızı, gençlerimizi 
nakış gibi işlemeli ve bezemeli.
yiz. 

Diyanet İşleri Başkanlığımız ile 
işbirliği halinde, Peygamberimi
zin doğum gününün tekabül etti
ği haftayı Kutlu Doğum Haftası 
adı altında değerlendirmeyi do
kuz senedir bir gelenek haline 
getirmiş olan Türkiye Diyanet 
Vakfı yetkililerini kutluyor; Kutlu 
Doğum Haftasının, Peygamberi
mizin doğru anlaşılması ve anla
tılmasına, Yüce Dinimizin doğru 
anlaşılıp anlatılmasına katkıda 

bulunacağım ümit ediyor, hepini
ze saygı ve sevgilerimi sunuyo
rum. 



Büyük Bir1ik Partisi Genel Başkanı 

Muhsin Yazıcıoğlu 

B ugünkü Kutlu Doğum Haf
tasının iki cihan sultam Pey

gamberimiz Muhammed Mustafa 
(S.A.V) efendimizin doğru anla
şılmasına, tanınmasına ve kav
ranmasına vesile olmasını Cenab-ı 

Allah'tan diliyorum. Bu haftayı 
tertip edenleri tebrik ediyorum. 
Milletimize, lslam alemine ve in
sanlığa hayır getirmesini diliyo
rum. 

Elbette, bugün, her zamankin
den daha çok lslam'ı anlamak, ls
lam'ı bize getiren, Kur'an'ı bize 
öğreten Peygamberimizi anlamak 
ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Bu
gün, lslam adına ne olursa, her 
şeyi çağdışı kabul edenler; lslam 
adına söylenen her şeye karşı çı

kan ve lslam'ın vaat ettiği, ifade 
ettiği dünyayı karanlıklann dün
yası olarak takdim edenler, bu
gün hangi noktadalar, lslam o 
gün hangi noktaya insanlığı taşı

yabilmişti; bunu mukayese etme
ye mecburnz. 

Şu anda bütün ağırlığıyla üzeri
mizde hissettiğimiz lslam'ı çağdı

şı gösterme çabalarına baktığı -

Bugün, her zamankinden daha 
• çok lslam'ı anlatmak ihtiyacıyla 

karşı karşıyayız. 

mızda, bugünkü sistemlerin, bu
günkü anlayışların ve kavrayışla
rın halen Islam'ın 1 400 yıl önce 
getirmiş olduğu çağa insanlığı 

ulaştıramadığını görmekteyiz. 
Sömürüye ve köle düzenine son 
veren İslam mı karanlıkların 
dünyasıdır? Kız çocukların diri 

diri gömülmesine son veren ve 
kadını gerçek değerine ulaştıran 
lslam mı çağın gerisindedir? İşçi
ye, sırtının teri kurumadan ücre
tini ödemeyi emreden Peygambe
rimiz mi bugünkü çağın gerisin
de kalmıştır? Çamurlar içerisinde 
bir dilim ekmek almaya çalışan, 
çabalayan insan manzaralarının 
olduğu bugünkü günümüzü dü
şünecek olursak, komşusu aç ge
zerken tok yatan bizden değildir 
diye kendisinin dışına o insanlan 
iten Iki Cihan Sultanı mı bu ça
ğın gerisinde kalmıştır? "insanın 
en hay ı rl ısı , insanlara hizmet 
edenlerdir" buyuran Peygamberi-

miz, insam bu hayırlı hizmetlere 
yönlendirirken, bu çağın çok mu 
gerisinde bir şey söylemiştir? "Bir 
devlet adalet ile yükselir, zulm ile 
yıkıhr buyurmuştur." Adalet ne
dir, zulüm nedir diye soruldu
ğunda, en zayıf insanın , en kuv
vetli olandan hakkım kolayca al
dığı devlet, adaletli bir devlet; en 
zayıf insanın, güçlü olandan hak
kını alamadığı devlet, zalim dev
lettir buyurmuştur. Yani, devletin 
temelini adalet üstüne oturtmuş 

olan ve bütün insanlan, Allah'm 
yarattığı kutsal birer emanet gibi 
gören bir sistem, bir düşünce, 
bugünkü çağın neden gerisinde 
kalmaktadır? 

Öyle bir aydınlıklar ve karan
lıklar dünyası önümüze koymak
tadırlar ki, kendi inancıyla ve de
ğerleriyle beraber kamudan ya
rarlanmak isteyenleri, kendi 
inancıyla ve değerleriyle beraber 
ilimden, tahsilden, fenden, me-
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deniyetten istifade etmek isteyen
leri baskı aluna almak ve insanla
rın en temel insani haklarım bas
kı altına almak mı aydınlıkların 
dünyasıdır? Eğer, aydınlıkların 

dünyası diye ifade edilen dünya 
bu ise, o zaman biz, bu aydınlık
ların dünyasında değiliz. Çünkü, 
1400 yıl önce, Veda Hutbesiyle 
insanlara hakkı, adaleti, insani 
değerleri, insanca yaşama hakla
rını ve bütün inançların , dinlerin, 
insanın cüzi iradesiyle, kendi ira
desiyle seçebileceğini vaad eden, 
ifade eden bir Peygamberin üm
meti olmaktan büyük bir onur 
duyarak, onun getirmiş olduğu 
aydınlıklar dünyasında yaşamak 

arzumuzu, isteğimizi bugün daha 
kuvvetli bir şekilde ifadeye mec
buruz. 

Onun için, bugün,· Gül 
Haftası diye konulmuş 
olan, Peygamberimizin do
ğumu do/ayısıyla kutlanan 
bu haftanın, insan hakları
nı, devlet düzeni anlayışını, 
kadın haklarını, kadına veri
len değeri, ilme verilen de
ğeri, çağı yakalama çabası
nı, gayretini, sevgiyi, hoş
görüyü daha iyi kavrama
mıza vesile olmasrnı diliyo
rum. 

"Gül, gül ki gül yüzünde binlerce 
güller açsın. Gül bahçesi gül yüzün
den güller topla, sevgi dağıt demet 
demet. Sevgide güller açsın, güller 
sevgi dağıtsın. Sevgiyle bakıyor; gül 
gibi görüyorsan, sen bahtiyarsın." 

iki Cihan Sultanına, en içten 
tazimlerimle, hürmetlerimle, Al
lah'm selamını iletiyor, sizlere 
saygılar sunuyorum. 

Anavataı Partisi Genel Bşk. Yrd. 

Agah Oktay Güner 

Onun 
bütün ömrü, 
• 
Islam'ın insanını 

yoğurmakla 

geçmiştir. 

B izim, millet hayatımızda, 
devlet hayatımızda müstesna 

bir hizmet yeri ve şuuru olan va
kıf geleneğimizin, Türkiye Diya
net Vakfı, günümüzde, en güzel 
örneklerini vermektedir dersek, 
hakkı ifade etmiş oluruz. Kutlu 
Doğum Haftası bunlardan birisi
dir. 

Bugün, Türkiye'de, hepimizi 
üzen, hepimizi boğan sıkıntıların 
temel sebebinde, üzülerek ifade 
edeyim ki, cehalet yatmaktadır. 
lslam'm hakikatini bilmemek, ls
lam'ın hakikatini idrak etmemek 
temel sıkıntımızdır. Dünya üze
rindeki dinler içerisinde mukad
des kitabının tek harfi değişme
miş olan sadece ve sadece ls 
lam'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Haya-

tının her dakikasına ulaşılabil
miş, yaşayışını bütünüyle idrak 
etme imkanına sahip olunabile
cek tek Peygamber de, yine bizim 
Yüce Peygamberimizdir. Bu iki 
büyük hakikate rağmen, bizim 
cemiyetimizin sıkıntı içinde ol
masını izah etmek, bilgisizlik, ce
halet ve iyi niyetten mahrumiye
tin dışında mümkün müdür? 

Muhteşem Peygamberimiz, Al
lah'ın elçisidir. Biraz önce ifade 
buyuruldu , Muhammed-ül 
Emin'dir. "Şu dağın arkasından bir 
ordu geliyor desem inanır mısınız?" 
"Inanınz ey Muhammed, sen doğ
rusun, sen yalan söylemezsin." "O 
zaman, taptığınız bütün bu putlar 
yalandır. Allah'a inanın. '' Dikkat 
buyurulursa, Peyamberimiz Efen
dimiz'in bütün hayatı, güvenilir 
insan olma şahsiyetiyle ifadesini 
bulmaktadır. O sadece güvenilir, 
muhteşem bir şahsiyet olmakla 
kalmamış, iyi bir eş, örnek bir ba
ba, muhteşem bir ahlak sahibi ve 
cidden bugün bile kavranılması 
çok güç, büyük ufuklara ulaşmış 
bir devlet adamı olmuştur. 

Değerli kardeşlerim, maliye il
minin ortaya koyduğu gerçek, 
dünyadaki ilk bütçenin, bizim 
Yüce Peygamberimiz tarafından 
yapıldığıdır. Bu bütçe, bugün bile 
sosyal siyaset tedbirleri açısından 
en zengin devletlerin varamadığı 
ufuklardadır. lflas etmiş tüccara 
sermaye veren, ticari teşebbüse 
girmek isteyene sermaye veren, 
çocuğunu evlendirmek isteyen 
yoksul aileye yardım eden, evlen
mek isteyen kimsesiz gencin ev
lenme masraflarını karşılayan ve 
devleti idare edenlerin kendi el
biselerinin yamalarını kendileri
nin dikmesine imkan sağlamak
tan öte imkan tanımayan muhte
şem bir sosyal adalet anlayışını 
ifade eden bütçe. 



Veda Hutbesi. İnsanlık, birinci 
ve ikinci cihan harbiyle, 100 mil
yona yakın insanın ölmesine, sa
kat kalmasına, kaybolmasına se
bep olan büyük acılarla, Birleş
miş Milletler insan Hakları Ev
rensel Beyannamesini kabul etti. 
Dünya hukuk otoritelerinin söy
lediği, dünyadaki büyük hukuk 
alimlerinin birleştiği bir gerçek 
var, o da şu: Birleşmiş Milletler 
İnsan Haklan Evrensel Beyanna
mesini şuraya koyunuz, Veda 
Hutbesini buraya koyun, muka- ı' ~~~ 
yese ediniz; Veda Hutbesindeki 
insan haklarıyla ilgili ufuklar, tes
pitler, temenniler, hükümler, Bir
leşmiş Milletler lnsan Haklan Be
yannamesinden çok ileridir. 

Demek ki, Müslümanlar, dünya 
insanlarından 14 asır ileridirler. 
Peki, bu ileri olan hükümlere 
rağmen, lslam aleminin perişanlı
ğı nedendir? Neden lslam alemi, 
bir türlü kültür emperyalizminin 
zincirlerini kırıp, fikir, düşünce, 
sanat, ekonomi konularında dün
ya insanlığına, 12 nci Asırdan be
ri katkıda bulunmakta çok az ba
şarılı olabilmektedir? lşte, bizim 
temel sıkıntımız buradadır. 

Yüce Peygamberimiz, savaşta 
esir ettiği okuma - yazma bilenle
re, Müslüman çocuklara okuma -
yazma öğretmeleri şartıyla hürri
yetlerini vereceğini vaat buyur
muştur. Bu yüce vaadin en güzel 
ifadesi, yine onun bir güzel sözü, 
hadisi şerifidir: "ilim, Çin'de olsa 
dahi alınız." Devenin ve atın tek 
ulaşım vasıtası olduğu bir dünya
da, Çin'deki ilmi almayı emreden 
Peygamberin, jet uçağının icat 
edildiği bir dünyada, hangi ilme 
talip olmamız gerektiğini, bize, 
nasıl söyleyeceğini, herhalde tah
min ve takdir buyurursunuz. 

Yüce Peygamber bakınız ne bu
yuruyorlar: "lman etmedikçe Cen-

nete giremezsiniz. Birbirinizi sev
medikçe, iman etmiş olmazsınız." 
Sadece bu badisi şerif, zannedi
yorum, hem bizim, hem dünya
nın bütün dertlerine derman ve-
recektir. 

"Ey. Muhammed sen niye gönde
rildin?" "Ben, ahlakı kemaline er
dirmek için gönderildim." 

Bugün, Türkiye 'de, he
pimizi üzen, hepimizi 
boğan sıkıntıların temel 
sebebinde, üzülerek ifa
de edeyim ki, cehalet 
yatmaktadır. lslam 'ın ha
kikatini bilmemek, is
lam 'ın hakikatini idrak 
etmemek temel sıkıntı
mızdır. 

Onun bütün ömrü, lslam'ın in
sanını yoğurmakla geçmiştir ve 
bizim esas ihtiyacımız, lslam'ın 
ahlakını yaşayabilmek ve o ahlakı 
taşıyabilmektir. lslam'ın insanın

dan 1slam'ın devletine geçilir; ls
lam'm insanı unutulursa, o za
man bütün sıkıntı başlar. Devlet
teki nefsanı değerler, ferdi egoiz
min özünü teşkil ettiği siyasetin 
yanlış yorumlan, lslam'ı değişik 

mecralara götürür. Halbuki İs-

lam, önce İslam'ın insanını yoğu

rur. Islam'm insanı olduğu za
man, lslam'ın düşüncesi, lslam'ın 

düzeni kendiliğinden gelir. 

Türkiye, bugün, büyük bir 
uyanışa, büyük bir dirilişe ve bü
yük bir muhasebeye, bilançoya 
muhtaçtır. En güzel gelenekleri
mizden birisi olan mevlitlerde, 
onun doğum bahsi geldiği za
man, hiçbir emir, hiçbir komuta 
olmadan, hepimiz ayağa kalkıyor 
ve selatü selamlarla, Yüce Pey
gamberin doğuşunu selamlıyo
ruz. Milyonlarca Müslüman, 
dünya üzerinde bunu yaşıyor. O 
zaman biz sormalıyız; bu Yüce 
Peygamber'i.n ahlakı nerededir, 
bizim ahlakımızın ona nispeti ne
dir? Zannediyorum kurtuluşu

muz, dertlerimizin çözümü, her
birimizin yegan yegan ve bütü
nüyle toplum olarak, bu Yüce 
Peygamber'e duyduğumuz sevgi, 
saygı, ona olan aşkımızı yaşayış 
ölçümüzle tayin edilecektir. 

Allah'tan, bu aziz millete, Yüce 
Peygamberi hürmetine, yüce veli
leri hürmetine, Peygamber aşkıy
la diriliş niyaz ediyor, gönülleri
nizdeki Peygamber sevgisinin kı
yamete kadar yaşamasını niyaz 
ediyorum. 



Oışişleri Bakanı ve Başbakan Yrd. 

Prof .Dr. Tansu Çiller 

Bismillahirrahnıaııirrahim. 

S evgili Peygamberimizin Kutlu 
Doğumunu kültürel bir akti

viteye dönüştüren Diyanet lşleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfını tebrik ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Bu kez de , nasip olmasından 
bir büyük mutluluk duyduğum 
ve i.lk defa 1994 yılında açılışına 

katıldığım bu etkinliği , her yıl ya
kından izliyorum. Gerek ülke ça
pında ve gerekse uluslararası dü
zeyde tertip edilen ilmı sempoz
yumların, milletimizin aydınlan
masında çok yararlar sağladığını 
görmekten duyduğum memnuni
yeti ayrıca belirtmek istiyorum. 
Özellikle, geçen yıl düzenlenen 
uluslararası sempozyumun "De
ğişim Sürecinde lslam" başlığı , 
çok anlamlıydı ve Peygamberimi
zin misyonuna yakışır bir uyum 
arz etmişti. 

Değerli misafirler, günümüzün 
evrensel değer ölçülerini belirler
ken, sadece fizik çevreyle sınırlı 
kalıp, fizik ötesini görmemek, 
metafizik alemi dikkate alma
mak, insanı materyalist yapar, 

Problemlerimizin en doğru ve 
kolay çözümü Peygamberimizi 
tanımaktan geçmektedir. 
dengeli biçimde gelişmiş bir in
sanlık dünyası için, metafizik ale
mi dikkate almak zorunluluğu 
vardir. Metafizik aleme götüren 
en doğru, en kısa, en güvenilir 
yol , Peygamberimizin yoludur. 
Fizik çevreyi tanımak, o çevreyi 
çeşitli yönleriyle tanıyan eğitici 
ve öğreticilere muhtaç olduğu
muz gibi, metafizik alemi tanı

mak için de, o alemi bilen bir 
eğitici ve öğreticinin rehberliği 
şarttır. Hiç şüphesiz, bu rehber, 
Sevgili Peygamberimiz ve Efendi
mizden başka hiç kimse değildir. 

O halde, biraz önce sözünü et
Liğim manevı bunalımdan çıkış 

için, Yüce Peygamberimizi iyi ta
nımaya, tanıtmaya, çok sevip sev
dirmeye, getirdikleri ve en sade, 
en saf şekliyle bizzat uyguladıkla-

n üstün ahlak prensiplerini öğ
renmeye, öğretmeye, bir Müslü
man olarak hem muhtacız, hem 
de mecburuz. 
lslam'ı ve onun Yüce Peygam

berini tanırken, aklın ve bilmin 
gereği olan yol ve yöntemlerden 
de şaşmamalıyız . Bazılanna göre , 
bilim, şüphelenmeyi, düşünmeyi 
ve araştırmay1 gerektirir. Din ise, 
inanmayı ve bağlanmayı emreder. 
Bu anlayışla olaya yaklaştığımız
da, din ile ilmi yan yana getirip 
bağdaştırmanın mümkün olma
dığını düşünenler vardır; ama, 
dinde amaç lslam olunca, bu yar
gı tamamen yanlıştır. Çünkü 1s
lam, inanç konulan dahil, getir
diği hiçbir esasını ilmI tartışmala
ra kapalı tutmamış, her şeyin bi
limin ışığında ele alınması gerek
tiğini söylemiş, bunu tercih et-

maddenin esiri haline getirir. Öy- / ' 
leyse, maddesiyle , manasıyla • 



miştir. llim adamını lslam öv
müştür. "Hiç bilenlerle bilmeyenler 
bir olur mu" demiş, bilimi aydınlı
ğa, cehaleti karanlığa teşbih et
miştir. Onda, ilm1 gerekçeler kar
şısında savunulamayacak, tutu
namayacak, yıkılıp gidecek hiçbir 
söylem yoktur. 

Bakınız, bugün, toplumumuz
da her şeyden çok bir uzlaşmaya 
ve gerçek bilime ve hakikate ihti
yacımız olduğu bir dönemdeyiz. 
lşte bu dönemde, Büyük Önder 
Atatürk'ün de, bu gerçeği nasıl 
tam özünden kavramış ve şu söz
leriyİe ne güzel günümüze taşı
mış olduğunu görelim: "Insanlara 
feyiz ruhu vermiş olan dintmiz, son 
dindir" demiş Atatürk. "Ekmel 
dindir; çünkü dinimiz, akla, mantı
ğa, hakikate tamamen tevafuk ve 
tetabuk ediyor." lşte, Atatürk'ün 
de, veciz ifadeleriyle dile getirdiği 
gibi, gerçek lslam budur. Böyle 
bir lslam'ı doğmatikleştirmeye, 
hele hele fanatikleştirmeye kim
senin hakkı da yoktur, yetkisi de 
yoktur. 

Bütün problem, şevgili 
Peygamberimizi ve onun 
pırıl pırıl örnek şahsiyetin
de yüce Dinimizi gerçek 
kimliğiyle tanımamaktan 

ve tanıtamamaktan kay
naklanmaktadır. 

Bunu ne kadar çok iyi tanırsak, 
ne kadar iyi tanıtırsak, ne kadar 
iyi anlatırsak, o kadar çok hem 
toplumumuzda, hem çağda bir 
büyük uzlaşmayı yakalayacağımı
za inanıyorum. Bunun çözümü 
de, ehliyetli ve liyakatli din gö
revlisi, din eğiticisi ve din öğreti
cisi yetiştirmektir. Büyük Önder 
Atatürk "Müslümanlıkta imam, ce
miyetin en üstün adamıdır; zama-

nın en münevver adamıdıı: Nasıl ki 
her hususta yüksek meslek ve ihtisas 
sahipleri yetiştirmek lazımsa, dint
mizin, f elseft gerçeği tetkik bakımın
dan, ilmı ve fenni kudrete sahip ola
cak güzide ve hakiki ulema yetişti
recek yüksek müesseselere malik ol
malıyız." demiştir. lmam, bir ce
miyetin en üst kademesine yerle
şen, en büyük ışık tutucudur. 

lşte, bütün bunları söylerken, 
bu gerçeklerin ışığında, halka ve 
din alimlerine düşen görevlere 
değinmeden geçemeyeceğim. Na
sıl ki Yüce Allah, peygamberimi
ze "Ey Allah'ım ilmimi artır" şek
linde dua etmesini öğretmişse, 
biz Müslümanlar da, çok okuma
lı , öğrenmeli ve bilgilerimizi ye
nilemeliyiz. 

Ayrıca, akıl- Yüce 
la ahlak ara-
sında daimi ve Peygamberi-
zorunlu bir miz, kendi 
ilişki vardır. 
Bunu da gör
mek gerekir. 
Akıl, ahlakla 
bütünleşme
dikçe, Keza , 

nefsine 
tatbik 
etmediği 

tek bir 
ahlakda akli- hükmün 
leşmek yolun- tebıı·g-cı'sı· 
da adım atma-
dıkça, kemale olmamıştır. 
varmak müm-
kün değildir ve kamil insan, hem 
gelişmiş bir aklın hem de güzel 
bir ahlakın sahibi olmalıdır. Bi
zim Peygamberimiz, zekasıyla 
hayranlık uyandırdığı gibi, güzel 
ahlakıyla da düşmanlarının naza
rında bile Muhammed'ül 



Emin'dir. Kanaatimizce, mese1e
nin can alıcı noktası da budur. 
Kendinden olmayanların bile tak
dir ettiği güzel bir ahlakın sahibi
dir. 

Yüce Peygamberimiz, kend i 
nefsine tatbik etmediği tek bir 
hükmün tebliğcisi olmamıştır. 
Kendi yaşantısında karşılığı bu
lunmayan en ufak bir ahlaki düs
tura da telkin getirmemiştir. 

Öğrenmek isteyen için, dintn 
bütün müesseseleri apaçık orta
dadır. Ancak, bilmekle, inanmak 
ayn şeylerdir. Keza, inanmakla 
inandığıyla amel edecek bir ira
deye sahip bulunmak da ayn şey
lerdir. 

Peygamberimizin örnek 
hayatı ve kişiliği, hiçbir kafa 
karışıklığına meydan verme
yecek ölçüde acık ve ber
raktır. islam 'ı anlamak nok
tasındaki idrak problemleri
mizin en doğru ve kolay çö
zümü de, Peygamberimizi 
tanımaktan geçmektedir. 

Günümüzün imanını ve günü
müzün inananlarını, örtülü şirk, 
örtülü lslam düşmanlığını ve din 
tüccarlarının ve tüccarlığının sal
dırı1arından koruyacak en emin 
sığınak da, yine Peygamberimizin 
kişiliği ve hayatıdır. 

Inananlara, Müslümanlık kisve
si altında musallat olan şirki teş
hir etmek mi istiyorsunuz; öyley
se onu, Allah Resulünün ahlak ve 
üslubuyla test ediniz. Müslüman
lık kisvesi altında yapılan din 
düşmanlığım tespit ve ifşa etmek 
mi istiyorsunuz; onu da, Peygam
berin ahlak ve üslubuyla test edi
niz. Nefislerine çıkar sağlamanın 
bir aracı olarak dini kullananlan 
gerçek dindarlardan ayırmak mı 
istiyorsunuz; onları da, Hazret-i 
Muhammed'in imtihanına tabi 
tutunuz. Göreceksiniz ki, ortalığı 
kaplayan toz duman dağılacak ve 
her şey gün gibi açığa çıkacaktır. 
Hazret-i Peygamber'in hayatı ve 
kişiliği, ümmeti için gerçek bir 
koruyucu olmaya devam etmek
tedir. Yeter ki tanınsın, tanıtılsın 
ve kendisine müracaat edilsin. 

Kutlu Doğum Haftası program
lan, Hazret-i Muhammed'in şah
sında, Islam'ı anlamayı sağlayan 
ve benimseyip kolaylaştıran bir 
görev ifa etmektedir. Nebevi ah
lak ve uygulamasının ışığında ele 
alınan meseleler, gerçekten can 
alıcı meselelerdir. Değerli bilim 
adamlarımızın katılımlarıyla 
oluşturulan bu ilmi atmosfer ve 
konu seçimlerindeki isabet, tak
dirle izlenmektedir. 

"Birbirinizi sevmedikçe gerçekten 
iman etmiş sayılmazsınız. " hük
münü hayata yaymayı amaçlayan 
"sevdikler ine bir dal gül ver" 

Hazret-i Peygamber'in 
hayat,, ve kişiliği, ümmeti 
için gerçek bir koruyucu 
olmaya devam etmekte
dir. Yeter ki tanınsın, tanı
tılsın ve kendisine müra
caat edilsin. 

kampanyası, öyle ümit ediyorum 
ki, yakın bir gelecekte, köklü bir 
gelenek halini alacaktır. 

Türkiye Diyanet Vakft'nın, bir
birinden güzel ve anlamlı etkin
liklerini yürekten destekliyorum. 
Bütün bu duygu ve düşüncelerle, 
Kutlu Doğum Haftası gibi prog
ramlan düşünenleri , bunu gele
neksel hale getirerek yurt çapına 
yayanları , programa emeği geçen
leri, Peygamber sevgisi etrafında 
biTleşenleri ve bu duyguyu birlik
te terennüm edenleri, bu müstes
na atmosferin tesisi için maddt 
manevi hiçbir fedakarlıktan ka
çınmayan Türkiye Diyanet Vakfı 
yöneticilerini yürekten kutluyo
rum. Bu anlamlı haftanın ve Haz
ret-i Peygamberimizin o örnek 
yaşamının hepimize ve bütün is
lam alemine ışık tutmasını diliyo
rum. Bir büyük uzlaşmada yine 
bizim için Islam'ın ışığının çağı
mızdaki ilim ışığıyla bütünleşme
sini ve ona yol göstermesini dili
yorum. 

Allah'm selamı hepinizin üstü
ne olsun. 



Peygamber Efendimiz (A.S.V.} 
bütün insanlığa en güzel örnek 
olarak gönderilmiştir. 

Nitekim, Muhammed adı yerine 
de, bizim milletimiz, Mehmet adı

~ nı kullanmaktadır. O'na hürme
, ten, O'nun küçüğü olarak, Meh

met, Mehmetçik demektedir. 

Esasen, Kur'an-, Kerim 
ve Peygamber Efendimiz 
(A.S. VJ'ın sünneti, /sfam 'ı 

öğrenmemiz için gönde
rilmiştir; çünkü, Cenab-ı 
Hak rahmandır, rahimdir; 
bizleri yaratmış, bu dün
yada imtihan ediyor. An
cak, bu imtihanı kazan
mamızı, dünya ve ahiret 
saadetine ulaşmamızı da, 
nasıl adaletinden dolayı 
imtihan ediyorsa, rahman 
ve rahim sıfatı dolayısıyla 
da, islam'ı göndererek bi
ze yol gösteriyor. 

Başbakan 

Prof.Dr. 
Necmettin Erbakan 

•• 
O nce, insan sevdiğiyle haşro-

lur. Cenab-ı Hak, hepimizi, 
Peygamberimiz Efendimiz (A.S.V) 
ile haşretsin, Cerırıet'te ona kom
şu yapsın inşallah. 

Böyle bir haftayı , bir anane ola
rak, bir gülle temsil etmiş olmak, 
ne kadar isabetli bir davranıştır. 
Nitekim, bu gülün üzerinde "Ca
nım feda olsun senin yoluna, adı 
güzel, kendi güZel Muhammed" 
diyerek, Yunus Ernre'nin güzel, 
samimi bir ifadesi de yazılmış ve 
bu hafta , aynı zamanda, böyle 
güzel bir sembolle işaretlenmiş 
bulunmaktadır. 

Hakikaten, bütün lslam alemin
de ve bizim ananelerimizde, gül, 
çiçeklerin en güzeli olduğu için, 
Peygamberimiz (A.S . V) 'ın bir 
sembolü olarak kabul edilmiştir 
ve b izim milletimizin ayrıca bir 
büyüklüğü vardır; ki, ona hürme
ten camilerimizi gül resimleriyle 
tezyin etmemiştir; gül'ün küçüğü 
olan lale ile tezyin etmek istemiş
tir onun büyüklüğüne hürmeten. 

Dolayısıyla, bu haftanın bir 
gülle sembolize edilmiş olmasın
daki büyük isabeti, aynca, takdir 
ve dikkatlerinize sunuyorum. 

Peygamber Efendimiz (A.S.V), 
Kur'an-1 Kerirn'de de belirtildiği 
gibi, bütün insanlığa en güzel ör
nek olarak gönderilmiştir. Dola
yısıya, kendisini her hususta ör
nek almak, saadet yoluna ulaş

mak için en güzel yoldur. Kendi
si, yine Kur'an-ı Kerim'de belirtil
diği gibi, bütün alemlere rahmet 
olarak gönderilmiştir. Sadece 
Müslümanlar değil, sadece bütün 
insanlık değil, hakikaten bütün 
alemler onun rahmetinden yarar
lanmaktadır. 

neti, lslam'ı öğrenmemiz için 
gönderilmiştir; çünkü, Cenab -ı 

Hak rahmandır, rahimdir; bizleri 

Esasen, Kur'an-ı Kerim ve Pey- yaratmış, bu dünyada imtihan 
gamber Efendimiz (A.S.V)'m sün- ediyor. Ancak, bu imtihanı ka-



zanmamızı, dünya ve ahiret sa
adetine ulaşmamızı da, nasıl ada
letinden dolayı imtihan ediyorsa, 
rahman ve rahim sıfatı dolayısıyla 
da, Islam'ı göndererek bize yol gös
teriyor. Elbette, Cenab-ı Hak, yaptı
ğı işi en mükemmel şekilde yapar. 
Bunun için, bize yol gösterirken, bu 
yolu, bir taraftan, her zaman bakıp 
göreceğimiz bir kitapla, Kur'an-ı 
Azimüşşan'la göndermiş; öbür ta
raftan da, onu anlayabilmemiz için, 
en güzel örnekle göstermiş, 
göndermiş. 

Peygamber Efendimiz 
(A.S.V) olmasaydı, biz, 
Kur'an-ı Keıim'e bakıp secde 
bile nasıl yapılır bilemezdik. 
Çünkü, kitaptan öğrenme 
yeterli olmaz. Bugün, kimi
miz kulağı, kimimiz ensesi 
üzerine yatıp kalkmaya baş
lardık. Halbuki, bir kere 
gördü mü insan, ha demek 
ki böyle yapılacakmış diye 
anlar. Onun için en güzel 
öğretim, kitap ve sünnet yo
ludur. Işte , Cenab-ı Hak da 
bize, islam'ı böylece göster
miş, göndermiştir. 

Bu sebepten dolayıdır ki, 
Müslümanlığı öğrenmek 
için, Peygamber Efendimiz 
(A.S.V)'ı tanımak, onun bü-

yüklüğü, azametini hissetmeye 
çalışmak temel bir esastır. Her 
Müslüman, bu gerçeklere inan
maktadır. Onu tanımak için, böy
le bir haftanın yapılmış olması, 
dolayısıyla, çalışmalann en hayır
lısıdır. Arıcak, biraz önce de ifade 
etmeye çahştığım gibi, Peygam
ber Efendimiz (A.S.V) bütün 
alemlere rahmet olarak gönderil
miştir, bütün insanlığın ondan 
ders alması gereklidir. 

Nitekim, kısaca şu gerçeklere 
dikkat edecek olursak, bütün in
sanlığın Peygamber Efendimiz 
(A.S.V)'ı örnek almasının gerekli
liği ne kadar açık olarak gözükür: 

Bakınız, konuya şuradan gir
mek istiyorum: Hepimizin bildiği 
gibi, son yıllarda, genler üzerinde 
çok büyük çalışmalar yapılmıştır; 
tarım maksatlı, tıbbı maksatlı 

araşurmalar, büyük paralarla fi
nanse edilmiştir. Bu çalışmalar ne 
göstermiştir? Bir nebat, bir hay
van ve bir insan, sonunda, birdi
şi hücre ile bir erkek hücrenin 

bir araya gelmesinden teşekkül 
eden bir ilk hücreden meydana 
geliyor. Bu ilk hücrenin hepsinde 
bir kabuk var, bir plazma var ve 
bir kromozom var. Ama, birisin
den buğday çıkıyor, birisinden 
kedi çıkıyor, birisinden insan çı
kıyor. Bu neden böyle oluyor di
ye, işte genler üzerindeki araştır
malar şu gerçekleri ortaya koy
muştur: lnsan kromozomu, hay
vanların ve nebatlannkinden çok 
farklıdır. Zira, nebatları meydana 
getiren kromozomlann tek mer
kezli oldukları, hayvanları mey
dana getirenlerin iki merkezli, in
sanı meydana getirenin ise üç 
merkezli bir kromozom olduğu 
ve insanı insan yapan asıl özellik
lerin, işte bu üçüncü merkezden 
doğduğu, bugün, ilmi araştırma
larla açıklığa kavuşturulmuştur. 

Dolayısıyla, maymundan insan 
olmaz; çünkü, maymun bir hay
vandır, onun kromozomu iki bo
ğumludur. Asıl insanı insan ya

pan üçüncü boğum, daha 
kromozomun içinde bile 
mevcut değildir. Bu üçüncü 
boğum nedir ki insanı insan 
yapıyor? Insanı, gülen hay
van diye tarif etmek çok 
yanlıştır. lnsanı, konuşan 

hayvan diye tarif etmek çok 
yanlıştır. Çünkü, maymun
lar da gülüyor bazen. Birçok 
hayvanlar, hatta balıklar, 
uzak denizlerde, birbirleriyle 
telsizlerle konuşabiliyor. Pe
ki, insanı hayvandan ayıran 
nedir dediğimiz zaman, Ce
nab-ı Hakk'm işte o üçüncü 
boğumdan dolayı insanlara 
haşretmiş olduğu dört tane 
temel özelliktir. Insan, öyle 
bir mahluktur ki: 

1. Doğru ile yanlışı ayıra
biliyor. 
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2. lnsan öyle bir mahluktur ki, 
iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini 
ayırabiliyor. 

3. insan öyle bir mahluktur ki, 
adalet ile zulmü ayırabiliyor. 

4. Insan öyle bir mahluktur ki, 
faydalı ile zararlıyı ayırabiliyor. 
insanı insan yapan, işte asıl Ce
nab-ı Hakk'ın verdiği bu üstün, 
müstesna meziyetlerdir. Onun 
için insan, bütün mahlukatın en 
şereflisidir, en üstünüdür. 

Bundan dolayıdır ki, insana bu 
özellikler verildiğinden dolayıdır 
ki, doğru ile yanlışı ayırma özelli
ği, insan topluluklarında ilim 
dünyasını meydana getirmiş; 
öbür taraftan, iyi ile kötü, güzel 
ile çirkini ayırdığı için, insan, ah
lak ve din dünyasını meydana ge
tirmiş; faydalı ile zararlının ayrıl
masından ekonomi meydana gel
miş; zulüm ile adaletin ayrılma
sından ise siyaset ve hukuk mey
dana gelmiştir. Böylece, insanı in
san yapan bu temel meziyetler, 
daha kromozomundaki bu özel
likler, toplumda, işte bu yapılan 
meydana getimıiştir. 

Bu açıklamayı neden yapıyo
rum; ilim ve dinin yerini çok iyi 
kavrayalım diye, ahlakın yerini 
çok iyi kavrayalım diye. llim, bir 
şeyin doğrusunu gösterir. 5, 4'ten 
büyüktür, bunu gösterir; ama, bu 
yetmez. Eğer o 5 kazanç haram
sa, 4 kazanç helalse, işte din ve 
ahlak da gelir, o 4 helal kazancın, 
5 haram kazançtan üstün oldu
ğunu insana öğretir. 5'in 4'ten 
büyük olduğunu bilmek yetmez. 
Bundan dolayı, bunları birbirinin 
yerine koymak mümkün değildir. 

llim, ormanda yolunu kaybet
miş olan bir insanın elindeki pu
sulaya benzer. Gökyüzüne baka
bilirsiniz, Büyük Ayı, Küçük Ayı, 
şimal bu taraf tespit edebilirsiniz 
aklınızla. lyi ama, ben şimdi bu 

karanlıkta tehlikelerle 
dolu olan bu orman
dan kurtulabilmek 
için nereye gideceğim, 
şu şimal tarafındaki 

ağaçların arkasında 

canavarlar beni bekli
yorsa, cenupta şu teh
likeler varsa, mutlak 
şimal diye bir yere git
mek bir şey ifade et
mez ki. Kurtulabil
mem için, saadet bu
labilmem için akıl na-
sıl şartsa, nerede han- \ 
gi tehlikeler var bunu 
gösteren din , bunu gösteren 
Kur'an-ı kerim de, aynen bir pu
sula gibi şarttır, zaruridir. lnsana 
hem akıl lazım, yani pusula la
zım; hem de harita lazım. 

Dolayısıyla , akla dayanarak, il
me dayanarak saadet bulacağını 

zannedenler, temelden yanılgı 
içindedirler. Din, fıtridir, zaruridir, 
saadetin kaçınılmaz bir parçasıdır. 
Kaldı ki, Müslümanlık Dininde, 
zaten, ilim, dinin bir parçasıdır. 
Dolayısıyla, bu yanılgıdan kurtul
mak mecburiyetindeyiz. 

insanlık tarihine baktığımız za
man ne görüyoruz? Peygamber
ler, insanlara en büyük devrimle
ri göstermişlerdir. lbrahim Aley
hisselam, büyük putları kırdıktan 

sonra, baltayı küçük putun önü
ne koydu, gelip "bunlan kim kır
dı" dedikleri zaman, "bu küçük put 
kırdı" dedi. Tabii ki, kimse buna 
inanmadı. Çünkü, bir put, gidip 
de başkalarım kıramaz. Bu ger
çekler ne gösteriyor; dinde, 
inançta, akla uymayan şeylere 
inanılamaz. Bu, insanlık tarihin
de, işte, doğru ile yanlışı ayırma 
çığırının, yani ilim çığmnın açıl
masıdır, büyük bir dönüm nokta
sıdır. 

Diğer yandan, Musa Aleyhisse
lam'a gönderilen Avamiri Aşere, 
hukuk nizamının temelini teşkil 
eder. Herkesin uyacağı kuralları 
orta yere koymakla, insanlık tari
hinde hukuk nizamı başlamıştır. 

Öbür taraftan, Davut Aleyhisse
lam -ki, bunlar kendilerine kitap 
gönderilen ululemr peygamber
lerdir- artık onun döneminde 
yeryüzünde uluslararası ticaret 
başlamış olduğu için, o da eko
nominin temel kurallarını koy
muştur. 

Isa Aleyhisselam'a gelince, o 
da, ahlakın temellerini kurmuş
tur. 

Yani, insanoğluna verilen dört 
temel meziyet, dört ululemr pey
gamber vasıtasıyla insanlık tarihi
nin dönüm noktaları olarak ya
şanmıştır. 

Peki, bu ululemr peygamberler 
bunları yaptı da, Peygamber 
Efendimiz (A.S.V) ne yaptı? 
Onun ne yaptığını belirtmek için, 
en kısa yol, bugün elde bulunan 
Matta incilini okumaktır. Matta 
lncili'nde bugün, aynen şu sözler 
yer almaktadır: "Ne zaman ki Isa 
Aleyhisselam'ın ayrılacagını hava
riun gördüler, hissettiler, üzülme
ye başladılar. Onları teselli için 



onlara dedi ki, bak ben ayrılıyo
rum diye üzülmeyin, ben aynla
cağım ki, her şeyi. tanzim edici
nin gelmesine zemin hazırlan
sın." Kim bu, Peygamber Efendi
miz (A.S.V). Binaenaleyh, bu 
dört tane ulul peygamber, ayn 
ayn sahalarda insanlık tarihinin 
yeni safhalarını açmıştır; ama, 
son Peygamber ise, her şeyi. tan
zim etmiştir. llmi, ahlakı, ekono
miyi. ve hukukun temel kuralları
nı, adaleti. 

lşte bundan dolayıdır ki, Pey
gamber Efendimiz (A.S.V), elbet
te, bütün insanlığın en büyük in
sanıdır, en önemli dönüm nokta
sıdır. 

Hepimiz biliyoruz ki, din fıtri
dir. Mutlaka saadet için, insanla
rın dine koşmaları bir gerçektir, 
bir zarurettir. Onun için, bütün 
insanlığın saadetinin öncüsüdür 
Peygamber Efendimiz (A.S.V). 

Islam demek ilim demektir, Is
lam demek çağdaşlık demektir, 
lslam demek sosyal adalet de
mektir, lslam demek, adil bir dü
zen demektir. Bunları, uzun uzun 
konuşmaya da lüzum yoktur. 
"llim Çin'de bile olsa alınız, o Müs
lümanın yitik malıdır." sözü, ilmin 
İslamın bir parçası olduğunu 
açıkça göstermeye yeter. "lki gü-

nü birbirinin aynı olan bizden sonra hepsini affetmişlerdir. Çün
değilir. " buyuruyor Efendimiz kü, Müslümanlık aftır, hoşgörü
(A.S.V). Ne olacak; her gün daha dür, iyi. muamele etmek demek
ileriye gideceğiz. Onun için, ileri- tir. 
ellik, çağdaşlık, asıl Islam'ın sıfa
tıdır. Onsuz ileriye gidilemez. O, 
herkesi en ileriye götüren en güç

Bakınız, bu sebeplerden dolayı
dır ki, Müslüman olsun olmasın, 
bütün insanlık Peygamber Efen
dimiz (A.S.V)'ı önder kabul et
mek mecburiyetindedir. Nitekim, 
Batılı incelemeciler, ilim adamla
rı, bunu apaçık bir şekilde ortaya 
koyup itiraf etmişlerdir. lnsanlık 
tarihinin en meşhur simalarını 
inceleyen en meşhur yazarlar da
hi, kitaplarında, en büyük insa
nın Hazret-i Muhammed (A.S.V) 
olduğunu itiraf etmişlerdir, açık 
şekilde belirtmişlerdir. Bunun 
için, sadece Müslümanların sev
gisi değil, bütün insanların sevgi
si çok doğaldır. 

lü motordur. 

Öbür taraftan, "komşusu aç iken 
kendisi tok yatan bizden değildir" 
sözü, sosyal adaletin ne güzel bir 
ölçüsüdür. 

Diğer yandan da, tabiı, "kendisi 
için istediğini mümin kardeşi için de 
istemeyi" temel esas koyan bir 
Müslümanlık, ne güzel bir adil 
düzen orta yere koymaktadır. 

Dolayısıyla, saadet için ne la
zımsa hepsi Müslümanlıkta var
dır ve işte Peygamber Efendimiz 
(A.S.V) bunun öncüsüdür. Bun
dan dolayı bir haf ta değil, bütün 
bir yıl onu incelesek, yine de az
dır. 

lslam, elbette barış dinidir. Adı 
üstünde. Çünkü, lslam kelimesi
nin kökü "selam" dan, silimden 
gelir. Silim ve selam, barış de
mektir. Bizim PeygamberEfendi
miz (A.S.V) rahmetellil alemin
dir, bütün alemlere rahmet ola
rak gönderilmiştir. 

lşte, böylece, bu Kutlu Do
ğum'u, hakikaten kutlamak ve 
bunu iyice tanımak, saadet yolu
nu öğrenmek için yapılacak en 
hayırlı bir faaliyettir. 

Müslümanlık Dininin barış dini 
olduğunu gösteren en açık tarihi 
gerekçelerden birisi: Kudüs, tarih 
boyunca, birkaç defa batılıların, 
Hıristiyanların, başka din men
suplarının eline geçmiştir. Ama, 
tarihı incelediğimiz zaman görü
yoruz ki, onlar Kudüs'e geldikleri 
zaman hep orada Müslümanları 
katletmişlerdir. Sonra, 1'.!üslü
manlar Kudüs'ü kurtardıktan 

Bakınız, sonradan Müslüman 
olan Jan Devomport, kendisinin 
Müslüman oluşunu nasıl anlatı
yor: "Ben bir tarihçi idim, her şeyi 
incelediğim gibi, lslam'ı da incele
dim ve bu arada da, Hazret-i Mu
hammed (A.S.V)'ı inceledim. Bu in
celemeye ilmi bir şekilde başladım. 
Daha çocukluk döneminden baktım, 
hakikaten tertemiz, ne güzel bir ço
cuk. Gençlik döneminde herkesin el 
emin dediği, itimat ettiği, dürüst, en 
güzel ahlaka sahip bir insan. Daha 
sonra, vahiy geldikten sonraki Jaali
yetlerine baktım, çeşitli muharebe
lerdeki davranışlanna baktım, bak
tım, baktım, bunlann hepsi en bü
yük insanın yapacağı şeylerdir de
dim; ama, bir türlü bu hak peygam
berdir diyemedim." Böyle diyor 
Jan Devomport. "Ama, ne zaman 
ki Mekke'nin fethini incelemeye 
başladım. O zaman iş değişti." 
Mekke'nin fethi hakkında yazıl
mış en güzel kitaplardan birinin 
adı Izzü Sacide, Secdedeki Izzet. 
Çünkü, Efendimiz (A.S.V) Mekke 
fethedildikten sonra, Mekke'ye 
girerken, devesinin üzerinde sec
dede girdi, Cenab-ı Allah'a şükre
derek, hamdederek girdi. 



Herkes tir tir titrerken, hayatı 
boyunca kendisinden en büyük 
zu lümleri gördüğü insanların 
hepsi teslim olmuş, en büyük za
fer kazanılmış. O insanlara her 
türlü intikam ile yaklaşabilecek, 

hatta adalet içerisinde cezalarını 
verebilecek imkanlara sahip. "Öy
leyken, onlann hepsini, kendi am
casının ciğerini çiğneyen insanı bile 
affedecek kadar bir muazzam olayı 
gördüğüm zaman titremeye başla
dım ve bütün bu büyük olaylardan 
sonra, şimdi ne yapacak acaba, bu 
en büyük zaferden sonra ne yapa
cak acaba dediğim zaman, bir de 
bahtım ki, yine Medine-i Münevve
re'deki iki odalı evine döndü, yine 

arpa ekmeği yedi, yine hasır üze
rinde yatmaya başladı. Diğerlerinin 
hepsini, kıymetli bir insan yapabi
lir; ama, bu en büyük zaferden son
ra, yine aynı sade hayatına devam 
edebilmek, ancak Allah'ın bir hak 
peygamberinin yapabileceği iştir de
dim, koştum, secdeye kapandım ve 
Müslüman oldum" diyor. 

Evet, Peygamber Efendimiz 
(A.S.V) böylece, bütün insanlık 
için en güzel örnektir. Ne mutlu 
bu haftayı tanzim edenlere, bü
tün insanlığa, ülkemizin evlatları
na onu tanıtmak için bu hayırlı 
faaliyetleri yapanlara. 

Efendimiz (A.S.V) hakkında 
Mehmet Akif'in sözünü, ilk açış 

Tören konuşmalannı mü takip, 
ilki geçen yıl başlatılan Kutlu Doğum Aşı, 

bu yıl da geleneksel Türk 
misafirperverliğine uygun 
bir şekilde, 

Kocatepe Camii 
avlusunda 
3000 kişilik 

olarak 
verildi. 

konuşmasını yapan kardeşimiz 

ifade ettiler. Ben de sözlerimi ka

patırken, Mehmet Akif gibi diğer 

bir kıymetli şairimiz Necip Fa

zıl'ın şu sözüyle kapatmak istiyo

rum: 

\ \ \ 
"Yol onun, varlık onun, , 

gerisi hep angarya, 

Yüz üstü çok süründün, 

ayaga kalk sakarya." 

,,~ 
Kutlu Doğum Haftası hayırlı 

olsun. 



GillGOnil 

R' ünümüzde insanlığın 
'-7 en çok ihtiyaç duyu

lan sevgi ve hoşgörü
yü toplumumuzun her kesi
minde yaygınlaştırmak ve in-

sanlar arasında bir muhabbet, 
bir gönül köprüsü kurmak ama-
cıyla 1995 yılında Kutlu Doğum . $11 
Haftası münase- J.~ ~ 

""' ,. ~ betiyle başla- \1 .,_;,· .-· 



tılan "Bir Dal Gül Ver Kam
panyası"nın üçüncüsü, 28 Ni
san 1997 Pazartesi günü Diya
net lşleri Başkanı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Nuri Yıl
maz'ın Başbakan Necmettin 
Erbakan ile Başbakan Yardım
cısı ve Dışişleri Bakanı Tansu 
Çiller'e gül taktim etmesiyle 
başladı. 

içeklerin en güzeli 
olan gül, Sevgili Pey
gamberimizin simge-
sidir. Gülün güzel 

kokusu da, Sevgili Peygambe
rimizin mübarek tenine ben
zetilmiştir. Gül, sevginin, mu
habbetin, barışın sembolüdür. 

lşte Türkiye Diyanet Vakfı 
da; sevginin, muhabbetin, ba
rışın, hoşgörünün toplumu
muzun her kesimine yayılma
sı, birlik ve bütünlüğümüzün 
sağlam temellere oturması ve 
toplumumuzda hoşgörünün 
kalıcılığının sağlanması ama
cıyla "Gül Günü"nü ihdas et
miştir. 

Bu hafta münasebetiyle Tür
kiye'nin her köşesinde Türkiye 
Diyanet Vakfı'nın organizesiy
le, mağazalar, kuruluşlar, kitap 
evleri ve çiçekçiler tarafından 
vatandaşlarımıza gül hediye 
edilmiştir. 

c.ccQr.ccccc 
Türkiye Diyanet Vakfı 

olarak bu kampanyaya ilgi 

gösteren bütün kuruluşlara 

teşekkür ediyoruz. 

GÜL'ON KUTSAL TARİHİ 
Gül asl ında bir çeşit dikenli çalıd ı r; 

fakat güzel kokusu ve gösteri şli çi
çekleriyle, çağlardan beri insanları 
derinden etkilem i ş ve bütün kültür
lerde her zaman çok özel ve seçkin 
bir yerin sahibi olmuştur . Hafız'dan; 
Ronsrad'a, Yunus'tan; Tagore'a, Fu
zulıden ; Rilke'ye kadar, bütün dün
ya şairl erinin üzerinde bi rl eştiği tek 
çiçek, gül'dür. 

Gül'ün Türk kültüründeki yeri ise 
hiç bir kültürde olmad ığı kadar yük
sektir. Yüzyı llar boyunca, işlene işle
ne derin anlam ve çağrışımlar kaza
narak başl ıbaşına bir kültür haline 
gelen gül, her şeyden önce sevgili
dir; bütün güzellikleri ona yakıştırırız. 
Tasawuff şi i rde, gonca halindeyken 
birliği (vahdet), açılmış halde birl iğin 
çokluk olarak görünüşünü (kesret) 
temsil eder. Gü lşen yahut gülzar gö
nül açı klığı ve bütün kirlerden temiz
lenerek i l ahı güzelliğin yansımasına 
hazı r hale gelmiş kalptir. Gonca hal
vet haline, yani insanın kendisiyle ve 
Tanrı'yla başbaşa kalması nı da temsil 
eder. Buna göre, açılmış gül, can sır
rını açığa vurmaktad ır. 

Sevgili Peygamberimizin "Kı rmızı 
gül, Allah ' ın ihtişamının tezahürü
dür" buyurduğu rivayet edilmiştir. 
Büyük sutnerden Ruzbihan Baklf ise, 
ilahf güzelliğ i gül bu l utları biçiminde 
temaşa ettiğini söyler. Gül, ilahf gü
zelliği ve ihtişamı aksettirdiği için, iş
t iyak içindeki ruhun sembolü olan 
bülbül tarafından sevilmiştir ve son
suza kadar sevilecektir. 

Türk-lslam şii rindeki ve tezyinf sa
natlarındaki güller, dindışı maksatla 
ku ll anılmış olsalar bile, ister istemez 
gülün bu metafizik anlamını yükle
nirler. 

* * * 
lslamf Türk kült üründe, gülün, ta

sawuff an lam l arı dışında, Peygambe
rimizin sembolü olması bakımından 
da çok büyük bi r önemi vard ı r. 

Onun gülü ve gül kokusunu çok sev
diği rivayet edilir. Halk arasında yay
g ın bir inanca göre, teri gül gibi ko
kar, terledikçe güller açarmış . Yunus 
bu i nancı "Çiçek eydür / iy derviş gül 
Muhammed teridir", Süleyman Çele
bi ise, "Terlerse güller olurdu her teri 

/ Hoş derlerdi terinden gülleri" mıs
ralarında dile getirmişlerd i r. 

XV. yüzyıl şairlerinden Necati Beg, 
gül redifli kasidesine "Gül dalın mi
naresinden yılda bir kerre Ahmed-i 
Muhtar'ın nuru gibi yüz gösterir" di
ye başlar ve "Gül bahçesi Medine gi
bi ne hoş aydınlık oldu. Minare gül 
ağacıdır, gül de nur parıltı sı " diye de
vam eder. Fuzulf de aynı redifi kulla
narak yazd ığ ı kasidenin bir beytinde, 
Miraç'tan önce Hazreti Peygam
ber'in göğsünün Cebrail tarafından 
açılarak kalbinin yıkan ışını şu ilginç 
teşbih le anlatmıştı r . "Gülün göğsü 
tanyelinden yırtılmış; sanki rüzgar 
Cebrail'dir, gül de Ahmed-i Muh
tar'ın kalbi. Gül, Allah resulünün ya
nağ ın ı n gülbahçesinin şebnemidir; 
güzel kokusunu neşrederek her dem 
bunu haber verir". 

Su Kasidesi'nde de, bahçıvanın boş 
yere zahmet çekmemesini, çünkü 
bin gül bahçesine su verse onun yü
zü gibi bir gül bile açılamayacağını 
söyleyen Fuzulf, saba redifli kaside
sinde, "Ey resuller bağ ının gülü, se
nin kapın bir taze gül bahçesine 
benzer" diyor: "Ey gül-i bağ-ı resul 
bir taze gülşendir kapın" . 

Hazreti Peygamber'den söz edilir
ken eski şi i r ve nesrimizde, çok za
man "Gül-i gülzar-ı rüsül", "gül-ü gül
zar-ı nübüwet", "gül-ü gülzar-ı risa
let" tabirleri kullanıl ı r. Mesela Na
ilf'n in bir na'tının başlığı şöyled i r: 

"Der menkabe-i gül-i gü lzar-ı risalet 
mahbub- ı Rabb-i izzet Muhamme
dü'I-Mustafa sallahü te'ala aleyhi ve 
sellem". 

* * * 
Peygamber ve gül sevgisi, gül şek

linde Hilye-i Şerifler yapılmasına da 
yol açmıştır. Verd-i Muhammedf ya
hut Gül-i Muhammedf denilen bu 
güzel kompozisyonlarda da ve yap
raldar ortasında açılm ı ş tek gülün 
üzerinde Muhammed yazısı, yaprak
larda Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma (al-i 
aba) ve cennetle müjdelenenlerin 
(aşere-i mübeşşere) adları okunurdu. 

Beşir A YVAZO<JLU 



Türkiye Diyanet Vakfından Genç I i k Forumu 

Türk Dünyasının Dini Meseleleri 
e Türkiye Diyanet Vakfı 

tarafından, Kutlu 
Doğum Haftası 

münasebetiyle, 
gençlerimize yeni 
ufuklar açmak, 
uygar bir ortamda 
tartışmalarını 

sağlamak amacıyla, 

her görüşten gencin 
katıldığı "Türk 
Dünyasının Din, 
Meseleleri" konulu 
bir forum 
düzenlendi. 

A nkara Başkent Öğret
menevi'nde düzenle
nen foruma; Prof.Dr. 

Bahaeddin Yediyıldız'ın başkanlı

ğında, Ankara Üniversitesi Ilahi
yat Fakültesi öğrencisi Şerafettin 
Poyraz, Azerbaycan Bakü llahiyat 
Fakültesi öğrencisi Rena Kadiro
va, Kırgızistan Osh Üniversitesi 
Ilahiyat Fakültesi öğrencisi Altı
nay Gariyeva, Romanya'dan Dinç 
Hasan, Türkiye Diyanet Vakfı Ka
dın Kolları'ndan Bilnur Saracoğ
lu, Ankara Üniversitesi Fen Fa
kültesi öğrencisi Burcu Şener, 
Ankara 'Üniversitesi Hukuk Fa
kültesi öğrencisi Dicle Ergin, Ga
zi Üniversitesi Kamu Yönetimi 
Öğrencisi Zeynep Gezer, Gazi 

---
. KUTLU ooGUM ~ 
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Üniversitesi Mesleki Eğitim Fa
kültesi öğrencisi Fatma lkde ve 
ODTÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi 
Yasemin Aydoğan konuşmacı ola
rak katılırken, dinleyici olarak da 
kalabalık bir üniversite gençliği 
iştirak etti. 

Forumun açış konuşmasını ya
pan Prof. Dr. Bahaeddin Yedi yıl
dız , Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
düzenlediği Kutlu Doğum Haf ta
sı'nın amacının, dinimiz ve kül
türümüz hakkında, üniversiteler
de yapılmakta olan araştırmala-

Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız 

nn, bütün halkımıza ulaştırılma
sı, üniversitelerle milletimizin 
bütünleştirilmesi ve kültürel kay
naşmanın sağlanması hedefini 
gütmekte olduğunu ve bunun da, 
başarılı bir şekilde gerçekleştiğini 
söyledi. 

Ülkemiz nüfusunun büyük bir 
kesimini gençlerin oluşturduğu
nu ifade eden Yediyıldız, "O halde 
gençleri, bu faaliyetin içine dahil et
memiz gerekmektedir. Hele hele 
üniversite gençliği, araştıncıdır; sor
gulayan kişidiı; bilgi üreten kişidir; 
biz öyle görüyoruz. Demek ki, üni
versitede sadece öğrenciler öğrenmi
yoı; öğrenilecek şeyleri araştmyor, 

soruşturuyoı; ilim yapıyoı: Bu hale 
geldiğimiz gün, tam olarak üniver
siteler Jonksiyonunu icra ediyor de
mektir. Işte, Türkiye Diyanet Vakfı, 
işin bu yönünü gören, sezen bir Va
kıf olduğu için, Kutlu Doğum Haf
tası ilmi faaliyetlerine, üniversite 
gençliğimizi de dahil etmiştir ve 
gençlik Jorumu her sene, gerçekten 



bu özelliği ortaya koymakta, çok 
canlı bir atmosfer oluşturmaktadır. 
Bugün, bunlardan bir tanesini daha 
yapacağız. Üniversite gençligi dinı 
meseleler açısından hayatıııda neler 
yaşamakta, neler gözlemektedir? 
Sırf onları dile getirmesi bile, bir 
ufuk açacaktır; bir problemin ortaya 
konmasını, sergilenmesini sağlaya
caktır. Dolayısıyla da, ilim adamla
rımız veya devlet adamlarımız, o 
problemlerin çöZiimü için harekete 
geçeceklerdiı: Bundan etkili olacak
tır. " dedi. 

ŞERAFETTiN POYRAZ 
(A.Ü. ilahiyat Fakültesi Ö!:jrencisi) 

Osmanh'nın son döneminde ve 
özellikle cumhuriyeL döneminde, 
Batı kültürünün tesirinde kalan 
Türk toplumunun, kendi mill1 ve 
manevi değerleri ile modern 
dünyanın dayattığı değerler ara
sında bir çatışma içerisine girdi
ğini belirterek konuşmasına baş
la yan Şerafettin Poyraz; toplu
mun önemli bir unsurunu teşkil 
eden gençliğin de, bu çatışma
dan nasibini aldığım söyledi. 
Gençlerin, dinlerinin ve gelenek
lerinin sunduğu hayat tarzını ya
şama ile, Batı medeniyetinin ge
tirdiği hayat tarzını yaşama ara
sında belirsizlik içine düştüğünü 
ifade eden Poyraz, bu belirsizli
ğin kimlik problemini de bera
berinde getirdiğini söyledi. 

Modern dünyanın sunduğu ya
şam tarzının, tüm cazibesiyle 
gençleri kendine çektiğini , ailele
rinden aldıkları eğitimin ise onla
rı, dinleri ve geleneklerine bağlı 
kalmaya zorladığını belirten Poy
raz , "bunun sonucunda, bir arayış 
içerisine giren genç, kendi kendisine 

Serafettin POYRAZ 

kim olduğu sorusunu sormakta ve 
bu soruya verdigi cevaba göre kim
lik problemini çözmektedir. 

Gençliğin en büyük problemi olan 
kimlik problemi, ancak, hedefleri 
millı ve manevı değerler çerçevesin
de belirlenmiş, kaliteli biı' eğitim öğ
retim yoluyla çözümlenebillr. Ma
alesef, günümüz eğitim sistemi, bu 
problemi çözebilecek müfredata sa
hip değildiı: 

Dine karşı olan önyargılar ve bilgi 
eksiklikleri, insanların dinf doğru al
gılamalarını engellemektedir. Genç
lik, bu konuda maalesef kulaktan 
dolma bilgilerle yetinmekte, doğru
dan Kur'an'a veya Hazret-i Pay
gember'in sahih sünnetine gitmek 
yeıine, gelenek içerisinde öğrenilmiş 
bilgilerle yetinmektedir." dedi. 

Günümüzde gençliğin idealizmi 
ve dinamizminin bastırılmakta ve 
kalıplar içine sokulmakta olduğu-

na işaret eden Poyraz, "önemli ide
alleri olan genç, bunları gerçekleş
tirmeye çalışırken, ona yardım edi-

Gençlere, ilgi, ihtiyaç ve kabili
yetlerine göre eğitim verilmesi 
gerektiğine de işaret eden Poyraz, 
"gerek aile içi egitimde, gerekse milli 
egitimde bu göz ardı edilmiş, onla
nn çogu sonuçta zorunlu oldukları 
aşamalardan geçirilerek sevmedik
leıi bir işi yapar hale getirilmişler
diı: Sevmedigi, kendisini sıkan bir 
işle meşgul olan genç ise, işi ile ilgili 
yüksek hedefleri düşünemez. Eğer, 
kendisi ve ülkesi için bir şeyler ya
pabilen bir gençlik istiyorsak, anlan 
ilgileri, kapasiteleri, ihtiyaçları doğ
rultusunda yetiştirmeli ve yönlen
dirmeliyiz." dedi. 

Rena KADIROVA 
(Azerbaycan) 

Azerbaycan'ın kısaca tarihinden 
söz eden Kadirova 1985 yılında, 
Gorbaçov'un başlattığı, perest
royka politikasının, diğer cum
huriyetlerde olduğu gibi, Azer
baycan'da da milli ve din'l kimlik 
arayışına hız verdiğini ifade etti. 
Kadirova, 1988 yılında başlayan 
Ermenistan - Azerbaycan savaşı
nın ve 1990 yılı 20 Ocak Baku 
katliamının, halkın mill1 ve dini 
duygularının uyanmasında bü
yük rolü olduğunu söyledi. 

lip yolu açılmamakta, aksine onu 
yıpratacak, yoracak önemsiz prose- \_ 
dürlerle karşı karşıya bırakılmakta- ' 
dıı: Bu durum, gençlerin şevkini kır
makta, zamanla onları, hedefsiz, 
duyarsız, durağan insanlar yığına 
haline getirmektedir." dedi. Rena KADIROVA 



Komünizmin çöküşünün, ina
nan insanlara, din hürriyetine ka
vuşma ve esaret zincirlerini birer 
birer kırmak imkanını verdiğini 
söyleyen Kadirova, "yetmiş senelik 
ateist eğitimi, dinı bilgisizlik, ele
man yetersizliği, kaynak yetersizli
ği, ekonomik durum, insanların 
kendi dinlerini özgürce yaşamalan
na engel teşkil etmektedir:" dedi. 

Çarlık Rusyasının, Hıristiyan

laştırma, Ruslaştırma politikası ve 
yetmiş seneden fazla komüniz
min ateist eğitiminin, Azerbay
can'da dini eğitimin tamamen 
yok olmasına neden olduğunu 
vurgulayan Kadirova, "bu yüzden, 
din eğitimi konusunda yetersizlik 
halen devam etmektedir. Din eğiti

mini en çok etkileyen problemleri 
şöyle sıralayabiliriz: 

Din öğretecek kişilerin yetersizliği, 

Kur'an-ı Kerim ve Arapçayı bilen 
kişilerin azınlığı oluşturması, 

Mollalann, Kur'an-ı Kerim'i Kiril 
Alfabesinden okumalan, 

Azerice dini literatürün yetersizli
ği; en önemli problemlerdendir. _ 

Bir başka problem, mevcut cami
lerin sayısının az olmasıdır. Sovyet 
Imparatorluğunda Azerbaycan'da 
cami sayısı 2 binin üzerinde iken, 
Sovyetlerin son döneminde 17'ye in-

miştir. Azerbaycan'da yaşanan ma
nevi boşluk, dinı bilgisizlik, geniş öl
çüde üfürükçülerin, muskacıların, 
cincilerin, f alcılann artmasına, din 
adına insanlann duygu, düşünce ve 
inancının istismarına neden olmuş, 
birçok insanın kazanç membaına 
çevrilmiştir:" dedi. 

En büyük problemlerden birisi
nin de misyonerlik hareketleri ol
duğuna işaret eden Kadirova, "di Altınay Ga/iyeva 

ğer yandan, bölge ile ticari ilişkiler 1-·A·
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geliştirmeye büyük gayret gösteren 
(Kırgızistan) Iran da, bölgedeki kendi devlet an-

layışına uygun bir ls1amf yapılan
ma için çalışmakta, medreseler, ca
miler açmaktadır. " dedi. 

Kadirova Azerbaycan'da yaşa

nan dini meselelerin başında, di
ni bilgisizlik geldiğini ifade ede
rek, "eğer bugün, Islam rönesansın
dan bahsediyorsak, Azerbaycan'da 
yaşanan ruhı boşluk ve halkın oku
ma oranının yaklaşık yüzde 99 ol
duğunu göz önünde bulundurursak, 
bu bölgede Islam rönesansını yerleş
tirmek, diğer Müslüman ülkelere 
nispeten. daha kolay olabilir. 
Kur'an-ı Kerim ve sünnet ölçülerin
de bir'yol tutarak, din eğitimi ver
miş olursak, Azerbaycan; yarın Is
lamiyet güneşinin doğacağı bölge 
olabilme şansına sahip olacaktır." 
dedi. 

Yetmiş yıldır Hristiyan ve 
Komünist yönetimin altın

da yaşayan Kırgızistan halkının 
diıu bilgiden yoksun olarak yetiş
tiğini ifade ederek konuşmasına 
başlayan Altınay Galiyeva, bu dö
nemde halkın herhangi bir dini 
bilgiye sahip olmadığını, devlet 
tarafından da dinin öğretilmedi
ğini, hatta bildiklerini de unut
turmaya çalıştıklannı söyledi. 

Şu an halkın, geleneksel bir Al
lah inancından başka bir şey bil
mediğine işaret eden Galiyeva, 
"artık, hepimizde inançsız yaşamak 
bir alışkanlık haline gelmiştir. Hal
kın genelinde, geleneksel bir Allah 
inancı olsa dahi, dinin vecibeleri, 
ibadet şekilleri öğretilmediği için, 
halk, dini gereği gibi yaşayamıyor. 
Halkta inaçsızlık, normal bir hale 
dönüşüyor. " dedi. 

1991 yılında Kırgızistan'ın ba
ğımsızlığına kavuşmasıyla ülkede 
bir inanç özgürlüğünün meydana 
geldiğini, fakat , halktaki bazı 
alışkanlıkların devam etmesiyle 
dinin bazı kurallarına tepki gös
terdiklerini söyleyen Galiyeva, 
"biz buradan evimize gittiğimizde, 

çevremize, arkadaşlarımıza, akra-



balanmıza burada öğrendiğimiz di
ni bilgileri anlattığımızda, bunlan 
kabul etmiyorlar. Çünkü, ülkemiz
de, din ile gelenek birbirine kanş
mıştır. Bence, bu durum gelecekte 
değişecektir ve komünizmin bize 
aşıladığı dine karşı ilgisizlik, za
manla yerini dinle ilgilenmeye ve 
inanmaya bırakacaktır." dedi. 

Ülkesindeki misyonerlik faali
yetlerinden de oldukça rahatsız 
olan Altmay Galiyeva, "Kırgızis
tan'da, misyonerlik adı verilen Hı
ristiyanlıh propagandası, önemli di
ni bir problemdir. Şehrin sokakla
rında dolaşan insanlar; halkı Hıris
tiyanlığa davet ediyorlar. Bu üze
rinde durulması gereken önemli bir 
konudur." diyerek sözlerini, "Kırgı
zistan, din konusunda, kuçük bir 
çocuk gibi yardım için elini uzatıyor; 
ne yazık ki, şimdi, başarıya ulaşa
mıyor. O çocuk ayağa kaldınlırsa, 
sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebi
lir." şeklinde tamamladı. 

Dinç HASAN 
(Romanya) 

G ünümüzde, Müslümanların 
toplum, siyaset ve iktisat 

hayatındaki haklarım almak yö
nünde bazı sorunlarla karşı karşı
ya gelmelerine rağmen bu konu
da ciddi çabaların olduğunu be
lirterek konuşmasına başlayan 

Dinç Hasan, bu çabaların da, si
yasi partilerin içerisinde bütün
leştiğini belirtti. Bugün Balkan
lar'daki Müslümanların sahip ol
dukları en önemli kurumların, 
dini müesseselerden ziyade parti
ler olduğunu vurgulayan Hasan, 
"bu partiler, sadece siyasetle uğraş

mak değil, iktisat, bilim, toplumbili
mi ve eğitim gibi konularla da uğ-

Dine HASAN 

raşmak zorundadırlar ve bu yüZden 
alınması gereken neticeler gecikiyor. 
Bunun yanında, Müslümanların 
hendi aralarında meseleleri ve çe
kişmeleri olmakla beraber; bulun
duklan devletler içerisinde karşılaş
mış oldukları sıkıntılar da yer al
maktadır." dedi. 

Dinç Hasan acilen halledilmesi 
gereken meseleleri de şöyle sıra
ladı: 

"Son yıllarda sürekli saldırılara 
uğrayan müftülük müessesesinin, 
her ülkede, tek müftü idaresinde ye
ni bir düzenle kurulması gereklidir. 

Müslümanların dinı teşkilat birli
ği yapması şarttır ve Türkiye Diya
net işleri Başkanlığı ile sürekli isti
şarelerin yapılmasında fayda vardır. 

Dini eğitim çok zayıf olduğundan 
dolayı, Türkiye'de dinı eğitim gören 
Balkanlı öğrencilerin, Diyanet Vakfı 
ile işbirliği yaparak destekleme pro
jelerinin benimsenmesi büyük önem 
taşımaktadır. 

Müslümanlara yapılan tüm yar
dımlar; kontrollü bir şekilde, tek bir 
kanal aracılığıyla yapılmalıdır. 

Halk arasındaki iletişim sorunu
nu çözmek amacıyla dint içerikli 
radyo ve televizyon kanallan kurul
malıdır." 

Dinç Hasan son olarak şunları 
söyledi. "Bugün, hala Balkanlarda 
yaşayabilen, bütün zulüm ve baskı

lara göğüs gererek varlıklarını ve 
kimliklerini koruyabilen, belki de 
fetihten daha zor olanı başarabilmiş 
kardeşleriniz vardır ve varlıklarını 
kaybetmemek için, şimdi, her za
mandan çok, Türkiye ve Türklerin 
dostları olan ülkelerden, yukarıda 
belirttiğim gibi destek beklemekte
dirler; çünkü, Islam, yakında başla
yacak olan bin yılın çağnsı olabilir. 
Bunun tek bir şartı vardır; milli dü
şünce. Yalnız millt düşünce, mevcut 
boşluğu doldurabilir ve aynen geç
mişteki gibi insanoğluna yakışan sa
adet asrının düzenini tekrar ortaya 
koyabilir." 

Binnur SARACOGLU 
(fDV Kadın Kolları) 

T oplumumuzda, dini doğru 
anlayamamaktan ve doğru 

bilgi temeline sahip olamamak
tan kaynaklanan sorunlar üzerin
de duran Binnur Saracoğlu, top
lum olarak yaşanılan sorunlann 
pek çoğunun, dinle ve dini de
ğerlerle bir şekilde ilgisi bulun
duğunu söyledi. Bu sorunların 

temelinde de, din konusunda 

Binnur Saracoğlu 



doğru bilgi sahibi olmamanın 
yattığını belirten Saracoğlu, "Tür
kiye'de, din alanındaki bilgi eksikli
ği, her şeyden önce, toplum huzur 
ve güveni açısından zaman zaman 
tehdit unsuruna dönüşerek, toplu
mun bazı kesimlerini karşı karşıya 
getirebilmektedir. Bu durum, bazı 
insanlann bilmedikleri şeyin düş
manı olmasına yol açarken, bazı in
sanlann da, saf ve temiz duygulan
nın, bazı çıkar çevreleri ve odakla
n nca sömürülmesine ve istismar 
edilmesine yol açmaktadır. Din ko
nusunda doğru bilgi sahibi olmadan 
bu sorunların aşılmasının ve kalıcı 
çözümler üretilmesinin mümkün ol
madığını düşünmekteyim. " dedi. 

Bilen insanların birbirini anla
yarak ortak noktalarda buluşabil
melerinin her zaman mümkün 
olabileceğini söyleyen Saracoğlu, 
"Türkiye'de, dindar insanlann da, 
düşünsel alanda dinı anlayama
maktan kaynaklanan problemleri 
vardır: Çoğu zaman, bu bilgi eksik
liği, birtakım radikal düşünce ve 
davranış biçimlerinin ortaya çıkma
sına neden olmaktadır: Dint nitelikli 
her türlü fanatizm, bu bilgi eksikli
ğinden kaynaklanmaktadır. 

Kişi.lerin inanıp inanmaması, din
dar olup olmaması bir yana, birbir
lerini daha iyi anlayabilmeleri, bü
yük ölçüde, din konusunda doğru 
bilgilere sahip olabilmeleıine bağlı
dır. Dünyanın küçüldüğü ve iletişim 
olanaklarının her geçen gün arttığı 
bir toplumda, toplum olarak, barış 
ve huzur içinde yaşamak gibi bir 
kaygımız varsa, görüşümüZ, inancı
mız ne olursa olsun, birbirimize 
katlanmayı öğrenmek zorundayız." 

dedi. 

Dinin bütününü tanıyıp anla
madan, sadece bir kısmını bile
rek hareket etmenin özden uzak
laşarak bütünü gözden kaçırma
ya neden olacağını ifade eden Sa-

racoğlu, "Dinin anlaşılması ve uy
gulanmasında ortaya çıkan yanlış
lıklar, dinin bütününe yönelik olum
suz davranışlara da zemin hazır
lar." dedi. 

Türkiye'de, yıllardır din eğitimi 
alanında bir boşluğun olduğunu 
ve boşluğun da eğitim görmemiş 
dindarlar tarafından doldurulma
ya çalışıldığını ifade eden Binnur 
Saracoğlu, din eğitiminde bilinçli 
ve ciddt bir eğitim politikası iz
lenmediği için, din istismarcıları
nın işinin kolaylaştığını belirtti. 

Türkiye'de, lslam Dint hakkın
da doğru bilgi sahibi olmamak
tan kaynaklı bir bağnazlık görül
düğüne de işaret eden Saracoğlu, 
"Gerçek anlamda dindarlık; yobaz
lık veya bağnazlık değildir. lslam 
Dint, sevgiyi, banşı ve hoşgörüyü 
esas alan bir dindir. "Dinde zorla
ma yoktur" ayeti, din ve vicdan 
hürriyetinin teminat altında oldu
ğunıı gösterir. Islam Dininin evren
sel niteliğine uyan ilkeleri, tüm sos
yal değişiklikleri karşılayabilecek 
niteliktedir. Zaman içerisinde, din
deki bilgi eksikliği, Islamiyetin 
Kur'an çizgisinden uzaklaşarak, ge
lenekle bütünleşmesine yol açmıştır: 
Geleneğin bu şekilde kutsallaştınl
ması da, dinin doğru şekilde anla
şılmasını engellemektedir. Akıl ve 
mantık çerçevesinden uzak, pek çok 
davranış, din olarak benimsenmesi
ne rağmen, aslında tamamen ger -
çek dinin karşısındadır. Kur'an-t 
Kerim, geleneğin dinle bütünleşme
sine atalann zihniyeti demiş ve bu 
duruma insanları. uyararak şiddetle 
karşı çıkmıştı,: " dedi. 

Sonuç olarak, Türkiye'de, bü
tün insanların lslam Dini hakkın
da doğru bilgi sahibi olmalarını 
sağlayacak çalışmaların bir an 
önce başlanması gerektiğini söy
leyen Saracoğlu, ''Böylece, dindar 
insanın dinden çıkma korkusu veya 

cenneti garantileme sevdasıyla, fa
na tik eğilimlere, şiddete açık hale 
gelmesi önlenecek, dint duygulann 
istisman ve sömürüsü söz konusu 
olmayacaktır. Aynı şekilde, din kar
şıtı olmayı modernlik, çağdaşlık ve 
ilericilik olarak görenler de, neye 
karşı olduklannı bileceklerdiı: Doğ

ru bilgiden korkmak, kimseye yarar 
sağlamaz. Aydın olduğunu düşünen 

herkesin görevi, dinin sahibi olmak
tır. Toplumdaki hoşgörüsüzlüğü ve 
şiddeti, ancak bilgi ve sevgi sustura
bilir." dedi. 

BurcuSENER 

Burcu ŞENER 
(AÜ. Fen Fakültesi Öğrencisi) 

T ürk gençliğinin sorunlan ve 
hayatlarından bahseden 

Burcu Şener, Gençlerin bilgisizli
ği nedeniyle bazı gruplar tarafın
dan bir yerlere kanalize edildiğini 
ifade ederek, "üniversite gençleri 
ne yöne çekilirlerse o yöne gidiyor
lar. Şimdi, bunun üzerine hemen 
ardından şu soru geliyor: Peki, üni
versite gençleıini kiınleı; ne yöne çe
kiyorlar? Ben size, bunlan birkaç 
grup halinde, gözlemleıime göre an
latmak istiyorum. 

Birileri kolumuzdan tutmuş, bizi 
daha Kur'an'ı anlamadan, dini tam 
bilmeden birtakım cinlere, büyülere, 



ağlamalı sızlamalı dinI törenlere çek
mek istiyor ve birtakım doğaüstü 
güçlenniş gibi sadece din yansıtılıyor. 

Kimimiz de içimizden gelen yu
muşak, sevgi dolu duygulanmızı 
bastınp, karanlık bir yolda bir bara 
atıyoruz kendimizi. Siyahlar giyi
nince, oramıza buramıza metal 
şeyler takınca, mutlu olacağımızı 
düşünüyoruz. Bir de, biz farklıyız, 
bir asiyiz psikolojisine girince, her 
şey daha kolay. Bir şekilde bir yerle
re gitmeye, birtakım şeylere alışmış
ken, bir barda başka bir kol çekiyor 
bizi diğer tarafa. Zaten içkiyle 
uyuşmuş olan beyinlere bir de be
yaz bir toz alıştınyorlar." dedi. 

Burcu Şener bunlardan kurtal
manın tek yolunun sağlam bilgi
den geçtiğini sözleıine ekledi. 

Dicle ERGiN 
(Hukuk Fakültesi Öğrencisi) 

Son günlerde ülkemizde en 
çok konuşulan ve tartışılan 

konulardan bir tanesinin din 
eğitimi olduğunu belirterek söz
lerine başlayan Dicle Ergin, "Bir 
insanın içindeki inanma ihtiyacını 
varsaydığımızda, bu inancın doyu
rulma zorunluluğu ortaya çıkmak
tadıl'. Bu ihtiyaç, kimisinde sadece 
Allah'ın varlığına inanma ya da ki
misinde biraz daha yoğun olarak 
belli bir dine bağlanma ve hatta da
ha da yoğunlaşLp tam bir takva içe
risinde yaşamaya kendini bırakmış
tır. Belli bir dine inanan kişi, bu di
ni, tüm yönleriyle öğrenme merakı 
içine girmektediı'. Ôğrenme süreci 
çocukluktan başlayıp üç yolla edini
lir; biricisi aile, ikincisi okul ve 
üçüncüsü çevredir." dedi. 

Dinı eğitim ve öğretimde en 
çok tartışılan hususun, Anayasa
nın 24 üncü maddesinde yer alan 
din ve ahlak dersi öğrenimini zo-

Dicle ERGiN 

runlu kılan hüküm olduğunu ifa
de eden Ergin, "Ôncelikle, bizim 
anladığımız şekliyle laiklik, demok
ratik yönetim anlayışının bir gereği 
olarak, vatandaşın dinı eğitim gör
me isteğine saygı duymalı ve bunu 
bir hizmet olarak halka sunmalıdtı'. 

üıkemizde, bir çocuğa dini eğiti
min ilkokul 4 üncü sınifta verilmeye 
başlandığını ve bunu, bizzat ilkokul 
öğretmenlerinin verdiğini, çok azı
mız ilkokulu hatırladığımız kada
rıyla biliriz. Kendimize laikliği ör
nek olarak aldığımız Avrupa ülkele
rinde ise, daha anaokulu çağında, 

anaokulu bünyesinde, okulun he
men bitişiğinde bulunan kiliselerde 
bizzat din görevlileri_nce dinf eğitim 
verildiği bilinmektedil'. Batı'da ço
cuklar daha 5 - 6 yaşından itibaren 
çan sesleriyle uyurken, ülkemizde 

Zeynep GEZER 
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Ezan sesine tahammül edemeyen 
insanlann varlığı da bilinmektedir. 
Aslında, bu kişileri tamamen hakir 
görmüyorum; çünkü, bir kişiden be
lirli bir şey alıyorsanız, verdiğiniz 
kadannı isteyebilirsiniz. 

Ortaokul dönemine gelindiğinde, 
haftada 2 saat, lise döneminde ise 
haftada 1 saat din kültürü ve ahlak 
bilgisi dersi vardır. Bu ders saatleri 
yeterli olmamakla birlikte, müfre
datın içeriğinin bazı öğretmen ve 
velilerce din ve ahlakla ilgili görül
mediği ileri sürülmektedir." dedi. 

Son günlerde artan imam-hatip 
tartışmalarına da değinen Ergin; 
"Bu okulların, halkın kendi ilgi, is
tek ve ihtiyaçlan doğrultusunda aç
tırıldığını görmezden gelmek de 
yanlıştıı'. Ailelerin, çocuklan bu 
okullara verme nedenleri, verilen 
eğitimin kalitesine, dinı ve ahlakı 
eğitime güvenmeleridir. Ayrıca bu 
okullaı: kırsal kesimde kız çocukla
rının okula devam etmelerini yay
gınlaştırmış tıl'. Bunu da göz ardı 
edemeyiz." dedi. 

Zeynep GEZER 
(G.Ü. Kamu Yönetimi Öğrenci si) 

H erkesin toplumdan birşey
ler beklediğini, fakat kendi

sinin toplumun bir parçası oldu
ğunu anlamadığını ve bundan 
dolayı da problemlerin çözüme 
ulaşmadığını söyleyen Gezer "Şi
kayet edip durduğumuz şu ülkede 
üzerimize düşen görevleri yapsak 
şikayet listemizdeki maddelerin 
azalacağına eminim." dedi. Türki
ye'de bazı kesimlerin dindarlara 
düşmanca bir tavır takındığını ve 
müslümanların inançlarıyla uğra

şıldığına değinen Gezer, "sürekli, 
işte, bunlar kapalıdırlar, bunlar
dan korkulur diyorlar. Fakat, onla
nn da bizim gibi birçok şeyi okuma-
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dıklanna, birçok şeyi bilmediklerine 
inanıyorum. Birçoğunun annesi na
maz kılıyordur, yansından çoğunun 
annesi kapalıdır. Onlardan ne zarar 
gördüler merak ediyorum. Ben, her
kesin Kur'an-ı Kerim'i, gerçekten, 
bilerek, isteyerek, inanarak okuma
lannı tavsiye ediyorum. Bizler, yan
lış şeyler yapıyor olabiliriz; ama, 
savaştıklan insanlar bizler miyiz 
gerçekten? Dinimizle savaşıyorlar 
ve kaybeden onlar olduğu gibi biz 
de oluyoruz. Dünya'da başka bir 
Türkiye yok, hepimiz bu ülkede ya
şamak mecburiyetindeyiz" dedi. 

Dinle ilgili farklı yorumların ol
duğunu ve bundan kendisinin 
rahatsız olduğunu söyleyen Ge
zer; bunu şöyle bir örnekle anlat
tı. "GünümüZde faiz hakkında çok 
şeyler söyleniyor; bir tanesi faiz ha
ramdır diyor, başka biri çıkıyor, enf
lasyon düzeyindeki faiz günümüZde 
haram değildir diyor. Başka biri de 
çıkıyor, diyor ki, darül harp olan bir 
ülkede faiz haram değildir, darül Is
lam olan bir ülkede faiz haramdır 
diyor: Bunlar; hangi dine dayana
rak, sığınarak konuşuyorlar? Üçü 
de lslam'a inanmıyorlar mı, 

Kur'an-ı Kerim'i kaynak edinme
mişler mi? Neye dayanıyorlar? Ben 
burada işi Diyanet Işleri Başkanlı
ğına bırakmak istiyorum. Onları, 
bize dini öğreten insanlar olarak gö
rüyorum ben ülkemizde, teksesliliği 

sağlamalannı istiyorum." 

Fatma iKDE 
(G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencisi) 

Günümüzde eğitimin çok 
önemli olduğuna değinen 

Fatma ikte insanın ilk eğitimi an
ne ve babasından aldığını, anne 
ve babasını taklit ettiğini, fakat 
genel manada da anne ve baba
nın dinı ve dünyevı konularda 

bilgilerinin tam ve sağlam olma
masından dolayı çocukların iyi 
yetişemediğini ifade etti. 

Aile hayatında hiçbir eğitim al
mamış öğrencinin ortaöğretimde 

de din açısından fazla bir bilgi al
madan yetiştiğini ve bu öğrenci
nin üniversite hayatına auldığın
da din adına birşey bilmemesin
den dolayı karşılaştığı fikir ve 

akımlardan etkilendiğine işaret 

eden lkde, "Ôğrenci üniversitede, 
değişik fikirlerle ve düşüncelerle 
karşılaşıyor. Tabif ki, daha önce bir 
bilince varmadığı için genç sıkılıyor, 

Fatma/KDE 

artık değişik bir hayatın, değişik dü
şüncelerin tadına varmak istiyor. 
Bunun sonucunda da genç, ne iste
diğini bulamıyor. Çünkü, herkes ona 
diyor ki, benim düşündüğümü al, 
benim düşündüğümü yaşa ... taklit
ten öte hiçbir yere gitmiyor ve genç, 
bir bunalıma girme problemiyle de 
karşı karşıya kalabiliyor." dedi. 

Dini herkesin mutlaka öğren
mesinin gerekliliği üzerinde duran 
tkde; "Aslında, Türk genci düşün
meli, kendi dinini yaşamalı, fıtratı
mız bunu istiyor. Çünkü, din fıtrat
tan gelen bir şeydir, doğruyu, daha 
doğruyu öğrenmek ister. Türkiye'de 
bu durum öyle hal almış ki dini, sa
dece ilahiyatçılann, imam-hatiplile
rin öğrenmesi gerektiği gibi bir dü
şünce var. Bu çok yanlış bir düşünce. 
Öyle bir duruma geldi ki, bizler, tak
litçiliğimiz sonunda, dinimizi kaybet
tik, değerleıimizi kaybettik. Diğer 
insanlann örf ve adetlerini taklit et
tik. Ben diyorum ki, burada Türk 
genci ve Türk büyükleri olarak, hep 
birlikte ele ele verelim, bilen bilme
yene öğretsin, düşünelim, yaşayalım 
ve yaşatalım." dedi. 



Yasemin AYDAN 

Yasemin AYDAN 
(ODTÜ Biyoloji Bölümü Öğrencisi) 

Kadının Türkiye'deki lslami 
Problemleri konusuna değinen 
Yasemin Aydan, öncelikle kadı
nın Islam öncesi toplumlardaki 
konumundan kısaca bahsederek 
Eski Yunan ve Roma'da kadının 
hiç bir hakka sahip olmadığını ve 
Yunan uygarlığının ihtişamlı dö
nemlerinde ise, kadının iffetsiz ve 
fuhuş aleti olarak kullanıldığını 
söyledi. 

Ortaçağda Batı toplumlarının, 

din adamlarının yanlış görüşle

rinden fazlasıyla etkilendiklerini 
ve hatta kadının insan olup ol-

madığını dahi tartışmaya başla

dıklarını ifade eden Aydan "So
nunda, kadının, sırf erkeğe hizmet 
için yaratılmış bir insan olduğuna 
karar verdiler. Ortaçağ'a bakınca, 
Batı toplumlannda kadın horlanıp 
kendi haklanndan mahrum bırakıl
dı. Hatta, 1805 yılına kadar, erke
ğe, kadını satma hakkını verdi. 

lslam öncesi Arap toplumlannda 
da, kadının acizliği, kız çocuklan
nın diri diri toprağa gömülmesine 
kadar ulaştı." dedi. 

lslamiyet'in kadına getirdiği 
haklardan bahseden Aydan, "Isla.
miyet, kadını içinde bulunduğu kötü 
durumdan çıkarıp, ona hak ettiği 
yaratılış gayesine en uygun kanunu 
takdir etti. Kadın artık insan olarak 
erkekle eşitti ve Kur'an, kadın ile 
erkeği birbirine dost, destekleyici ve 
tamamlayıcı olarak ilan etti. Böyle
ce, kadın, Islam öncesi ve hatta Is
lam sonrası gayri nıüslim toplum
larda elde edemediği haklanna ka
vuşmuş oldu." dedi. 

Günümüz Türkiyesinde lslamt 
açıdan kadının konumuna da de
ğinen Aydan, toplumumuzda ka
dının lslam1 haklarını yeterince 

bilmediğine ve bilmediği bu hak
ları da kullanamadığına değine
rek, "Günümüzde hala günah oldu
ğu düşüncesiyle kız çocuklarını 

okutmayan insanlar bulunmaktadır. 
Bu keyft uygulamalann dayanağını 
da malesef Islam olarak göstermek 
istiyorlar. Bu insanlar, kadınlarını 
yalnız ev işleriyle uğraşan bir kişili
ğe dönüştürmek istemekte ve böyle
ce de, onlann, Kur'an'ın öngördüğü 
ve muhatap aldığı, düşünen, bilinç
li, akleden, vahyi anlayan ve san
lan bir kişilik olmalarını engelle-
mektedirler." dedi. · 

Kadının 1slam1 haklarım bilıne
mesinin ana sebebini dini eğiti
minin eksik olmasına bağlayan 
Aydan, okullarda din dersi sayısı
nın azlığı ve içeriğinin yetersizli
ğinden de şikayet etti. 

Kadının Isla.mı tesettüründen 
dolayı, kasıtlı olarak toplum ha
yatından dışlanmaya çalışılmasını 

önemli bir problem olarak gör
düğünü ifade eden Aydan; "Tür
kiye gibi bir ülkede, başörtülü ol
dukları gerekçesiyle kadınların üni
versitelerde öğretim görmesinin en
gellenmeye çalışılması ve kamu ku
ruluşlarında, hatta özel sektörde bi
le, kimilerinin canı istemiyor diye 
çalıştırılmamaları, oldukça tatsız 
bir durumdur. Bunu yaşayanlar bi
lir. Bunu da belirtmek ihtiyacı du
yuyorum. Bu uygulamayı meşru gö
ren zihniyetin dayanağı iki tane: 

Birincisi, örtünün siyasi amaçla 
kullanılıyor olduğunu düşünmeleri, 

lkincisi de, laikliğe aykın düştü

ğüne inanmaları. 

Ôrtü farzdır, Allah'ın emridir ve 
kendini bu konuda sorumlu hisse
den her Müslüman kadın, başını ör
ter ya da örtme ar.zusu içinde olur. 



Bu çok doğaldır ve konunun siyaset- olmaktadır." dedi. 
le ilişkilendirilerek birtakım aldal-
macalara başvurulması, bu itiraz
lan ortaya koyanlan çok komik du
rumlara düşürmektedir. 

Ôrtünmenin laikliğe aykın oldu
ğunu ifade edenlere söylemek istedi
ğim birkaç şey var. Laiklik bizde, 
Batılı sistemlerde taşıdığı anlamı ile 
değerlendirilmemekte, hala tek par
ti döneminden kalma ezici, sindiıi
ci, sahte niteliğiyle uygulamaya ko
nulmaya çalışılmaktadır." dedi. 

Üniversitede okuyan öğrencile
rin başörtüsü konusunda çok sı
kıntı çektiklerine de işaret eden 
Aydan "hiçbir kanun olmamasına 
rağmen, başörtüsCi hakkında yetki, 
üniversite yönetmeliklerine bırakıl
mış ve her f akü ite canının istediği 
gibi bir uygulamada bulunmaktadıı: 
Hatta, dersine girdiğimiz hoca bile, 
eğer görüntünüzden veya hayal fel
sefenizden hoşlanmıyorsa, inisiyati
fini kullanıp öğrenim hayatınızı, do
layısıyla geleceğinizi mahfetmek 
adına sizinle sonuna kadar uğraşıp 
galip gelebiliı: Bu, yaşanmıştır; ör
nekleri de mevcuttur. Bu olayın bu 
derece ciddi boyutlarda seyretmesi, 
insanlann yaşamlannı ve inançlan
na küfretmekten başka bir anlam 
taşımıyor bence. 

Aynca, kadının, üniversiteyi biti
rebilmiş kadınların çalışma haya
tından dışlanması, o insanın emeği
nin, zekasımn, yeteneklerinin ve 
içinde yaşadığı topluma kazandıra
bileceği pek çok olumlu şeyin, bu ni
yete sahip kişilerce, ellerinden alın
ması anlamına gelmektedir. Bu ise, 
o insanın eğitimi için harcanan onca 
paranın, emeğin heba olmasına ve o 
kişinin toplumsal ve ruhsal birtakım 
açmazlara sürüklenmesine neden 

Yasemin aydan Devlet kurumla-
nnda ve üniversitelerde, kadının 
başörtülü olarak yer alabilmesi 
için gerekli kanunl düzenlemele
rin acilen yapılması gerektiğini, ve 
zulüm olarak nitelediği bu tür 
davranışların da bir an önce dur
durulması gerektiğini söyledi. 

Hasan MANSUROGLU 
(T.D.V. Türk Lisesi ÖğrencisQ 

T ürkiye Diyanet Vakfının 
Azerbaycan'da açmış oldu

ğu, Bakü Türk Lisesi'nde öğre
nim gören Hasan Mansuroğlu; 
dini bir, dili bir, ülküsü bir olan 
insanların tek vücut haline gel
mek ve süper güçlerin sömürge
leri altında yaşamamak için, Türk 
cumhuriyetlerinin birbirini daha 
iyi anlamaları ve birbirlerine da
ha çok yardımcı olrnalan gerekti
ğini söyledi. 

Beraberliğin en güçlü temelle
rinden birini, din birliğinin oluş
turduğunu ifade eden Mansuroğ
lu, "Taıiht, kültürü, gelenekleri, dili 

aynı olan, birbirleriyle akrabalık 
bağlan olan bizleı; Türk kardeşleri
mizle buluşmayı, her zaman kendi
mize bayrak kabul ettik. YüZyıllar 
boyu çekilen onca eziyetlerin hiçbi
ri, Azerbaycan Türkünü, inandığın
dan, kimliğinden, kişiliğinden uzak
laştıramadı. Ancak, dinı konularda 
çok iyi yetişmiş ilim adamlanmız 
kalmadı. Din alanında, ilimle dini 
birleştirerek öğrenen ve öğretenler 
az sayıda olunca, hurafe adetleri 
çoğalmaya başladı." dedi. 

Tüm Türk Milleti üzeıinde oy
nanan oyunların, tarihte olduğu 

gibi, bugün de devam edegeldiği
ni belirten Mansuroglu, "Yavaş 

yavaş mezhep kışkırtmalarıyla, 
kardeşi kardeşe düşman etmek iste
mektedirler. Müslüman olan atala
nmızın birbirleriyle yaptıklan sa
vaşla,; düşman hilelelerine aldan
malan sonu.cunda, Müslüman Türk 
Milletini parça parça ettileı: Ama, 
Yüce Allah bugünleri bize gösterdi 
ki, işte hep birlikteyiz, kardeşiz ve 
birbirimize yardım etmeye, bir da
ha düşmanın oyun1anna gelmeme
ye yemin ediyoruz." dedi. 

TÜRKİYE 
DİYANET VAKFI 

Bugün sevdiklerinize 
bir dal tül verin\ 

~~ 
!;) ! \\ ,.; 



Zaruf IMANOV 
(Nahcıvan ilahiyat Temayüllü 
Lise Öğrencisi) 

T ürkiye Diyanet Vakfı tarafın
dan Nahçıvan'da açılan lla

hiyat Temayüllü Lise'de okuyan 
Zaruf lmanov, Nahcıvan'ın uzun 
süre Türkiye'den ve lslam dünya
sından ayrı kaldığını ve bunun 
neticesinde, halkın lslam'dan 
uzaklaşarak lslam'1 unuttuğunu 
belirtti. 

Nahcıvan'a en büyük proble
min Islam Dini hakkında cema
atin yeteri kadar bilgi sahibi ol
mamasından kaynaklandığını ifa
de eden lmanov, bu problemin 
ortadan kalkması için Türki
ye'nin büyük yardımlarının do
kunduğunu da sözlerine ekledi. 
Buna örnek olarak da, ilahiyat li
selerinin açılması, insanlara 
Kur'an, tefsir ve dini eserlerin 
gönderilmesini gösterdi. 

Yıllardır lslam Dini'nin Nahçı
van'da yaşanamaması sebebiyle 
bu alanda bir boşluğun meydana 
geldiğini söyleyen lmanov "Bu 
boşluktan faydalanmak isteyen, ya
bancı din mensuplan, kendi dinleıi
ni Nahavan'da yaymaya çalışıyor
lar. Yardım faaliyeti adı altında, 
misyoner teşkilatları, insanlara 
maddi yardım yaparken, karşılığın
da dinlerimizi satın almaya kalkı
yorlar. Onlara, Hıristiyanlık aşıla
mak için bedava izin vermektedir
ler. Bunlara karşılık, yine, Türkiye 
Dinayet Teşkilatı tarafından tedbir 
alınmaya çalışılmaktadır. Açılan di
nt okullar, camiler, bu yönden çok 
büyük engel olmaktadır. Aynca, 
brahmanlaı; bahailer bedava kitap 
dağıtarak, Müslüman kardeşlerimi
zi kendi dinlerine çekmeye çalışı
yorlar. 

Bütün bu çalışmalara rağmen, 
Türhiye'nin yardımları sayesinde, 
bunlann çalışmaları istedihleıi gibi 
olmanıahtadıı:" dedi. 

Aziz ELÇiN 
(Romanya) 

T ürkiye Diyanet Vakfı tara
fından Romanya Mecide

ye'de açılan Kemal Atatürk llahi

yat ve Pedagoji Lisesi öğrencisi 
olan Aziz Elçin, Romanya'nın yıl

larca Komünist bir rejimin idare
sinde kaldığım, ancak şimdi Ko
münizmin yıkıldığını ve demok

ratik bir sistemin Romanya'ya ha
kim olduğunu belirtti. 

Bu yeni dönemde Türkiye Di
yanet Vakfı'nın açmış olduğu 

okul ve oralarda gösterdiği faali
yetler neticesinde lslam'la tanış
tıklarını ifade eden Elçin, "Ro
manya'da bulunan ilahiyat ve pe
dagoji lisesi bizler için çok önemli 
bir rol oynamıştır. Neden; çünkü 
bizler ibadetin ne olduğunu bilemi
yorduk, çünkü bizler namazın ne 
olduğunu bilemiyorduk. Bizleri ye
tiştirdiklerinden dolayı anlam te
şekkür ediyoruz." dedi. 

Romanya'yla ilgili önemli gör
düğü bir kaç hususu dile getiren 
Elçin, 

"1. Romanya'daki dinı eğitim ve 
öğretim yaygınlaştınlmalıdır. 

2. Her eve bir dinı hitap kampan
yası başlatılmalıdır. 

3. Görev yapmakta olan soydaş 
imamlara hizmetiçi seminerler ve
ıilmelidir. 

4. Romanya'da çeşili okullarda 
din dersi ve Türkçe dersi okutan 
soydaş öğretmenleıimiz hizmetiçi 
seminerlerle desteklenmelidir. 

5. Diyanet Vakfımız, şu anda Ba
badağ Camiini yaptırmaktadır. Bu-

nun yanında, şu anda Romanya'da
hi diğer camilerin bakım ve onanmı 
sağlanmalıdır. 

6. Diğer devletlerden gelen farklı 
anlayışlara karşı, TürkiyemiZin Ro
manya dini eğitiminde daha etkili 
rol oynaması gerekir ve bilhassa eh
li sünnet vel cemaat fonksiyonu da
ha iyi pekiştirilmelidir." dedi. 

Mehmet KERVANCI 
(Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü) 

T ürkiye Diyanet Vakfı olarak, 
özellikle ülkemizin dini dü

şüncesinin gelişmesi ve ülkemi
zin birlik beraberliğinin pekişme

si doğrultusunda bazı hizmetler 
yapmaya çalıştıklarını söyleyerek 

konuşmasına başlayan Türkiye 

Diyanet Vakfı Genel Müdürü ve 
Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet 

Kervancı, bu hizmetlerden biri
nin de, Kutlu Doğum Hafta

sı'nda gösterilen etkinlikler oldu
ğunu söyledi. 

Türkiye Diyanet Vakfı olarak, 

özellikle, eğitim ve kültür saha
sında etkinlikleri daha çok geliş-

Mehmet KERVANC/ 



tirmeye gayret ettiklerini ifade ~~ 
eden Kervancı, "Bu gayretlerimiz
den bazıları da, ülkemizin dışına ~ 
uzanmış bulunmaktadır. Vakfımız, 

ilk önce 1992 - 1993 öğretim yılın
da, Azerbaycan'da, bir imam hatip 
lisesi ve ilahiyat fakültesi, ondan bir • 
yıl sonra Kırgızistan'ın Oş şehrinde 
bir ilahiyat fakültesi, ondan bir yıl 
sonra Türkmenistan'ın Aşkabat 
Şehrinde bir ilahiyat fakültesi aç
mış. Bu sene de, Dağıstan ve Afga
nistan'da bir ilahiyat fakültesi aç
mıştır. Bunu, tamamen, ülkemizin 
Yüksek Ôğretim Kurulu olan 
YÔK'ün bilgisi dahilinde, ülkemiz
deki bir ilahiyat fakültesiyle, bura
da açılan fakültelerden birini kardeş 

• ---- ~Gt. KUTLU ooöUM~ 
~ ': HAFTAS ı ıO!ıKIY{ 
~ OiY.ANEl YAKfl 

yaparak açıyoruz. 

Onümüzdeki yıl da, yapılan bir 
protokol gereğince, Kazakistan lla
hiyat Fakültesiyle bu sayı 6ya ula
şacaktır. Bunun yanında, işte biraz 
önce bir öğrencimiz konuştu, Nahcı
van'da bir imam - hatip lisesi diye
lim ona, biz ilahiyat ağırlıklı diyo
ruz ama. Bir de Romanya'da açıl
mıştır." dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nm yurt 
dışından bin, yurt içinden de üç 
bin öğrenciye burs verdiğini be
lirten Kervancı, bu hizmetlerin 
daha da geliştirileceğini söyledi. 

vam etmiş -ve Türkiye Cumhuriye
tinde Diyanet işleri Başkanlığıyla 
bu çizgi devam etmektedir. Bu çizgi, 
çok önemlidir değerli kardeşlerim. 

Binaenaleyh, tabit herkes imkan-
lan ölçüsünde, dinin gelişmesine, 
hizmetin ilerlemesine gayret edecek-
tir; ama, tereddütler esnasında, sa

nıyorum ki doğru adres Diyanet iş
leri Başkanlığı yayınlan, hizmetleri 
ve onun yan kuruluşu olan Vakfın 

Dint bilgilerin edinilmesinde, 
doğru adresi bulmanın çok 
önemli olduğuna da işaret eden 
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Mü
dürü Mehmet Kervancı, "Doğru 
adres, Diyanet işleri Başkanlığı'dır. 
Niye; lslam Peygamberimizle başla
mıştır ve onun vefatından sonra ha
lifelikte resmileşmiş, bu resmi kim- " 
lik, Osmanlı'da şeyhülislamlıkla de-

katkılandıı: ôzellikle, bu hizmetler
de, hanımlar, çok önemli bir yeri iş
gal etmektediı: 

Bu eksikliği gören Vakfımız, kadın 
kollarımızı kurmuştuı: Çok değerli 
öğreticileri, çok güzel hizmetler ver
meye gayret etmektedirler." dedi. 

Mehmet Kervancı sözlerinin 
sonunda öğrencileri tebrik ede
rek, Forumda gösterdikleri başa
rıdan dolayı kutladı. 



\I 
Türkiye Diyanet Vakfından 

DOGUM YAPAN 15 ANNEYE ALTIN 
T ürkiye Diyanet Vakfı, 

Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle SSK Etlik 
Doğumevi'nde 02.05.1997 
tarihinde doğum yapan 15 
anneye altın hediye etti. 

Türkiye Diyanet Vakfı, 
Kutlu Doğum Haftası mü
nasebetiyle Peygamber 
Efendimiz Hz. Muham
med'in mesajlarını kamu
oyuna yansıtmak amacıyla 
28 Nisan - 04 Mayıs 1997 
tarihleri arasında bir dizi 
etkinlik düzenlemiştir. Bu 
etkinlikler çerçevesinde 
Türkiye Diyanet Vakfı Ka
dın Kolları tarafından SSK 
Etlik Doğumevi ziyaret 
edilerek doğum yapan 15 
anneye altın hediye edildi. 

Annelere hitaben bir ko
nuşma yapan Türkiye Di
yanet Vakfı Kadın Kolları 
Başkanı Ayşe Sucu; Kut-
lu Doğum Haftası 
hakkında bilgi ve- ı.. 
rerek, annelere geç-
miş olsun dileğinde 
bulundu ve çocukların 
sağlıklı bir şekilde büyü
melerini, vatana ve millete 
hayırlı birer evlat olmaları
nı temenni etti. 

,, 
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Türkiye 

Diy anet 

Vakfınca 

Düzenlenen 

Lise ve 
Meslek 

Liseleri 
Arası 
Bilgi 

Yarışması 

Sonuçlandı 

., , KUTLU DOGUM ~ 
ffi H A FT AS I ıtııııJy, 

DiYANET VAIFI 

T ürkiye Diyanet Vakfı tarafından 
Kutlu Doğum Haftası faaliyet

leri çerçevesinde "ôgrencilerin, sos
yal ilimler alanındaki eğitim-öğreti
mi müfredat seviyesinde ve doğru 
olarak öğrenmesi; bu alandaki bilgi
lerin derinleştirilmesi; öğrencilerin, 
okullann ve velilerin Kutlu Doğum 
Haftası'na ilgilerinin sağlanması ve 

, , Hz. Peygambe~ sevgisinin yaygınlaş
tırılması" amacıyla Lise ve Meslek 
Liseleri arasında Genel Kültür Bilgi 
Yanşması düzenlenmiştir. 

Ekim ayından itibaren illerde ve 
bölgelerde gerçekleştirilen yarışmada 
il ve bölge birincileri tesbit edilmiş, 



Lise ve Meslek Liseleri Ar 

... 

yarışmanın yarı final ve finali de 
01.05.1997 tarihinde Kocatepe 
Camii Konferans Salonunda yapıl
mıştır. Öğrencilerin yoğun ilgi gös
terdiği yarışmada Osmaniye 
lmam Hatip Lisesi birinci gelir
ken, Giresun Lisesi ikinciliği, De
nizli Merkez lmam Hatip Lisesi 
üçüncülüğü, Van Özel Serhat Li
sesi de dördüncülüğü aldılar. 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafın
dan birinci gelen okula 250 mil
yon TL. ödül verilirken okulun 
üç öğrencisine de 50'şer milyon 
TL. ödül verildi. Aynca lkinci ge-

1997 Türkiye 
genelinde düzenlenen 

Lise ve Meslek Liseleri arası genel 
kültür bilgi vansmasmda 

birinci olan 
Osmaniye imam Hatip lisesi 

oorenciferi plaketferlnl alırken . 

• 
yon, üçüncü gelen okula 150 
milyon, öğrencilerine 30'ar mil
yon, dördüncü gelen okula 100 
milyon ve okul öğrencilerine de 
20'şer milyon TL ödül verildi. 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafın
dan Lise ve Meslek Liseleri Ara
sında düzenlenen Genel kültür 
Bilgi Yarışmasında bugüne kadar 

len okula 200 milyon, okulun üç Ilı 
yarışmacı öğrencisine 40'ar mil-

. . . . 

toplam 2.560.000.000. TL. ödül 

dağıtıldı. 

Yan final ve final yarışmasına 

katılan sekiz okula birer plaket 

veren Türkiye Diyanet Vakfı, ya

rışmaya izleyici olarak katılan 

yaklaşık 700 öğrenciye de öğle 

yemeği vererek, kitap hediye etti. 
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T ürkiye Diyanet Vakfı; Kutlu 

Doğum Haftası münasebe
tiyle imı inceleme ve araştırmayı 

teşvik etmek amacıyla 1995 yı
lından bu yana her yıl, Islam Dini 
ve Kültürü alanında yapılan ilrnı 

bir araştırmaya ödül vermektedir. 
Bu amaçla açılan yarışma ilim 

çevrelerinde 3 yıldan beri büyük 
ilgi uyandırmıştır. 

Yarışmaya katılan eserler, çeşitli 

ilim dallarında temayüz etmiş 
ilim adamlarından oluşturulan 

jüri tarafından titizlikle değerlen
dirlmiştir. Bu değerlendirme so

nucunda; 

"Modemtstlerin Sünnet Anlayışı" 
isimli eseriyle Dr.lbrahim Hati
boğlu, "Sahabe'nin Sünnet Anla-

yışı" isimle eseriyle Dr. Bünya
min Erul ve "Kur'an ve Medeni

yet" isimli eseriyle Yrd.Doç.Dr. 
Erdoğan Pazarbaşı birinciliği 

paylaşmışlardır. 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafın

dan birincilik ödülü olarak ko

nulan 250.000.000. TL üç bi

rinci arasında pay edilmiştir. 

1mam-Hatip Liseleri Öğrencileri Arasında 

HUTBE METNİ Hazırlama Yarışması 
• 
I 

marn-Hatip Lisesi öğrencilerine mesleki inceleme yapa-
bilme alışkanlığı kazandırmak, mesleğe hazırlamak ve 
bu alandaki çalışmaları teşvik etmek amacıyla , Türkiye 
genelinde !marn-Hatip Liselerindeki öğrenciler arasında 

Hutbe metni hazırlama yarışması düzenlenmiştir. 

Bu yarışmaya gelen yazılar Türkiye Diyanet Vakfı'nca oluştu
rulan jüri tarafından titizlikle değerlendirilmiş ve üç eser man
siyon ödülüne layık görülmüştür. Yarışma sonucunda mansi
yon ödülü kazanan; Pen
dik !marn-Hatip Lise
si'nden Ahmet Kuzucu, 
Yenişehir lmam-Hatip Li
sesi'nden Ümit Yaşar ve 
Siirt imam-Hatip Lise
si'nden Rıdvan Benek'e 
Türkiye Diyanet Vakfı ta
rafından lO'ar milyon TL. 
ödül verilmiştir. 



T r k 

Konseri 

K utlu Doğum Haftası müna
sebetiyle düzenlenen, kül

türel etkinlikler çerçevesinde Vak
fımız tarafından Kocatepe Camii 
Konferans Salonunda, Ankara 
Üniversitesi llahiyat Fakültesi ko
rosunca Türk Tasavvuf Musikisi 
konseri icra edildi. 

Birinci tasavvuf musikisi kon
serine ilginin çok fazla olma

sı sebebiyle, Milli Kütüphane Sa
lonu'nda da Ahmet Hatipoğlu yö
netiminde, Ankara Radyosu Türk 
Tasavvuf Musikisi Korosu tarafın
dan ikinci bir Türk Tasavvuf Mu
sikisi konseri icra edildi. 

K onsere katılanlar duygulu 
anlar yaşarken, ilginin bir 

hayli fazla olduğu gözlendi. 

Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Camii Konferans Salonu'nda, Ankara Üniversitesi Uahiyat 
Fakıllıesi korosunc:ı icra edilen ·Türk Tasawuf Musikisi Konseri". 

Milli KütOphane Salonu'nda, TRT Ank.1ra R.~dyosu 
"Türk Tasavvuf Musikisi Korosu• tarafından icra edilen konserden gôrünıüler. 



Balkanlar ve 
Kıbns Türkleri 
Arasında 

NA'T YARIŞMASI 
Kıbns ve Balkanlarda bulunan soydaş ve din

daşlanınm ortak bir kültür zemininde buluştur

mak, Kutlu Doğum Haftası faaliyetlerini bu sa

halarda tanıtıp yaygınlaştırmak amacıyla geçen 

yıllarda olduğu gibi bu yıl da Balkan ve Kıbrıs 

Türkleri arasında N'at yarışması düzenlenmiştir. 

Yarışmaya iştirak eden çok sayıda eser arasın

da yapılan incelemeler sonucunda Makedon

ya'dan Avni Engüllü birinci olurken, Bulgaris

tan'dan lsmail A.Çavuş ikinci, Romanya'dan Ali 

Sekin' de üçüncü oldular. 

Aynca, Romanya'dan Ahmet lmran, Nasipali 

Rayme-Manye, Güner Akmolla ve Neriman lb

rahim, Kosava'dan Şecaattin Koku, Bayram l.Ro

govali ve Ahmet S.lğciler, Yunanistan'dan Ab

durrahman Tevfik, Makedonya'dan Enver Baki 

de mansiyon ödülüne layık görüldüler. 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından; yarışma ne

ticesinde birinci olan Avni Engüllü'ye 400 Do

lar, ikinci lsmail A.Çavuş'a 300 dolar, üçüncü 

Ali Sencin'e 200 Dolar ödül verilirken mansiyon 

alan diğer eser sahiplerine de 50'şer Dolar ödül 

verildi. 



r~ 
~ .~ ----

Cenab-, Hak 
Topraktan yarattı Adem'i, 
O l. dedi 
Can geldi, oluverdi 
Ve sonra 
Secde etti melekler bile 
Yaradanım emriyle .. . 
Allah'ın lütfu ve hibesiydi Şit, 
i lim ve hikmete sahipti idris, 
Nuh geldi cihana, kurtarmak üzere Adem neslini, 
inananların yanındaydı Hud. 
Kainatı yaradanın de9işmez kanunudur: 
iman edenler kesinlikle kurtulur! 
Bir kaç inanan ile kaldı Salih, 
Yolunu kaybetmiş Lut kavminin taş ya9dı üzerine 
Helak olup gittiler. 
Sapıkları . hak ve hakikate getirmeye çalıştı İbrahim 
- Şu çocukla babası Kabe'yi yapacak. · 
Diye konuştu melek 
ismail'i işa ret ederek. 
Tükenmedi sapıklar, sapıkl ıkl ar dinmedi, 
insanlara ishak, Yakup. Yusuf geldi. 
Bitmedi küfür, arttı giderek, 
Böylesi ku llara Eyyüp, Şuayb gerek. 
Elinde asa. yarıldı deniz. geçiyor Musa, 
Davud'ta bir ses. güç ile kuvvet 
insana, cine hakim Süleyman. 
Ya llyas, Zülkifl, Yunus, Elyesa, 
Zekeriyya. Yahya ve isal 
Peygamberlerin efendisi Muhammed Mustafa 
Rabbin kusursuz sevgilisi Muhammed Mustafa 
Bize hakikat vesilesi Muhammed Mustafa! 

Cehalet yürümüştü, gafletteydi insanlı k 
Çürüyen hakikatler. kalbe dolan pas tozu, 
Her tarafta bir keder, bakan gözde dalgın l ık 
Akmaz oldu ırmaklar. kızgın güneş tutuldu. 

Acı acı ses geldi, aslı kamış o neyden 
Eser dahi yok idi. iman denen o şeyden . 

Sıkıntı dolu anlar. göz deçjil kalpler açjlar 
Ta fezaya yükseldi, figan ile fertyatlar 

Merhameti bol Allah, acıdı kullarına 
Yeni bir ışık saçtı karanlık yollarına : 

Ey Allah'ın sevgilisi, 
Selam sana. 
Sende şefkat, merhamet senden, 
Selam sana. 
Yücelik sende, şefaat senden. 
Selam sana . 
Alemleri yaradanın Resulü 
Selam sana. 

Salat ve selam sana 
Yücelerin yücesi. 
Salat ve selam sana 
Müminlerin can dostu. 
Salat ve selam sana 
Ümmetinin rehberi . 
Salat ve selam sana 
Ey Allah'ın habibi, elçisi, peygamberi"! 

- Allahümme salli ala Muhammedin -
Güzellik ne varsa alemde 
üstündedir Ahmed'in. 
Sen Allah' ın resulü, en sevdiçji kulu sen, 

-
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Sen Mustafa'sı, Mahmudu sen, 
Gösterdiçjin yol ahlak edep yoludur 
Bu yolu izleyenler, yaradanın hakikatlı kuludur. 
Sen çaresizlerin hem kanadı hem kolu 
Sen geldin de kalplerimiz imanla doldu. 
- Esselamu aleyke eyyuhe'n-nebiyyu-

. Allahümme salli ala Muhammedin -
Ah lakın en üstünü 
Hilkatinde Ahmed'in. 
Sen şefkatli, ümmetine düşkün sen. 
Sen Muhammed. Mahmud, Mustafa sen. 
Mümine. öz canından dahi yakınsın sen. 
Sen kainat efendisi, ululardan en ulu 
Sen elçisin, sen Allah'ın mahbubu. 
Güzel ahlakı nla okşarsın sen her kulu. 
- Esselamu aleyke eyyuhe'n-nebiyyu -

-Allahümme salli a la Muhammedin-
Adınla dört biryana saçarsın 
Manası nı Ahmed'in. 
Ahmed sensin, Mahmud sen, 
Sen Muhammed. Mustafa sen. 
lslam tacı n ı n çiçeçji sen, 
Sen. lslam'ın gerçes)i sen. 
Acıkmışl 19ında g ıdası insan lı9 ı n. 

Susamışl ı9ını gideren suyu, 
- Esselamu aleyke eyyuhe'n-nebiyyu -

(acizlik insana muhsus 
ne acizmiş kulunuz! 

dökülecek mısralar 
söylenmem iş sor niye 
fahriye yazmaya gelmiş sıra 
tac'ı demeye ... 
malum tükenmiş kelimeler 
sözlük bile yetmiyor ... 

- haddimiz deçjil 
hakkımızda söz söylemek-

çünkü 
dur. dedi akıl 
daha fazla yürüme 
diyece9in çok senin 
belli 
henüz bitmedi 

avniyle yazdın ancak 
yine gücün yetmedi. .. ) 

Peygamberlerin efendisi Muhammed Mustafa, 
Adalete, gerçeklere, ihlas ile imana. 
Allah yoluna davetin ışık saçtı cihana. 
Yaydın inanç nurunu özün ile dört yana, 
Sevgi ile muhabbeti yakın kıldın insana. 

Risaletin teblig ettin, ümmetine yön verdin, 
ilmin kılıcı elinde, ö9üt verdin, ö9rettin, 
Bize hakikat vesilesi Muhammed Mustafa! 
Yüce dini tadbik ettin, ettirdin her kuluna, 
Emaneti tevdi ettin, yaklaştın yaradana. 

Efendiler efendisi. ey hatemü'I enbiya. 
Amelinle, her yönünle rehber kaldın lslam'a 
Kavmine Peygamber, ümmetine resulsun. 
Mükafatın en üstünü yalnızca senin o lsun, 
Rabbin kusursuz sevgili.si Muhammed Mustafa! 

Avni Engüllü 



İLKOKULLAR ARASI ŞİİR YARIŞMASI 

K 
utlu Doğum Hafta
sı münasebetiyle 
Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından 

geçen yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da öğrencilerin duygularını 
şiirle ifade etmelerine yardımcı 
olmak, dolayısıyla yeni kabili
yetlerin ortaya çıkarılmasını 
sağlamak ve Hz.Peygambere 
olan ilgi ve sevgiyi yaygınlaş
tırmak için Türkiye genelinde 
llkokul öğrencileri arasında 
bir şiir yarışması açılmıştır. 

Yarışma neticesinde Murat 

Şeşen "Bugün Bayrammış" şi
iriyle birinci olurken, "Aklıma 
Hep Allah Gelir" şiiriyle Ferhat 

Polater ikinci, "Sevgili Peygam
berim" isimli şiiriyle de ö zlem 
Aslan üçüncü geldiler. 

Aynca Kadir Bayrıal, Fatma 
Gencer ve Serdar Özçetin'in 
şiirleri de mansiyon ödülüne 
layık görüldü. 

Yarışmada birinci gelen Mu
rat Şeşen'e Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından 40 milyon 
TL. , ikinci Ferhat Polater'e 30 
milyon TL üçüncü Özlem As
lan'a 20 milyon TL. ödül veri
lirken, mansiyon ödülüne la
yık görülen Kadir Baynal, Fat
ma Gencer ve Serdar Özçetin'e 
de l0'ar milyon TL ödül veril
di. 

.. 
BUGUN BAYRAMMIS 

Ağlıyorum sabahın seherinde garip ve sessiz 
Sızlıyor yüreğim yaram merhemsiz 
Geçiyor yine günümüz, bugün dünden farksız 
Kim demiş bugün bayrammış? 

Ortam ne sessiz, millet bayramlığını almış 
Koyunlar köşelere teker teker bağlanmış 
Gurbet; hasret, özlem, acı , ızdırap, yanan yürek 
Kim demiş bugün bayrammış? 

Garip başlar boyrıu bükük dururken 
Sıcak yuvasına, garip anasına özlem duyarken 
Ya Azerbaycan kan gölüne dönerken 
Kim demiş bugün bayrammış? 

• 

Keşmir'de, Hatani'de sular akmazken, bülbül ötmezken kederden 
Afrika'da mazlum aç, kabuk toplarken yerden 
Çeçenya'da ceset fışkırırken, tankların çelik paletlerinden 
Kim demiş bugün bayrammış? 

Bayrammış da neden gülmüyor Müslüman? 
Müjdelememiş mi mükafatını yaradan 
Hala yarası dinmedi mazlumun, yıllar geçti de aradan 
Kim demiş bugün bayrammış? 

Murat Şeşen 



AKLIMA HEP 
ALLAH CELİR 

Nefes alıp verdiğimde, 

Yemek yeyip içtiğimde, 

Güneş, aya baktığımda, 

Aklıma hep Allah gelir. 

Sabah olup ka l ktığımda, 

Akşam o lup yattığımda, 

Yıldızlara baktığımda, 

Aklıma hep Allah gelir. 

Ekvatoru, kutapları, 

Farklı farklı mevsimleri, 

Düşündükçe bitkileri, 

Akl ıma hep Allah gelir. 

Kuzu ları, oğlakları, 

Çiçekleri, böcekleri, 

Seyrettikçe balıkları, 

Aklıma hep Allah gelir. 

Yazı , k ı şı, baharı, 

Gökte uçuşan kuşl arı, 

Düşündükçe deryaları, 

Aklıma hep Allah gelir. 

Ferhat Polater 

SEVGİLİ PEYGAMBERİM 
Her sözü bir ışık, 
Çağların ötesine. 
Gören gözler kamaşık, 

Sevgili Peygamberim. 

Seni gören bir çocuk, 
Olmak isterdim ne çok. .. 
Gül yüzün bir tomurcuk, 
Sevgili Peygamberim. 

Uyumadan önce gece, 
Gir rüyama sen diye, 
Dua ederim gizlice, 
Sevgili Peygamberim. 

Müslümanız ne mutlu, 
Dinimiz Islam kutlu, 
Herkes senden umutlu, 
Sevgili Peygamberim. 

Özlem Aslan 

ilkokullar arası Şiir yanşmasında ödül alan ö{ırencilere ödüllerini 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Danışma Kurulu Üyesi 

Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldı~ verdi. 
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ur 
Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından Kutlu 
Doğum Haftası 

münasebetiyle ilki 
1995 yılında 
düzenlenmeye 
başlanan Uluslararası 

ilmi sempozyumun bu 
yıl üçüncüsü Ankara, 
lzmir ve lstanbul'da 
gerçekleştirildi. 

Sahasında uzman bir 
çok ilim adamının 
katıldığı toplantıda 
"Türk Dünyası'nın 

Dini Meseleleri" 
konusunda çeşitli 
tebliğler sunuldu; 
tebliğler müzakere 
edildi ve bu konuda 
fikirler üretilerek, 
problemlere ışık 
tutulmaya çalışıldı. 

Y urtiçi ve yurtdışından çok 
sayıda ilim adamının katıldı

ğı toplantının açış konuşmasını 

yapan Türkiye Diyanet Vakfı Ya
yın Danışma Kurulu Koordinatö
rü Prof.Dr. Süleyman Hayri Bo
lay; Türkiye Diyanet Vakfı'nm 

1989 yılından itibaren Peygam
ber Efendimiz Hz. Muhammed 
(S.A.V.)'in doğum yıldönümü, 
sosyal, kültürel, dini ve milli fa-

il 

un 

aliyetlerle kutladığını ifade ede
rek, Kutlu Doğum Haftası etkin
liklerinden bahsetti. 

Uluslararası seviyede düzenle
nen bu tür ilmı toplantıların da, 
problemlerin ortaya konması ve 
çözüm yollan araması açından 
önemli olduğuna işaret eden Bo
lay, bu sempozyumda sunulacak 
tebliğler ve yapılacak müzakere
ler neticesinde güzel sonuçların 
ortaya çıkacağını ümit ettiğini de 
dile getirdi. 

Türkiye'de, bugün aydınlar ile 
halk arasında, kökleri 
eskilere uzanan bir bir -
leşememe problemi ya
şandığını belirten 
Prof.Dr. Süleyman Hay
ri Bolay, "Bunda, çeşitli 
alanların eksik bilinme
sinden doğan sonuçlar 
belki ml oynamıştır, oyna-
maktadır; ama, zihniyet ·' 
farklılığı herhalde daha iıısevdil'JeriniZe ._, 

çok rol oynamaktadır. Yani, sen şu 
gnıptansın, ben bu gruptanım, Tür
kiye şöyledir, falan böyledir gibi 
isimlendirerek gruplara bölmek su
retiyle, Türkiyeyi bir noktaya gö
türmek, herhalde doğru da değil, 
mümkün de değil. Yalnız, burada 
rol oynayan esas amil, dinimizde, 
din ile ilmt birbiriyle asla bağdaş

mayan, birbirine düşman, akıl gel
diği zaman ilmin ortadan kalkması 
gerektiğine inanan iki ayn kategori 
vardır. Bu da, aydınlanmadan ge
len bir aynştırmadıı'." dedi. 



Bu anlayış ile, kendi kendimizi, 
kendi içimizde, kendi dinimizle 
kavga halinde bıraktığımızı belir
ten Bolay, "Modern fiziğin babası 
say1lan bir adamın kitabında çeşitli 
makaleler vaı: En son makalesi de 
"Din ve llim" başhğını taşımakta
dır; fakat, maalesef, bu makale 
Türkçeye çevrilmemiştir. Bu maka
lede, uzun uzun dinin eğilimini ve 

1 

rı 
ilimle olan münasebetlerini açıklı
yoı- ve sonra da şu soruyu soruyor 
"din ve ilim, aynı anda, insan 

zihninde bir arada bulunabilir 
mi?" Cevabı da "evet, bulunabilir, 
bulunmalıdır. Din ilmin karşıtı 

değil, mütemmimi, tamamlayıcı
sıdır; çünkü insan bunlarla bü

tünleşir." demektedir." dedi. 

Namık Kemal Zeybek • Devlet Bakanı 

Hz. Muhammed'in doğumu, 
insanlık tarihinin en büyük olayıdır. 

T ürkiye Diyanet Vakfı tarafın
dan düzenlenen Uluslararası 

11ml Sempozyum'u lslam tarihi
nin en büyük olayı olarak nite
lendirerek konuşmasına başlayan 
Devlet Bakanı Namık Kemal Zey
bek, insanlık tarihinde, insanları, 
Hz. Peygamber'in doğumu kadar 
etkileyen başka bir hadisenin ol
madığını ifade etti. Hz. Peygam
berle birlikte, insanoğlunun ade
ta yeniden yoğrulduğunu ve ye
niden var olduğunu söyleyen Ba
kan Zeybek "Bu tesir, Müslüman 
olanlara doğrudan, Müslüman ol
mayanlara da dolaylı olarak yayıl
mıştır. Yani, yeryüzünde Hazret-i 
Peygamber'in çağnsına muhatap 
olmayan veya o çağrıdan etkilen
meyen hiçbir topluluk yoktur. Her 
topluluğu, doğrudan yahut dolayh 
olarak etkilemiştir. Onun için Haz
ret-i Muhammed'in doğumu, insan
lık tarihinin en büyük olayıdır. 
Çünkü, Hazret-i Peygamber'in 

ulaştığı düzey, insanın ulaşabildiği. 
en yüksek bilinç düzeyidir. Biraz 
daha tasavvuf! düzeyde söylersek, 
Hazrel-i Muhammed'te tecelli eden 
bilinç; varlığın, var olanın en yük
sek seviyesidir. Onun için Hazret-i 
Muhammed Fahri Kainattıı; onun 
için evrenleıin övüncüdür; işi doğru 
almak lazım." dedi. 

Hazret-i Peygamber ve onun 
çağrısı Kur'an-ı Kerim'in gelme
mesi durumunda bugünkü çağ
daş medeniyet, teknoloji ve bili
min de varlığından söz etmenin 
mümkün olamayacağını ifade 
eden Namık Kemal Zeybek, "Bu
nu Islam'ı Doğru anlamah diye 
söylüyorum, Müslümanlar Isldm'ı 
böyle anlasın, böyle yorumlasın di
ye söylüyorum. Bu söz şuradan 
çıktı: Bugünkü medeniyetin, yani 
Batı'nın, Avrupa'nın öncülüğünde, 

bugünkü medeniyetin, teknolojinin, 
ilim birikiminin, bilgi çağının teme-

Namık Kemal Zeybek • Devlet Bakanı 

linde Islam medeniyetinin olduğu 
tartışılmaz bir gerçek. lbn-i Sina 
olmasaydı, insanlar, çağdaş tıp bil
gisini öğrenemezdi. Ibn-i Sina'dır 
dünyaya tıp bilimini öğreten. Asır
larca, Avrupa'da Ibn-i Sina'nın ki
tapları okutuldu. Tıp bilimini ondan 
öğrendiler." dedi. 

Bugün, ne kadar me
deniyet varsa, hepsinin 
temeline bakın, bu me
deniyeti oluşturan bi
limlerin tamamı Islam 
medeniyetinin ürünle
ridir. 

Bugün, ne kadar medeniyet 
varsa, hepsinin temeline bakıldı
ğında medeniyeti oluşturan bi
limlerin tamamının lslam mede
niyetinin ürünleri olduğuna dik
kat çeken Devlet Bakanı Namık 
Kamel Zeybek, "Cebiı; optik, tıp, 

göhbilim, yabilim; yani Harizmi, 
Cabir; Biruni, Farabi, Uluğbey ... Sö
Ziinü ettiğimiz bunlaı: Geometriyi 
bir yana bırakın, eski Yunanda olu
şan; bilim namına ne kalırsa geride, 
tamamı Islam medeniyetinin ürün-
1eıidir. Bütün bilimlerin temeli ma
tematikse, eğer "matematik olmaz
sa bilim olmaz" söZii bir gerçekse, 
"matematiğin girmediği bilim bi
lim değildir" sözü doğruysa ve ma-



tematiğin temelinde rakamlar var
sa, sayılar varsa, bu sayılann lslam 
medeniyetinde ortaya çıktığı da tar
tışılmaz bir gerçek değil midir? 

Bir devrim yapıp, bir inkılap yapıp, 
şimdi kullandığımız rakamlan Ba
tı'dan aldık dedik; ama, hala çoklan 
bilmez ki, bu rakamlaı; Islam mede
niyetinin ortaya çıkardığı rakamlar
dıı: Endülüs'te ortaya çıkmıştır, En
dülüs'ten Avrupa almıştır. Rakamlar 
olmazsa, ondalık sistem olmazsa; bi
lim olur muydu, aritmetik olur muy
du? Bütün bunları lslam medeniyeti 
ortaya çıkarmıştır." dedi. 

lslam medeniyetinin iki temel 
merkezi olduğunu, bunlardan 
birisinin Endülüs, diğerinin de 
Türkistan olduğunu ifade eden 
Namık Kemal Zeybek konuşma

sına şöyle devam etti. "Medeniyet, 
Endülüs'te, Orta Asya'da, yani Tür
kistan'da ortaya çıkmıştır. Işte Fa
rabi, Biruni, Cabir; Harezmi, bun
lar Türkistan'ın ünlü alimleridir. 
Uluğbey belki, yeryüzünde parla
yan son ilim güneşi ve gökbilimin en 
büyük ustasıdır. 

Kur'an-ı Kerim'de 750 ayet, ilmi 
ve araştırmayı emrediyor diye niye 
söylemeliyiz; çünkü ne yazık ki 

Müslümanlar, Müslümanlık guru
runu kaybetmiştir... ôyle olmasaydı 
koca Türkistan bu hale gelir miydi? 
ôyle olmasaydı başkaları gelip de 
Türkistan üzerinde hakimiyet kura
bilirler miydi? 

Burada, temel meseleye geliyo
rum ve çok ince bir noktaya dikka
tinizi çekmek istiyorum. Türkis
tan' da, Türk dünyasında hatta, 
müstevlinin istilası gerçekleştiği za
man, yahut 70 yıl önceki Ateist Ko
münist diktatorya, Türkistan'da din 
dahil tüm millı değerleri yasakladığı 
zaman, mevcut olan bir din anlayışı 
vardı. O din anlayışı yok edildi. O 
din anlayışı gerçeküstü varlık değil
di. Uyanık olalım, ayık olalım ve bu 
gerçeği görelim. Bu gerçeği görme
den konulara başlarsak, hiçbir çö
züm bulamayız. 

Onun için, Islam'ın gerçeğini bi
len, Islam'ın gerçeğini bildiğini iddia 
eden, 1s1a.m'ın, Islam medeniyetinin 
ve lslam medeniyetinin, bugünkü 
medeniyetin temelinde olmasının 
derin hikmetini kavrayan insanlara 
düşen bir borç var; Islam'ın gerçeği
ni, bütün o tarihi, tarihi birikimden 
ayırarak, ilmt olanı, lslamt olanı, 
gerçek Müslümanlığı bütün lslam 

dünyasına, Orta Asya'ya, Türkis
tan'a yaymak, en küçük bilgi kın.n
tısına sahip olan herkes için bir 
borçtuı: 

Bu sözlerimin Türkiye'ye yönelik 
hiçbir çağnsı yok mu; var. Bu sözle
rimde, Türkiye'nin de, bizim de, 
Türkiyelilerin de ders alması gere
ken çok gerçekler var. Onun için, Is
lam lazım, Islam yaşatıcı, Islam ih
ya edici, islam yüceltici; ama, hangi 
Islam? .. Fatih'in Islam'ı, Kadızade
lilerin lslam 'ı. Ikisi de Müslüman 
diye ortaya çıktı. Ama, Hazret-i 
Fatih hem bir Islam bilgini idi, hem 
bir mutasavvıftı, bir sufi idi, Ak
şemsettin'in dervişi idi, hem de bir 
riyaziye bilginiydi ve Uluğbey'in öğ
rencisi Ali Kuşçuya gel Türkiye'ye, 
attığın her adıma bir altın verece
ğim diyecek kadar bilimin değerini 
bilen bir adam. Çünkü o, bilim tah
sili, kadın ve erkek her Müslümana 
farzdır diyen adamdı. Ama, ondan 
sonra gelen Kadızadeliler hareketi, 
Islam namına ortaya çıkmış ve 
medreselerden akıl bilgileıini "bun
lar bidattır" diye kaldırmışlardır. 
Felaketimizin, çöküşümüzün, büyük 
Osmanlı'nın çöküşünün sebeplerini 
niye başka yerlerde anyoruz. 

Hangi Islam sorusu, çok önemli 
bir sorudur. Islam; ama, hangi Is
ıam? .. Kadızadeliler Islaın'ı mı, 
Hazret-i Peygamber'in Islam'ı mı? 
Birisi yaşatıcı ve yüceltici, diğeıi çö
kerticidir. Çünkü, din ile hayat, din 
ile gelişme, din ile kalkınma arasın
da son derece keskin bir ilişki var
dır; çünkü, din, insanların zihnı 
muhtevasını oluşturur, hayata bakı
şını oluşturur ve zihnı muhteva, ha
yata bakış da, insanların eylemleri
ne yol açaı: Eğer kafalarda biriken, 
Kadızadelilerin kafasıysa, Kadıza

delerin anlayışıysa, o ülkede geliş
meden eser olmaz. Eğer haf alara 
Hazret-i Peygamber'in gerçek 1s
lam'ı, Kur'an-ı Kerim'in gerçek Is
lam'ı girmişse, o ülkede gelişme ka
çınılmazdır, kimse engelleyemez, is
teseniz de engelleyemezsiniz." 



I. OTURUM 

Oturum Başkanlığı
nı Prof.Dr. Süleyman 
Hayri Bolay'ın yaptığı 
sempozyumun 
ı. oturumuna, 
konuşmacı olarak, 
Dr. Hakan Yavuz, 
Dr. Seyfettin Erşahin 
ve Doç.Dr. Mustafa 
Erdem katıldılar. 

Dr. Hakan Yavuz 

O turumun birinci tebliğcisi 
Dr. Hakan Yavuz; Orta As

ya'da, özellikle Fergana Vadisinde 
yaptığı bazı araştırmalardan edin
diği sonuçlan "Orta Asyadaki 
Efsanevi Islam" başlığı altında 
anlamı. 

Dr. Yavuz bu bildirisinde; Tür
kistan coğrafyasındaki dinsel 
kavram ve sembollerle yansıtılan 
siyasi kültürel oluşumları, top
lumsal hafızanın yeniden inşa 
edilme süreci olarak ele aldı. 

Bu olayı, toplumsal hafızanın 
yeniden inşa edilmesi, değişik bir 
ifadeyle anlam haritasının Türk -
Islam haritasında yeniden yoğrul
ması seklinde karşımıza çıktığını 

!irtiıtan 
ifade eden Dr. Yavuz, bu hafıza
nın veya anlam haritasının oluşu
munu üç aşamada ele aldı . 

Birinci kısımda , Orta Asya'daki 
lslami hareketlerle ilgili olarak, 
Aleksandır Berrington'ın ortaya 
çıkardığı tezleri ele alıp , bu tezle
rin çalışmalarım ne yönde ve na
sıl etkilediği üzerinde durdu. 

!kinci kısımda , efsane lslam 
olarak adlandırdığı Orta Asya'da
ki halk katındaki lslam'ın oluşu

mu ve bu Islam'la sivil lslam ara
sındaki ilişkilerin Orta Asya'daki 
globalleşmenin sonuçları açısın

dan nasıl etkiler oluşturduğu 
üzerinde durdu. 

Üçüncü kısımda ise, Orta As
ya' da Vahabilik, Şiilik vb. tarikla
rın ve mezheplerin fazla etkili 
olmadığını, en etkili cemaatin 
Nurculuk olduğunu iddia etti. 

Dr. Yavuz, Orta Asya toplumla
rında yaşayan müslümanların 

SovyeL dönemindeki baskılar ve 
değişik etkiler sebebiyle lslam'ı 

farklı şekilde anlamaları netice
sinde, Orta Asya'da üç çeşit Islam 
anlayışının ortaya çıktığını söyle
di. Bunların devlet eksenli Islam, 
mahalli eksenli lslam ve efsanevi 
lslam olduğUnu söyleyen Dr. Ya
vuz, "Devlet eksenli Islam, daha 
çok devlet eliyle dinin kontrolü 
amacıyla meydana getirilen kurum
lar etrafında oluşurken, mahallt Is
lam daha çok mezarlıklar ve türbe
ler etrafında şekillenmiştir. Buna ek 
olarak üçüncü lsldm da Efsanevi Is
lamd11: Mesela, Fergana Vadisinde, 
Hazret-i Aliye ait olduğu iddia edi
len 7 tane mezar var ve bu 7 meza
rın etrafında şekillenen bir lslô.m 
anlayışı var." dedi. 

Daha çok efsanevi !slam anlayışı 
üzerinde duran Dr. Yavuz "Efsane
vı Islam, genellikle sözlü kültüre da
yanan bir Islam'dır. Orta Asya'da 
Sovyetler döneminde yazılı kültürün 
aracı ve kurumlan olan üniversiteler 
ve matbuatlar, genellikle devlet elin
de olduğu için, 11alk, lslam~ın şuuru
nu kitaba değil de, coğrafyaya yaz
mıştır. Her yörede, her taşta, her 
toprakta Hazret-i Ali ile ilgili, Dül
dülle ilgili, Zülfikarla ilgili bir Islam 
hikayesi vardır. Yaııi, hikayelere da
yanan bir Islô.m anlayışıyla Orta As
ya' da karşı karşıyayız. " dedi. 

Efsanevi lslam olarak ortaya çı
kan lslam anlayışının; demokra
siye ve sivil toplumun oluşumu

na daha elverişli olduğunu da be
lirten Yavuz, "Bir başka deyişle, 
hem otoritenin olmayışı ve zayıflığı, 
aynca yoruma açık oluşunun, bu
rada, Islam'ın demokratikleşmesi 
için gereken ortamı hazırladığını 
görüyoruz." dedi. 

Orta Asya toplumlarında efsa
nevi lslam'dan da şunu kastettiği
ni söyledi. "Bireylerin birbirleriyle, 
aile ve mahalle içindeki günlük iliş

kilerini tanımlayan, iyiyi ve kötüyü 
birbirinden ayıran prensip ve ilkele
rin, hikayelerle somutlaştırılarak 
korunması ve yeniden üretilmesidir. 
Kısacası, efsaneleı; ahlaklı insanın 
prototipini çizmekte ve mevcut ilişki
leıin gözden geçiıilmesi için bir kav
ramsal çerçeve olmaktadır." dedi. 

Orta Asya'daki kültürel doku
nun korunmasında, efsanelerin 
etkili olduğunu ifade eden Dr. 
Yavuz, "o efsanelerle beraber şehir
lerdeki mahallelerin ve mahalle eto
sunun, mahalle ruhunun da etkili 
olduğunu görüyoruz ve bu mahalle-



!erin etrafında yine kutsal coğrafya 
kabul edebileceğimiz mezarlıklar ve 
türbelerin de, manevi düzenin ve
yahut da manevi çerçevenin oluştu
nılmasında son derece rolü olduğu
nu görüyoruz." dedi. 

Orta Asya'daki Islam'ın, devlet 
ekseninde gittiği müddetçe başa
rısız olacağına inandığını söyle
yen Yavuz, "Devlet öncülüğünde 
değil, ama, Orta Asya'da yeniden 
oluşacak olan burjuvazinin öncülü
ğündeki bir lslam'ın canlanmasının, 
hem Orta Asya için, hem de Türki
ye için son derece sağlıklı sonuçlar 
doğuracağı.na inanıyorum." dedi. 

J 

hin, "Ancak, bu yeni dönemde, di
nin ve dini kurumların, toplum, 
devlet, siyaset ve eğitimle ilişkileri
nin düzenlenmesi gibi ağı.r bir so
rumlulukla karşı karşıya kalmışlar
dıı:" dedi. 

Yeni dönemde lslam'm, Türkis
tan cumhuriyetlerindeki yerini 
belirleyen etkenleri, iç etkenler 
ve dış etkenler olarak ikiye ayıran 
ve iç etkenlerin başında ulema
nın tutumunun geldiğini ifade 
eden Dr. Erşahin, "Din adamlan, 
dine karşı havanın yumuşamasın
dan yararlanarak, dinin yeni dö
nemdeki rolü hakkında göı--üşleıini 
açıklamışlar, dinin toplıım hayatın
daki birleştirici rolü ve Isldmın sos
yal, kültürel ve içtimai alanlardaki 
faydalannı vurgulamışlardır. !hinci 
etkili bir grup, aydınlar ve bilim 
adamlarıdır. Daha Gorbaçov'un 
son yıllarında, dinin varlığı kabul 
edilmiş, Marksist, Leııinist teoriye 
ters düşme pahasına bile olsa, yine 
de uzlaşma yoluna gidilmiş; hatta, 

... sosyal, ekonomik, ahlaki, psikolojik 

Dr. Seyfettin Erşahin 

çöküntüleıi onarmanın yoılan ara
...- nırken, dinden yararlanmak ihmal 

edilmemiştir." dedi. 

Dr. Seyfettin Erşahin 
sunduğu tebliğinde "Ba
ğımsızlık Sonrasında 
Türkistan Cumhuriyetle
rinde Dini Yapılanma" 
konusunu anlattı. 

B aşta Türkistanlılar olmak 
üzere, eski Sovyetler Birliği 

mensuplarının, dinsiz bir toplu
mun olamayacağını, acil diye ni
telendirilebilecek bir tepkime dö
neminden sonra anladıklarını ve 
bu kaybın telafisi için gerekli dü
zenlemelerin yapılması ve tedbir
lerin alınması yönünde gayret 
sarfettiklerini belirten Dr. Erşa-

Din adamlarının ve bilim 
adamlarının, dinin gerekliliği ko
nusundaki bu yaklaşımlarından 
sonra, üçüncü etkeninde siyasile
rin tutumu olduğunu belirten Dr. 
Erşahin, "Siyasileıin de dinin gere
ğini her vesileyle vurguladıklarını 
söyledi." dedi. 
Bağımsızlık sonrasında, Orta 

Asya cumhuriyetlerinde, üç siya
si eğilimin ortaya çıktığını belir
ten Dr. Erşahin bunlan şu şekilde 
sıraladı: 

"Bunlardan birincisi, komünist 
partisinin bir nevi devamı niteliğin
deki sosyal demokrat hareketlerdir. 

!kincisi, milliyetçi hareketler. 
Üçüncüsü de, adına Isldmi denen 

siyası hareketler." 

Bu gruplardaki sosyal demok
ratların çoğunun ülkede iktidarı 
ellerine aldıklarım belirten Dr. 
Erşahin, "Bunlaı; Sovyet dönemin
deki din - devlet ilişkilerini, dinin 
lehine biraz yumuşatarak devam 
ettirmenin siyasi ve sosyal istikrar 
bakımından daha uygun olacağını 
savuıımuşlardıı: 

Milliyetçi partiler ise, dinin milli
yet ile bütünleştiğini belirterek, din 
ve dini kıırumlara daha çok özgür
lük tanınmasını, eskiden olduğu gibi, 
toplumun ahlak, kültür ve sosyal do
kusunda dinin yapıcı ve hamleci ro
lünü almasım istemektedirler." dedi. 

Türkistan cumhuriyetlerinde İs
lami Rönesans, lslarru uyanış, Isla
mı demokrasi gibi adlarla kurulan 
siyasi partilerin, lslamcı siyasi eği
limler olarak bağımsızlığını yeni 
kazanan bu devletlerin, 70 yıl önce 
kaldıklan yerden başlayarak, lslami 
birer rejime sahip olmasını istedik
lerini de belirten Erşahin, "Ancak, 
bunlar Türkistan ve Taeikistan'da ka
zandıklan kısmı başan dışında, diğer 

cumhuriyetlerde önemli bir varlık 
gösteremeden siyaset sahnesinden çe
kilmişlerdir. Bugün, Türkistan'da, cid
di anlamda bir lsldmi siyasi hareket
ten söz edilemez" dedi. 

Dr. Seyfettin Erşahin, tebligin
de, bağımsızlıkla beraber Türkis
tan cumhuriyetlerinin, hemen 
hemen tamamında, din ve vicdan 
özgürlüğü hakkında yeni kanun
lar çıkarıldığını da belirterek, bu 
kanunlarda din'f hürriyetin sağ
landığını, dini kurumlann devlet 
bünyesinde nasıl teşkilatlanacağı
nın da açık açık ortaya konuldu
ğunu söyledi. Bu kanunların ge
nel mahiyetini kısaca belirten Er
şahin, din ve vicdan özgürlügü 
kanunlannda açıkça şunların or
taya konduğunu belirtti; "Din, ce
maatlerin işidir, yönetimi cemaatle
re bırakılmalıdır; Sovyet döneminde 



olduğu gibi. Ancak, cemaatleıin bi
rer dinf teşkilatı mahiyetindeki dinf 

idareler ile devlet arasındaki ilişki
lerde, devlet kurumu niteliğindeki 
bir idare ile düzenlenmelidir. Bu ba
kımdan, Orta Asya cumhuriyetleri
nin temel kanununda, belki millf 
devletin bünyesine uygun, bir milli 
dini teşkilat oluşturulmuş, dini ida
re oluşturulmuş; bu dini idareyle 
devletin arasındaki ilişkileri sağla

yacak ilkeler de, din komisyonu ve
ya dini komite gibi, Bakanlar Kuru
lu nezdinde bir birim oluşturulmuş 
ve dini yapılanma devlet bünyesin
de böylece sağlanmıştır." dedi. 

Doç.Dr. Mustafa Erdem 

Doç.Dr. Mustafa Erdem 
"Türk Dünyasının Dini 
Problemleri" konulu bir 
tebliğ sundu. 

Türk dünyası , bağımsızlığına 

kavuşmakla birlikte, sadece ba
ğımsızlık problemlerini aşabildi
ğini; ancak bunun yanında, bu
gün Bağımsız Devletler Toplulu
ğu çerçevesinde yeniden bütün
leşme ihtiyacı hissederek, Rusya 
Federasyonu çevresinde ancak 
ayakta durabilecekleri kanaatında 
olduklarını belirterek konuşması
na başlayan Doç.Dr. Mustafa Er
dem, bugün, Orta Asya'daki 
Müslüman Türklerin dini prob
lemlerinin temelinde, geçmişe 

bağlılığın, zaman içerisinde orta
ya çıkan ilmı ve teknolojik geliş-

melere ayak uyduramamanın yat
tığını söyledi. 

Doç.Dr. Mustafa Erdem bu 
problemleri, ana hatları itibariyle 
şu başlıklarla anlattı. 

- Dinı kurumsallaşma 

Dinı kurumsallaşmada yeterli 
tecrübe ve birikime sahip olma
yan bu ülkeler bir model arayışı
na girmişler fakat henüz bu alan
daki çahşmalannı tamamlayama
mışlardır. 

Din hizmetleri konusunda arz -
talep dengesini kuramamışlardır. 

- Din eğitimi, 

Komünizmin dine karşı bilinen 
tutumu dolayısıyla Türkistan'da
ki din eğitim kurumlan ve onları 
ekonomik olarak destekleyen va
kıflar kapatılmış ve el konulmuş
tur. Böylece din eğitimi yok de
necek seviyeye düşmüştür. 

Günümüzde Türk dünyasında 
iç istek ve dış destek sayesinde 
din eğitiminde kısmi bir canlan
ma başlamıştır. Ancak alt yapı ye
tersizliği ve geçmişe bağımlılık 
dolayısıyla bu alanda yapılan ça
lışmaları ve açılan kurumlan ye
terli saymak mümkün değildi. 
Zira bu alanda Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından Azerbaycan, 
Türkmenistan ve Kırgızistan'da 
açılan ilahiyat fakülteleri dışında 
ciddi din eğitimi veren kurum 
bulunmamaktadır. 

- Din adamı yetersizliği, 

Komünizmin, dini, "kitleleri 
uyuşturan afy on" olarak nitele
mesi, dine ve din adamlarına kar
şı olumsuz bir tavır ve baskı se
bebi olmuştur. Dolayısıyla din 
adamı yetiştirecek kurumların ta
mamı kapatılmıştır. Böylece din 
eğitimi çok kapalı ve zor şartlar 
altında, aile içi eğitime dönüşmüş 
ve bu meyanda sünnet, nikah, 

cenaze, techiz ve tekvin gibi dinl 
pratikleri ve kültürü yaşatacak sı
nırlı bilgiye sahip mollalar kendi 
imkan ve birikimleri sonucu dini 
problemlere çözüm aramışlardır. 

- Dini literatür yetersizliği, 

Bugün Türk dünyasının kendi 
dinlerini öğrenebileceği ciddi bir 
kaynağı bulunmamaktadır. Rus
ça'nın bölge halkının ortak dili 
haline gelmesi, Türk cumhuriyet
lerinin kendi dillerini tam anla
mıyla geliştirememiş olması ve 
aralarında lehçe farklılıklarının 
bulunması, Türkçe'nin Kril alfa
besiyle ifade edilmesi, Türk dün
yasında dini kaynak temini için 
yapılacak çalışmaları güçleştir

mektedir. 

- Malı kaynak yetersizliği, 

Türk cumhuriyetlerinin ekono
mik alanda karşı karşıya kaldık

lan sıkıntı dolayısıyla, din eğitimi 
alanına yeterli kaynak aktarımı 
yapılamamaktadır. 

- Mabed konusu, 

Eski Sovyetler Birliği zamanın
da, Türk dünyasında hemen he
men bütün camiler, mescid ve 
medreseler yıkılmış veya amaçlan 
dışında kullanılmıştır. Bağımsız

lık sonrası bu konuda büyük bir 
boşluk olduğu ortaya çıkmıştır. 
Ancak zaten geçim sıkıntısı çe
ken fakir insanların ilk etapta bir 
mescid veya medrese yapması 
maddeden imkansızdır. Hal böy
le olunca Müslüman halk mabed 
konusunda kardeş Müslüman 
devletlerin yardımlarını da sağla
mak zorunda kalmıştır. Fakat za
man içinde bunların da bazı 
mahsurları ortaya çıkmıştır. 

- Etnik bölünme, 

Sovyetler Birliği döneminde, 
özellikle Stalin zamanında Türkler 
farklı etnik yapıdan oluşan ve 
farklı dilleri konuşan ayn milletler 



olarak bölünmüştür. Bugün Türk 
cumhuriyetleri kendilerinin Türk 
atanın balaları olduğu gerçeğini 
unutmuş ve Türk kelimesinden 
kaçar duruma gelmişlerdir. 

- Misyoner faaliyetleri, 

Bu gün Türk dünyası ciddi bir 
misyonerlik baskısı altındadır. 
Büyük çoğunluğu Müslüman 
olan bu bölgelerde Komünizmin 
olumsuz etkileri sonucu dinl de-
ğerlerinden mahrum kalan insan
ları misyonerler kendi amaçları 
doğrultusunda kullanmak için 
yoğun bir çaba harcamaktadırlar. 

- Yıkıcı faaliyetler, 

Türk dünyasında Islam adına 
da bazı farklı çalışmalara şahit 
olunmaktadır. Nitekim Şiiler, Ve
habiler, Ismaililer, Bahailer ken
dilerini besleyen ekonomik duru
mu iyi güçler tarafından destek
lenmekte ve bölgedeki karmaşayı 
büsbütün artırmaktadır. Buna 
mukabil Müslümanlar çeşitli şe
killerde ve sinsice yürütülen mis
yoner faaliyetlerine ve zararlı dinl 
cereyanlara karşı yeterli bilgi ve 
tecrübe birikimine sahip değiller
dir. Çünkü misyonerler daha çok 
İslamı kavramları kullanmakta, 
lslam adına hizmet getirdiğini id
dia edenler de en doğru yolu 
kendilerininki olduğunu söyle
mektedirler. Bu sebeple de lslam 
adına bölgeye gelen dinl bilgi ve 
fikirler yöre insanları arasında 
farklı grupların oluşmasına ve ni
fak hareketlerinin başlamasına 
zemin oluşturmaktadır. 

- Hurafe ve batıl inanışlar, 

Sovyet rejimi döneminde baskı 
ve sistemli tahribat sonucu dinl 
unsurlar arasına dini olmayan 
(hurafe ve bidat) unsurlar girmiş
tir. Böylece din adına uygulanan 
bu yabancı unsurlar uzun zaman 
içinde dinin özü olarak anlaşıl
mış ve bugün terkedilmesi yö
nündeki bazı uyarılar, dinden 
çıkma olarak yorumlanmıştır. 
Buna mukabil çeşitli sebeplerle 

uzun süre uygulanamayan dini 
pratikler ve anlayışlar, din dışı 
olarak nitelenebilmiştir. 

- Tarihi şahsiyetler, 

Türklerin Müslüman olduktan 
sonra Islama yaptıkları hizmet 
Türk-Türk olmayan, Müslüman
Müslüman olmayan, herkes tara
fından bilinmektedir. Özellikle 
lslamı ilimlerin tedvin edilmeye 
başlandığı dönemlerde bu hizmet 
en üst seviyeye çıkmış, neredeyse 
Türk asıllı alimler tarafından yü
rütülmüştür. Bu ilim adamlarının 
büyük çoğunluğu bugünkü Türk 
dünyasında ve Türkler arasından 
çıkmıştır. Ancak Türk dünyasının 
yeniden kaynaşması için bir ze
min teşkil edecek bu İslam dün
yasının öğünç kaynağı ilim 
adamlarının defnedildiği yerlerin 
bir çoğu bilinmemekte ve bu mü
barek insanlar tanınmamaktadır. 

- Medya, basın-yayın 

Türk dünyasının en zayıf oldu
ğu alanlardan birisi de budur. Bu 
ülkelerin hiçbirinde dinl hizmetle
re katkı ve din adamları arasında 
iletişimi sağlayacak ciddi bir yayın 
organı bulunmamaktadır. Buna 
mukabil misyonerler o ülkelerin 
televizyonlarının en hareketli saat
lerini satınalmak suretiyle kendi 
inanışlarının, kendi kültürel un
surlarının propagandasını yapma 
imkanına sahiptirler. 

Türkistan'ın dinl problemlerini 
bu başlıklar altında sıralayan 
Doç.Dr. Erdem çözüm yollarını 
da şu şekilde izah etti: 

- Türk dünyasının dinı önce
likleri tespit edilmelidir. 

- Din işleri kurumsallaşmalı ve 
bu konuda devlet desteği sağlan
malıdır. 

- Din eğitimi veren kurumlar 
kurulmalı, var olanların moder
nizasyonu sağlanmalıdır. 

- Din adamları, hizmet içi eği
tim kurslarına tabi tutulmalı, 
halk ve devlet adamları arasında
ki kopukluk giderilmelidir. 

- Başta Kur'an-ı Kerim meali 
olmak üzere, sağlıklı dini litera
tür sağlanmalıdır. 

- Cami ve mescitler günün ih
tiyaçları doğrultusunda yeniden 
yapılmalı veya var olanlar reorga
nize edilmeli, restore edilmelidir. 

- Bilgili, çağın gereklerini bilen 
aydın ve modern din adamları 
yetiştirilmeli, bu amaçla yurtdışı 
imkanlardan yararlanılmalıdır. 

- Dinl içerikli bir yayın organı 
hizmete şiddetle sokulmalıdır. 

- Çözüm yollarını bu şekilde 
sıralayan Doç.Dr. Mustafa Erdem, 
bu konuda Türkiye'nin yapması 
gereken işleri de şöyle özetledi: 

- Türk dünyasına yönelik stra
tejik araştırmalar yapan bir ku
rum oluşturulmalıdır. 

- Türk dünyasının sosyal, kül
türel, psikolojik, ekonomik ve si
yasal eğilimleri ve beklentileri 
analiz edilmelidir. 

--- Türk dünyasının problemle
rini inceleyen, değerlendiren ve 
onlara yönelik hizmetleri koordi
ne eden bir bakanlık şiddetle ku
rulmalıdır. 

- Türk dünyasına hizmet veren 
çeşitli kurum ve kuruluşlar, ister 
resml, isterse gönüllü kuruluşlar 
olsun, hepsi mutlaka koordine 
edilmeli ve belli amaç ve hedef 
birliktelikleri sağlanmalıdır. 

- Gümrük, vize gibi ticaret ve 
iletişimi olumsuz yönde etkileye
cek olan problemler yumuşatıl
malıdır. 

- Dini alanda onların Türkiye 
ile olan ilişkileri teşvik edilmeli, 
ihtiyaç ve beklentileri en kısa za
manda cevaplandırılmalıdır. 

- Türkiye'den, oralara giden 
zararlı veya ayrılıkçı düşünce ve 
inanç sahiplerinin oralarda yapa
cakları tahribatlara herhangi bir 
şekilde çözüm bulunmalı ve izin 
verilmemelidir. 

- Din eğitimi veren imam-hatip 
liseleri ve ilahiyat fakültelerinin 



açılmaları teşvik edilmeli, altyapı 
hizmetleri, öğretim elemanı ve 
öğrenci transferleri sağlanmalıdır. 

- Türkiye, iç ve dış zararlı fikir
ler konusunda, Türk dünyasını 
uyarıcı hizmetlerde bulunmalı, 
İslam adına oralara sızmaya çalı
şan yabancı fikirlere karşı tecrübe 
ve birikimlerinden yararlandır
mahdu. 

- Türk dünyası, misyonerlik fa
aliyetlerine karşı şiddetle mücade
le etmeli, kaynak ve eleman yö
nünden oraları desteklemelidir. 

- Türk dünyasının içinde bu
lunduğu psiko-sosyal, ahlaki, di
n! ve ekonomik durum anlayışla 
karşılanmalı, bazı olumsuzlukla
rın giderilmesi için zaman tanın
malı ve ilişkileri olumsuz yönde 
etkileyecek hissi ve fevrl davra
nışlardan uzak durulmalıdır. 

Sempozyumun I. Oturumuna ınii
zakereci olarak da Moskova Doğu Bi
limleıi Enslitüsü'nden Prof Dı-. Said 
Bayev, Prof Dr. Numan Aşirov, Kır
gızistan Din Komisyonu Başkanı 
Emil Kaptagayev, Taşkent Müftii 
Yardımcısı Abdulaziz Mansur, Biş
hek'ten Teolog ProfDr. Kaıboz Dik
kanoğlu, Eski Türkmenistan Akade
misi Arşiv Müdürü, Gazeteci, Halk
bilimci Hocabey Ataverdiyev, Kaza
kistan Alem Diller Üniversitesi Rek
törü Prof.Dr. Adil K. Ahmed, Osh 
Devlet Üniversitesi Rektörü Bahıt Be
siınov, Ankara Üniversitesi Ilahiyat 
Fakültesi öğretim üyesi ve Kazahis
tan Ahmet Yesevi Üniversitesi Tlahi
yat Fakültesi Dekanı ProfDr. Nusret 
Çam, Isparta Ilahiyat Fakültesi öğre
tim üyesi Yrd.Doç.Dr. Ramazan 
Buyrukçu, D.E. Üniversitesi tlalıiyat 
Fakültesi Ôğretim Üyesi Prof.Dr. 
Mehmet Demirci, Doğu Türkistan 
Temsilcisi Eı-lıin Alptekin, Planlama
cı Orhan Türköz, Istanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bö
lüm Başkam ProfDr. Korkut Tuna, 
Polis Akademisi Ôğretim Üyesi Dr. 
idris Bal, M. Ü. llahiyat Fakültesi 
Ôğretim Üyesi Doç. Dr. Celal Erbay 
hatıldı. 

Kafkasya ve 
" """ Kuzey 'l'iirklugü 

il. OTURUM 

oturum Başkanlığını Prof.Dr. ilber ortay
lı'nın yaptığı Kafkasya ve Kuzey Türklüğü 
konusunun işlendiği oturuma tebliğci ola
rak Dr. lbrahim Maraş, Doç.Dr. Halis Albay
rak, Dr. Yaşar Kalafat, Prof.Dr. Harun Cüngör 
ve Dr. Yılmaz Nevruz katıldılar. 

Dr. İbrahim Maraş 

Dr. lbrahim Maraş "1dil
Volga Bölgesinin Bugün
kü Problemleri" konusun
da tebliğini sundu. 

ldil-Volga Bölgesinin; Türkle
rin, 5 inci ve 6 ncı Asırda gelmiş 
olduklan bir bölge olduğunu be
lirterek sözlerine başlayan Dr. 
Maraş, bu bölgenin 1980'e kadar 
olan tarihi hakkında bilgi verdi. 

Dr. Maraş; 80'li yılların sonun
dan itibaren bölgede başlayan ye
ni uyanış hareketleri arasında, 
özellikle, bölgedeki Türk Tatar ve 
Başkurt halkının milll ve dinl 
kimliğini bulma arayışının ön 
plana çıktığını belirterek, "bölge
deki dinı anlayış, çok fazla 1s1ami 
bilgilerle donanmış bir dini veya 
millI anlayış değil, daha çok, gele
nekten veya geçmişten gelen bazı 

Dr. lbrahim Maraş 

bilgi kırıntılanyla dolu olan bir mil
lı ve dini anlayıştır. Komünist döne
min o kadar baskısına ragmen, ls
lam, Türk Tatar halkının örf ve 
adetlerinden, yaşayışından ve bazı 
dint uygulamalarında, özellikle, 
sünnet, hac, oruç, isim koyma ve 
kurban gibi bazı pratiklerine gire
memiş ve bunun bir örneğini de, 
özellikle, 1980'de yapılan bir araş
tırmada görüyoruz. Günümüzde, 
ldil-Ural'da başlayan bu dini uya
nış hareketi, dini ve kültürel saha
nın bütün alanlarında görülmehte
diı:" dedi. 



Tataristan'da dinl alanda geliş
melerin hızlı bir şekilde cereyan 
etmesine, cami ve mescitlerin sa
yısının çoğalmasına rağmen, Isla
ma gerçek yönelişin tam olmadı
ğını ifade eden Dr. Maraş, bunu 
şu şekilde özetledi: 

"Bunlardan birisi, bölgedeki gele
neksel Islam anlayışı ve geçmişten 
gelen ceditçilik tecrübesidir. 

Bölgedeki diğer önemli bir prob
lem, dini ve milli tarafsızlık proble
midir. Bu problem, özellikle, Bolşe
vik baskısının da etkisiyle, son 70 
yılda oldukça kuvvetlenmiştir; çün
kü, millf benliği tamamen yok edi
len, dini özellikleri kaldınlan top
lum, artık, kendisini, hiçbir dine, 
hiçbir millI kimliğe büründürme
den, sadece, bir insan olarak vasıf
landırmakta, ateist propagandanın 
da tesiriyle, dinden tamamen arın
mış olmaktadır. 

Bir başka problem, tarih şuuru ve 
Tatar Başkurt ayrılığıdır. Bunun te
mel sebebi de tarih şuurunun olma
yışıdır:" 

Bölgedeki en önemli problem
lerden birisinin de, Müslüman 
Hıristiyan ilişkileri olduğunu ve 
buna bağlı olarak misyoner faali
yetleri olduğuna dikkat çeken Dr. 
lbrahim Maraş; "Idil-Ural Bölgesi, 
1552 yılından beri, çok uzun dö
nemden beri Ruslarla iç içe yaşayan 
bir bölgedir ve bu sebepten dolayı 
da özellikle bugün için bunu göz 
önünde bulundurmak zaruridir. 
1552'den 1980'lere kadar gelen dö
nemde Türkler daima baskı altında 
kalmıştır; ya Hıristiyanlaştırma, ya 
Ruslaştırma veya tamamen dinden 
arındırma ve ateist bir şekiLde Ko
münist topluma entegre edilme zo
runda bırakılmışlardır. Ancak, 
1980'li yıllardan sonra, bu, artık 
iyice zayıflamıştır. Ancak, bu dö
nemde şöyle bir tehlike gündeme 
gelmektedir ki, artık, belki, misyo
nerlik faaliyetleri, Hıristiyan misyo-

nerlik faaliyetlerinin bölgede çok 
fazla etkin olması beklenemez, her 
ne kadar çok yoğun bir şekilde ça
lışsalar da, bölgenin yapısı buna 
izin vermemektedir. Fakat, diğer 
bazı çeşitli misyoner faaliyetlerinin 
etkisinin olabileceği, belki de, Hıris
tiyanlıktan daha fazla olabileceği 
gündeme gelmektedir. Nitekim, böl
gede faaliyet gösteren Bahaiiler; bi
raz önce bahsettiğimiz, milli ve dini 
tarafsızlık problemi de göz önüne 
alarak; Dünya vatandaşlığı, farklı
lıkta birlik, global etik gibi kendi te-

Doç.Dr. Halis Albayrak 

Tebliğinde "Azerbay
can' da D in" konusunu 
anlatan Doç.Dr. Halis Al
bayrak; Azerbaycan'ın di
ni durumunu anlamak 
için Azerbaycan'ın dinl, 
kültürel, siyası açıdan ta
rihine kısaca bakmak ge
rektiğini belirterek, Azer
baycan'ın tarihi hakkında 
bilgi verdi. 

S ovyet inkılabından sonra, Is
lam geleneğinin yanında, bü

tün dint geleneklerin büyük dar
beler aldığını ve baskılara maruz 
kaldığını ifade eden Albayrak; 
"Sovyet topraklarındaki bütün dinı 
gelenekler; dünyanın diğer bölgele
rindeki geleneklerden eksik yaşan
mıştır denebilir. Kağıt üzerinde din 
ve vicdan hürriyetinden söz edilse 
de, pratikte böyle bir hürriyetten 
söz edilemezdi. Baskılar; özellikle, 
Stalin döneminde çok şiddetlenmiş, 
dinı eğitim ve öğretim müesseseleri, 
mescitler; kiliseler; sinegoglar yayı
kılmış ya kapatılmış veya başka 
amaçlar için kullanılmıştır. 

mel prensiplerini bölge halkına çe
şitli broşürlerle yayarak, bu taraf
sızlığın oluşturduğu ortamdan, yeni 
yetişen nesilleri kendilerine çekmek 
gibi çeşitli sinsi politikaları gütmek
tedirler. Bunların Kazan'da ve 
Ufa'da bir merkezleri vardıı: Bu 
merkezleri sayesinde faaliyetlerini 
yürütmektedirler. Diğer Hindu veya 
Budist gruplar veya Çin dinlerine 
ait gruplar her ne kadar bölgede 
yoğun bir şekilde faaliyette bulun
salar da, bunların çok fazla etkili 
olduklan görülmemektedir." dedi. 

Doç.Dr. Halis Albayrak 

Azerbaycan'da bir rivayete göre 2 
binin üstünde bir başka tespite göre 
3 bin civarında mescit faaliyet gös
terirken, 92 7 yılında bu sayı 1600 
civarına, 1944 yılında ise 22 mesci
de düşmüştür; 1980'1i yıllarda bu 
sayı 25 olarak kaydedilmektedir. 
Mescit sayısı Sovyetlerin son dö
nemleri itibariyle 17 veya 16'dır. Bu 
arada çok sayıda kilise yıkılmış ve 
kapatılmıştır: Mesela, Rus mimari 
harikalarından Alexsandır Nevski 
Kilisesi 1937 yılında yıkılmıştır. 
Azerbaycan'da Sovyet döneminin 
sonu itibariyle, sadece, 4 kilisenin 
kaldığı kaydedilmektedir." dedi. 

Özellikle, Stalin döneminde 
Sovyet döneminde yetişmiş Müs
lüman ilahiyatçı, ilim ve fikir 
adanılan ile din adamların öldü
rüldüğünü yada Sibirya'ya sürül
düğünü belirten Albayrak, "Bu-



nun neticesinde toplum, din konu
sunda bilgilenme imkanlarından 
mahrum kalmış ve büyük darbe 
alan dinI gelenek, kendisini yaşata
cak, geliştirecek ve dönüştürecek ön
derlerini, rehberlerini kaybetmiştir. 
Bu olumsuzluklar; doğal olarak iba
det hayatına da yansımıştır. Müslü
man din hadimlerinin toplumun gi
derek dinden, dinı ibadet ve mera
simlerden uzaklaştıklannı görünce, 
mescitlerde ve sair mekanlarda ge
çirilen ibadet ve merasimleri daha 
cazip hale getirme çabası içine gir
dikleri. görülmüştür. Ibadete gelenle
re tatlı, çay ve şeker ikram edilmeye 
başlanmış, hanımlann camilere gel
mesi özellikle teşvik edilmiştir. Bu
nun yanında modem çalışma haya
tının getirdiği zorluklar; sosyal haya
tın giderek artması karşısında, Müs
lümanlara bazı ibadetlerde kolaylık
laı- da öngörülmüştür; çünkü, o dö
nemde önemli olan IslamI ve millı 
kimlik bilincinin korunmasıydı. 

ôte yandan olumlu kabul edilebi
lecek bir gelişme olmuştur Sovyetler 
döneminde, o da, dine baskının art
ması sonucunda, dinler arasında bir 
yakınlaşmanın ve tesanüdün dağdu
ğunun müşahede edilmesidir." dedi. ---... 

Doç.Albayrak, halihazır durum 
itibariyle, Azerbaycan'da din ol
gusunu da kısaca şöyle izah etti: 

Din devlet ilişkisi : Azerbay
can Anayasasında devletin dün
yeviliği esastır ve 5 inci maddesi
ne göre de din devletten ayridır. 
Bu ilkenin Azerbaycan Toplumsal 
hayatına büyük ölçüde yansıdığı
nı görmek mümkündür. Bununla 
birlikte devlet dinle ilgili konula
ra, vatandaşların din1 ihtiyaç ve 
taleplerine, müminlerin hukuku
na alaka duymakta ve bu konuda 
bazı kurumlar vasıtasıyla görevini 
yerine getirmektedir. Bildiğimi~ 
kadarıyla, Azerbaycan'da devlet 
iki yönetim birimiyle vatandaşla-

rının dinı taleplerini karşılamak
tadır. 

Din eğitim ve öğretimi: Uzun 
süre din eğitim ve öğretiminin 
yapılmadığı, aksine, dine karşı 
ateizmin propagandasının yoğun 
bir şekilde sürdürüldüğü ve ha
yatın giderek sekülerleştirildiği 
Azerbaycan'da, bağımsızlık kaza
nıldıktan sonra din olgusu yeni
den gündeme gelmiştir. Pek çok 
Azerinin gönüllerine hapsedilmiş 
dini duygular daha farklı bir şe
kilde ve hür bir ortamda rahatça 
yaşanmak istenmiştir. Azerbay
can'ın din alanında iyi yetişmiş 
insan gücünden büyük ölçüde 
mahrum olduğu için, bu alanda
ki bilgilenme ihtiyacına yeterince 
cevap veremediği, ilgililerin de 
kabul ettiği bir olgudur. 

Halen ilk ve orta öğretimde din 
dersi okutulmamaktadır. Bilebil
diğimiz kadarıyla, bu konu üze
rinde düşünen ve çalışan ilgililer, 
din derslerinin onaöğretimde yer 
almasının doğru olacağım düşün

mektedirler; ancak, bu dersi oku
tabilecek öğretmen sayısının ye
terli olmayışı, dersin programa 
alınmasını engelliyor olabilir ka
naatimizce. 5 Nisan 1993 tarihli 
bir emirle Milli Eğitim Bakanlığı 
bütün yüksekokullarda din kül
türü dersinin verilmesini gerekli 
kılmıştır. Bu dersin okutuluş 
amacı, sosyal ve tarihi bir olgu 
olan din olgusunu, felsefi, tarihi, 
psikolojik, sosyolojik ve ferno
molojik boyutlarıyla ele almaktır. 

Din alanında yüksek tahsil mü
esseselerinden biri, Kafkas Müs
lümanları Dint idaresinin yanın
da öğretim faaliyetini yürüten Is
lam Üniversitesidir. Burada oku
yan öğrenciler din görevlisi ola
rak yetiştirilmektedir, bu üniver
sitelerden yurtdışına da öğrenci 
gönderilmektedir. Bir diğer fakül-

te de, Bakü Devlet Üniversitesi 
Ilahiyat Fakültesidir. Fakültemiz 
1997 Haziranında, yani, bu hazi
ran ilk mezunlarını verecektir. 
Fakültenin bütün malı giderleri 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
karşılanmaktadır. Fakülte, Azer
baycan şartlarında, kaliteli ve se
viyeli bir ilahiyat öğretimini he
deflemektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın, 
Azerbaycan'da 8 adet cami yap
tırdığını belirten Albayrak; "bu 
camilerin büyük bir bölümü hizme
te açılmıştır; yine, birkaçı da yakın 
bir gelecekte hizmete açılacaktır. 
Çoğunluğun Müslüman olduğu 
Azerbaycan'da, Islam dini hakkın
da bilgilenmenin harici teşkilatlar 
tarafından bir ölçüde gerçekleşmesi, 
Azerbaycan'a has halihazır şartla
nn doğurduğu bir ihtiyaçtır." dedi. 

Diğer din mensuplarının faali
yetlerine de kısaca değinen 
Doç.Dr. Halis Albayrak, "Batı 
dünyasından, Isviçre, Ingiltere, Hol
landa, Finlandiya, Almanya ve 
Amerika Birleşik Devletleri gibi ül
kelerden pek çok Hıristiyan kilisesi
nin ve tarikatın temsilcileri, insani 
yardım perdesi altında misyonerlik 
faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ermeni 
din adamlannm da, siyası maksat
lar için bu teşkilatlann bir kısmıyla 
yakın ilişki içinde olduklan söylen
mektedir. Bu teşkilatlar; anaokulla
n, okullar, huzurevleri, hastaneler 
ve hatta, ordunun çeşitli birimlerine 
de insanı yardım adı altında girebi
liyorlar, parasız kitaplar dağıtıyor
lar, seminerler; toplantılar ditzenli
yorlar; küçük tiyatro oyunlan sah
neliyorlar; bu işleri gerçekleştirmek 
için görkemli, kültür ve sanat mer
kezlerinin bol olduğu, Bakü'deki pek 
çok tiyatro binasını kiralıyorlar. Ay
nca, Hıristiyanlaştırdıklan bazı 
Azerı gençleri bayram tatillerini ge
çirmek üzere yurtdışına götürüyor-



lar, anaokullanna öğretmen yetişti
riyorlar. Bu arada, Incil Enstitüsü 
diye bir enstitü var, bu enstitünün 
aracılığıyla 2 bin öğrencinin Avru
pa' da eğitilmekte olduğu biliniyor; 
ancak, bu öğrencilerin bir kısmının 
Rus asıllı olduğunu kaydetmek ge
rekir." dedi 

Doç.Dr. Halis Albayrak tebliği
nin sonunda Azerbaycan toplu
munun, kendi ilmı , fikrı, kültü-

Dr. Yaşar Kalafat 

Güney Azerbaycan' da 
Din başlığı altında bir 
tebliğ sunan Dr. Yaşar 
Kalafat, tebliğinde 11-
22 Kasım 1996 tarihleri 
arasında Iran'daki Ehli
beyt kültürünü yaşatma 
müessesesinin davetlesi 
olarak gittiği lran'da; 
Tahran, Kum, Isfahan, 
Nişabur, Meşet, Tus ve 
Tebriz şehirleriyle mües
sese bünyesinde bulu
nan bazı kuruluşlarla il
gili gözlemlerini özetle 
şu şekilde anlattı. 

"Türk aydını, muhtelif siyası fikir 
kesim/erimizin tümü itibariyle 
lran'ı tanımıyoruz. Bu ifadelerimle, 
lran'm iyi veya kötü taraflarını 
sağlıklı bilmediğimizi kast etmiyo
rum. Kastettiğim, Türk aydını, 
lran'daki müesseseleıi, onların te
melindeki zihniyeti bilmemektediı: 

Bu bilgisizlik, lran'daki resmı ve 
ideolojik çarkların işleyişini bilme
memiz sonucunu doğuruyor. Netice 
olarak, bölgenin Türk ve Fars halk
larının, hatta, umumI Islamın ve 

rel potansiyeliyle kendi toplum
sal yapısına, kendi coğrafyasına 
ve manev1 mirasına uygun din 
anlayışını oluşturacağını söyledi. 
Bu konuda en önemli ve anlamlı 
desteğin de Türkiye'den geleceği
ni düşündüğünü ifade eden Al
bayrak, bunu da Türk toplumu
nun tarihi, dili, kültürü ve yaşa
dığı toplumsal tecrübeleriyle, 
Azerbaycan'a en yakın toplum 
olduğuna bağladı. 

Dr. Yaşar Kalafat 

insanlığın yararına olabilecek he
deflerimiz için realist adımlar ata
mıyoruz, bunun sonucu olarak da 
bazen havanda su dövüyoruz, ba
zen de gereksiz rekabet gerginlikleri 
yaşıyoruz. Her def asında da bölge 
dışından güçlerin yararına adım at
mış oluyoruz. Tarafların birbirleri
ni aracısız tanıma imkanı bulması, 

en azından, ilişkilerde yaşanabile
cek muhtemel hatalar, tarafların 
kendi iradeleriyle yapacakları se
çimden doğmuş olacağı için üçüncü 
tarafın oyununa gelinmemiş ola
caktır. 

Iran, lslamı, kendi yorumuna gö
re de olsa model alarak yola çıkmış 
bir ülkedir. Bu modelin özü.nde Ca
feri Islam vardır. Biz, Iran Türkü
nün dinf müesseselerini tartışırken, 
Iran'ın Isla.mı yönetim modelini kri
tik edemeyiz. Neden edemeyiz; zi
ra, bu modeli Iran seçerken, bünye
sindeki diğer etnik kesimler gibi 
Türklerle birlikte seçmiştir. Aynı za-

manda, biz, Iran halkının Caferi 
oluşundan hareketle de yola çıka
mayız; zira, Iran Türkü, bilhassa, 
Güney Azerbaycan Türkü, tercihi
ni, büyük ölçüde Caferi inançlılık
tan yana yapmıştır. 

Güney Azerbaycan'da Türklüğün 
inisiyatifi ele geçirmesi değil, Iran 
aydınının tezi olan lslam medeniye
tini yeniden inşada, Güney Azer
baycan Türklüğüne sağlanacak bazı 
imkanlarla, Iran'ın lslam adına be
lirlediğini açıkladığı hedefine daha 
rahat ulaşacağı hususudur. Bu ger
çeği, Iran aydınının anılan hedefe 
varmak için Türkiye aydım ile bir
likte yapma arzusu itibariyle, Tür
kiye'nin yapacağı tercih de eklen
melidir. 

Iran ve Türkiye, Islamın mesele
lerini çözü.mlemek üzere, aydmların 
tercihine göre işbirliğine girecekken, 
iki .farklı rejim ve iki farklı mezhe
bin dayanışmasının önündeki engel
ler bir yana, Güney Azerbaycan'ın 
Türk unsurun, anılan işbirliğinin 
ihalesi itibariyle, Azerbaycan'ın 
fonksiyonu konusunda neler söyle
nebilir? Anılan dayanışma tasarısı
nın önündeki işlemler nelerdir? Ha
tırımıza şunlar gelmektedir: 

1. Dokümanlann derlenmesi, in
celenmesi ve istifade edilebilir hale 
getirilmesi. 

2. Dokümanların eğitim malze
mesi haline getirilmesi. 

3. Bu malzemenin yaygın iletişim 
araçlarından yararlanılabilir duru
ma sokulmaları. 

Bu üç safhada da Iran ile Türki
ye'nin dil ve alfabe f arklılıklan 
önem arz etmektediı: 

Iran, Farsçayı, Fars alfabesiyle 
birlikte resmf dil olarak almıştır. 
Eğitim, tek dille yapılmaktadır; 
anadili Türkçe olan, lran'daki Gü
ney Azerbaycan Türkleıinin de eği
timi, bu dil, yani, Farsça alfabeyle 



yapılmaktadır. Görüştüğümüz Iran 
aydını, (slô.m kaynaklarının Türk 
halkına inemeyişini, Türkiye'de ya
pılan harf ve dil inkılabı ile izah et
mektedirler. 

lran'da ve bu arada Güney Azer
baycan'da eğitim gören her Iranlı, 
Fars, Türk ve diğerleri, Batı dilleri
ni, Almanca, Ingilizce, Fransızcayı 
öğrenirlerken latin harfli alfabeyle 
tanışmış olmaktadırlaı: Hal bu ihen, 
günümüz Türkiye'sinde hullandan 
!atin alfabesi menşeili Türk alfabe
siyle, Güney Azerbaycanlı Türkü 
tanıştırmak zor olmayacahtn: 

Güney Azerbaycan Türkünü n 
önündeki engel alfabe engelidir. Bu 
noktada, Türkiye'de, son yüzyılda 
üretilen Islam medeniyet ve kültürü 
muhtevalı kaynaklara Güney Azer
baycan okuru ve araştırmacısının 
ulaşması isteniyorsa, Islam kültür 
ve medeniyeti adına Iran yönetimi 
bunu yapabilir. 

Güney Azerbaycan Türklüğü, bu 
köprüyü kurabilmek için doğal şart
lara salıiptiı: 

Sonuç olarak denilebilir ki, amaç, 
Islam kültürüne hizmet gibi, mahi
yetinde millI kimlik öncelik kazan
mamış hususlardaki çalışmalar da 
olsa, ortak çalışmalarda mil11 kim
likler tamamen gözardı edilmemeli
dir. MiHI kimlikleıi Islamın reddetti
ği kavimcilik anlamında algılama

dan, milliyetlerin mevcudiyetleri 
gerçeği kabul görmelidir. Milliyet 
motifinden istifade edilerek, bölgele
re, insanlığa ve Islamiyete daha faz
la hizmet edilebiliı~ Güney Azer
baycan Türklüğünün özel gerçekle
rinin göz önünde tutulması, Iran 
aydınının tesisini düşlediği Islam 
medeniyeti ve küreselleşen dünya
mız itibariyle hayati önem arz et
mektediı: 

Netice olarak şıı söylenebilir, 
Iran, lslô.m medeniyetini yeniden 
yüceltelim diyorsa ve Türkiyeyi de 
bu davada yanında görmek istiyor-

sa, özellikle, arşivimizi ve bu cum- masın diyorlar, ben de demeye çalt
huriyet döneminde yetiştiıilen bilgin şıyorum ki, bu hedef için siz de !atin 
potansiyelini çok önemsiyorlar, harflerini öğrenin, öğretin, zira, 
Türk dünyasındaki bizim vakıfla- oradaki Azeri Türk potansiyelini, 
nn, Diyanetin çalışmasını çok amaç eğer saygın bir amaçsa devre
önemsiyorlar ve neden beraber ol- ye sokulmalıdır diyorum." 

.. & ~ KUTLU DOGUM ~ 
~ HAF Si _TÜRKİYE 

DIY V~Kfl 

Prot.Dr. Harun Güngör 

Prof.Dr. Harun Göngör 
"Rusya Federasyo
nu'ndaki Gayri Müslim 
Türklerde Dini Durum" 
ve bunun yanında Rus
ya Federasyonu dışanda 

yer alan Gagavuz ve Ka
ray la r 'ı kon u olan bir 
tebliğ sundu . 

Prof.Dr. Güngör, Müslüman ol
mayan Türk topluluklarını kısaca 

şu şekilde özetledi: 

Hıristiyan Türkler: Hıristiyan 
Türkler dediğimiz zaman, ilk ak
lımıza gelen Gagavuzlardır. Peçe
nek, Uz ve Kıpçaklarla, Anadolu 
Selçuklu Sultanı 11. lzzettin Key
kavus'u takiben, Bizans Impara
torluğu'na sığınan Selçuklu Türk
lerinin torunları olan Gagavuzla
rın eski Sovyetler Birliği içerisin
deki nüfusları 197 .532 kişiden 
ibarettir. Büyük çoğunluğu Mol
dova Cumhuriyeti Gagavuz ye-

rinde yaşayan Gagavuzların, 
cumhuriyetlere göre dagılışlarıysa 

şöyledir: Moldova'da 153 b in, 
Ukrayna'da 32 bin, Rusya'da 10 
bin, Kazakistan'da 978, Beyaz 
Rusya'da 188, Özbekistan 'da 
240, Azerbaycan'da 105, Türk
menis tan'da 280, Litvanya'da 
140, Estonya'da 69 kişiden iba
rettir. 

Gagavuzlar, 11 inci Yüzyıldan 
itibaren, özellikle, Bizanslı mis
yonerlerin faaliyetleri sonucu Hı
ristiyanlıgı kabul etmişlerdir. Ga
gavuzların büyük çoğunluğu or
todoks olup, Moldova Kişinel 

metropolitliği kanalıyla, Moskova 
Patrikliğine bağlı bulunmaktadır

lar. Gagavuzlar arasında, özellik
le, son zamanlarda, yani, 1990'lı 

yıllardan itibaren Babtis ve At
ventis protestan mezhepleri hızla 
ilerlemekte ve bunlar, özellikle, 
bugün, Gagavuz yerindeki Gaga
vuz şehirlerinden Çadır ve Vulka
neşte iki tane vaftiz kilise kur
muşlar ve bunları faaliyete geçir-



mişlerdir. Ayrıca Adventisler ki, 
özellikle Türkiye kanalıyla onlar 
üzerinde etkili olmaya çalışıyor
lar, bunların da kiliseleri yakında 
kurulmak üzeredir. 

Gagavuz dini terminolojisinin 
büyük bir bölümü, Müslüman
lıkla ilgilidir, Allah, cennet, ce
hennem, oruç, hac, kurban, hayır 
gibi birçok lslami terminolojiyi 
Gagavuzlar kullanırlar. lncil, tam 
olarak, bugün, Gagavuz diline 
çevrilememiştir. 

lkinci Hıristiyan grup ise, Rus
ya Federasyonu içerisinde yaşa
maktadır, bunlar da, Çuvaşlardır. 
Rusya Federasyonu içerisinde yer 
alan Çuvaşistan Özerk Cumhuri
yetinde yaşayan Çuvaşlar, cum
h u ri yet nüfusunun yü;ı:de 
68,3'ünü oluşturmaktadırlar. 
Bulgar Türklerinin soyundan ge
len Çuvaşlar, günümüzde, Hıris
tiyan olarak yaşayışlarını sürdür
mektedirler. 

Çuvaşça lncil ise 1911 yılında 
ancak Çuvaş diliyle yayınlanabil
miştir. Gagavuzlarda olduğu gibi 
Çuvaş Hıristiyanlığı da senkretik 
bir karakter arz eder. Gagavuzlar
da olduğu gibi Çuvaş din termi
nolojisi içinde de lslami terimler 
mevcuttur ki, bunların çoğu Iran 
kanalıyla geçmiştir. Herpan, Kur
ban, ~eygamber, Bismillah gibi. .. 

Burada bir hususu belirtmekte 
fayda vardır, o da, Çuvaşlann res
mi olarak Hıristiyan olmalarıdır. 

Bunun yanında geniş halk kitlele
ri, aynı zamanda Tann Turaya ta
pıp, şamani gelenekleri devam 
ettirmektedir; ancak, bunlar, bili
yorsunuz şamarı, kelimesinin ye
rine yünşa kavramını kullanmak
tadırlar. 

Son olarak ise Çuvaşlar, kendi 
eski dinlerine doğru bir ilgi duy
maktadırlar, ne var ki, Çuvaş ay
dınlarının büyük bir bölümü, es-

ki dini: sistemlerinin zerdüşlükle nm, Polonya ve Azerbaycan'da 
ilgili olabileceği inancındadırlar. dağ Yahudileri olarak bilinen Ka-

Üçüncü Hıristiyan topluluk ise raylar, kutsal kitap olarak Tevrat'ı 
Hakaslardır. Rusya Federasyonu kabul etmektedirler, dua ve dinı 
içerisinde yer alan Hakas Cum- kitapları Türkçe olarak okuyan 
huriyetinde yaşayan Hakasların Karaylar, Tanrı kavramını da kul
sayısı 77 bindir, ülke nüfusunun !anmaktadırlar. Birçok Türkolog 
yüzde 13'ünü oluşturmaktadır. yetiştirmiş olan Karayların, eski 
Diğer bir Hıristiyan grup ise Sovyetler Birliği sınırlan içerisin

Sahalar, yani, Yakutlardır. 1630 deki sayılan, 3300 kişiden ibaret-

yılına kadar Ürün Ayı Toyong ve- tir. 
ya Tangara'ya inanan Yakutlar, Karayların tersine, Tevrat'ın ya
Rusların bu bölgeyi işgal ve istila nında, Talmut'u da kabul eden 
etmelerinin ardından Hıristiyan- Kırımçakların büyük bir bölü
laştınlmaya gayret edilmiştir. müyse, Kınm'da, özellikle de Ak-

Saha özerk Cumhuriyetinde mescit'te bulunmaktadırlar, sayı
yaşayan Sahaların, yani, Yakutla- lan hakkında da net bir bilgi 
nn toplam nüfusları da 360 bin- mevcut değildir. 
<lir, cumhuriyet nüfusunun da Budist Türkler : Bunlardan bi-
ancak yüzde 36,9'unu temsil et
mektedir. Resmi din olarak Hıris
tiyan olan Sahalar şamani gele
nekleri devam ettiriyorlar. 

Diğer bir Hıristiyan grup ise 
Dolganlardır. Bunlar, Asya kıtası
nın en kuzey ucunda, yani, Tey
mur Yarımadasında yaşamakta
dırlar. Dolganların sayıları 5200 
kadardır ve bunlardan bir kısmı 
ise Saha Cumhuriyetinin Ambar 
Bölgesinde bulunmaktadırlar, 
bunlar da resmi olarak Hıristi
yan; ama, inanışları içerisinde şa

mani gelenekler mevcuttur. 

Diğer bir Hıristiyan Türk grubu 
ise Tofalardır, ki, bunlar, genelde 
bizim tarihlerimizde Tofalar yeri
ne Karakaslar biçiminde görün
mektedirler. Bunlar Tuva Burya 
sınır bölgesinde yaşıyorlar, bun
ların sayıları oldukça az. Bir de, 
biliyorsunuz, Kerkük'te, Kale içe
risinde yaşayan ve Kerküklerin, 
genelde, Kale gavurları dedikleri 
katolik Hıristiyan Türk grupları 
vardır. 

Musevi Türkler : Bunların ba
şında Karaylar gelmektedir. Kı-

rincisi Tuvalar'dır. Rusya Federas
yonuna bağlı Tuva Özerk Cum
huriyetinde yaşayan Tuva Türkle
ri 182 bin kişiden ibarettir. Cum
huriyet nüfusunun yüzde 60,6sı
nı oluşturan Tuvalar, Mamaizme 
bağlıdırlar. 

Sarı Uygurlar ise, Doğu Türkis
tan 'ın Gansu Eyaletinde yaşa

maktadırlar. Sayılan 9 bin kişi ol
duğu tahmin edilmektedir. Ken
dilerine Yugor adı verilen bu 
Türk kitlesi de Lamayisttir. 

Sonuç olarak: Türk toplulukla
rının farklı dinlere inanmalarını, 
kendi bulundukları coğrafi, poli
tik ve kültürel şartların farklı olu
şuyla açıklamak gerekir. Söz ko
nusu şartları bilmeden, onlara 
karşı olumsuz bir taVlr takmma-
nın, hiçbir mantıki açıklamasını 
yapmak mümkün değildir. Üste
lik, bu dini çeşitlilik, beraberinde 
kültürel çeşitlenmeyi de meydana 
getirmektedir. Bu da, dint pülü
raist bir anlayışla birlikte yaşama
mız gerektiğini bize empoze et
mektedir. 



Dr. Yılmaz Nevruz 

Dr. Yılmaz Nevruz teb
liğinde "Kafkaslarda 
Din Meselesi" üzerinde 
durdu. 

Kuzey Kafkasya'nın jeopolitik 
bir öneme haiz olduğundan bah
seden Dr. Nevruz; Kuzey Kafkas
ya'nın, henüz, bağımsız bir devlet 
olmamasına rağmen, büyük Is
lam dünyasının önemli bir parça
sı olduğunu beliritti. 5 milyona 
yakm Müslümanın yaşıdığı bu 
ülkenin, Türkiye ve Ortadoğu ile 
!dil-Ural ve Türkistan arasında 
hem jeopolitik hem de jeostrate
jik yönden tabii bir köprü oluş
turduğunu da sözlerine ekleyen 
Nevruz; Kuzey Kafkasya'nın di
ğer Müslüman ülkeler ve özellik
le Türkiye tarafından çok iyi ta
nınması ve öneminin çok iyi an
laşılması gerekliliği üzerinde dur
du. 

Bolşevik dönemine de değinen 
Dr. Nevruz bu dönemi şu şekilde 
özetledi: 

"1917 güzünde Bolşeviklerin mer
ke~i yönetime hakim olmalanndan 
sonra, bütün dinler, özellikle de Is
lam için zor günler başlamıştır. 

1929 yılına kadar din adamları, 
rişvan yapılarak, yani, medeni hak
lan ellerinden alınarak tutuklan
mışlaı; bunlardan bir kısmı katledil
miş, geri kalanlar da, Sibirya'daki 
çalışma kamplanna sürülmaşlerdir. 
Gözden kaçan din adamları da 
1937-38'de devlet terörü yıllarında 
yok edilmişlerdiı: Din adamlarının 
yok edilmesiyle, dini öğretim dur
muş, mescitlerde namaz kıldıracak 
adam kalmamıştır. 

70 yılın hasılatını şöyle maddeler 
halinde tekrarlamak istiyorum: 

1. Günah kavramı ortadan kalk
mış, ilahi azap inancı kaybolmuştur. 

2. Yalanla iştigal günlük hayatın 
tabir bir parçası olmuş ve nefes alıp 
vermek kadar tabii sayılmaya baş
lamıştıı'. 

3. Insanlan sürü haline getiren 
dikta rejimi, zamanla kanun korku
sunu da ortadan kaldırmış, rüşvetle 
işgörme, yine, günlük yaşamın bir 
parçası ha.line gelmiştir. 

4. Manevı duyguları körelen, hak 
da olsa, batıl da olsa yasaları hiçe 
sayan, Allah korkusu taşımayan bir 
insanda vicdan ve merhamet de yok 
olur. Nitekim, ateist Sovyet rejimi 
sırasında, diğer toplumlar gibi Is -

lam toplumunda da ahlakı efektler 
bariz bir hal almıştır. Kajkaslann 
dünyaca meşhur beşerı terbiyesi, 
karşılıklı sevgiye dayanan insani 
münasebetleri, güzel örf ve adetleri 
erezyona uğramış, samimiyet ve iti
mat ortadan halkmış, toplum, kendi 
değerlerini ve kültürlerine adeta ya
bancılaşma noktasına gelmiştir. 

5. Günah sevap, helal haram ta
nımayan bir cemiyette, kötü alış
kanlıkların ve gayri ahlaki davra
nışlann güç kazanacağı tabirdir. Bu
nun en kötü sonuçlanndan ikisi, al
kolizm ve aile bağlarının zaafa uğ
ramasıdır. Tedavisi çok zor olan bu 
iki hastalıktan ötürü, ailenin yükü, 
tamamen kadının omuzlarına yük
lenmişti,: Kadın, hem ailenin geçi
mini sağlama, hem de çocukların 
eğitimini üstlenmek zorunda kal
mıştır. 

6. Ateist materyalist bir toplum
da, sosyal dayanışma, güçlülerin 
zayıjlan koruması, değergamlık, fe
dekarlık gibi beşeri erdemler yok 
olur. Bunıın yerine, çıkarcılık, her 
şeyi maddeyle tartma ve ferdiyetçi
lik gibi nitelikler ahı~ Hal böyle 
olunca da ferdin çıkarı her şeyden 
üstün tutulur. Sovyet rejimi insanla
ra bu niteliği de kazandırmıştıı:" 

Buralarda Islamın son durumu
na da değinen Dr. Nevruz; Çeçe
nistan ve Dağıstan dışında kalan 
bölgelerde sanıldığı kadar heye
canlı ve istekli bir Islama dönüş 
hareketinin ortaya çakmadığını 

belirterek, bunun sebebini de, 70 
yıl devam eden dinsiz rejimde, 
dini bilgilerin tamamen unutul
ması ve fertlerin, Müslümanım 
demenin ötesinde hiçbir dini bil
giye sahip olmamasına bağladı. 

Dr. Nevruz Kuzey Kafkasya'daki 
sorunlann çözüme kavuşturulma
sı için aşağıdaki maddelerde belir
tilen hususlann yerine getirilmesi 
gerektiğine dikkat çekti: 



1. Ehliyetli din adamı ihtiyacı
nın bir önce karşılanması gerek
mektedir. 

2. Kur'an Kursları bütün yerle
şim birimlerine yayılmalı, hem 
yetişkinlere hem de çocuklara 
Kur'an öğretilmeli. 

3. Din adamı yetiştirecek ona 
ve yüksek dereceli okullarla, öğ
retim elemanı bulunmalı. 

4. Kısa ilmihal bilgilerinden tu

tun da, tefsire kadar dini neşriya
tın her çeşidinde bilgi eksikliği 
giderilmeli. 

5. Mescit ve camiler Islama ya
kışır bir tarzda inşa edilmeli. 

6. Müslüman ülkelere dini tah
sil için gitmek isteyen gençlere, 
bu ülkeler tarafından yeterince 
burs verilmeli. 

7. Hac ziyareti düzene konul
mah; Müslümanlar bu uğurda 
macereya sürüklenmemeli. 

8. Özellikle Orta ve Batt Kuzey 
Kafkasyada lslam1 vakı0ar güç
lendirilmeli ve din işleri teşkilatı 

na sürekli maddi kaynak sağlan
malı. 

Dr. Yılmaz Nevruz tebliğinin 
sonunda, günümüzde her türlü 
sorununu tek başına çözen ülke
lerin bulunmadığına dikkat çeke
rek "Komşu ve dost ülkelerden yar
dım sağlanması tabi1 bir durumdw'. 
Kuzey Kajhasya ve Kajhas Müslü
manlan Islam aleminin bir parçası 
olduğuna göre, vaziyeti uygun olan 
Müslüman devletlerin bu ülkelere 
yardımcı olması gerekmektediı: 

Bütün olumsuzluklara rağmen, 
köklü bir 1s1amf geçmişe sahip Da
ğıstan ve Çeçenistan'ın önderliğin
de, tüm Kuzey Kajhasyada muhte
şem bir Islama dönüşün, diğer bir 
ifadeyle Isla.mi rönesansın gerçekle
şeceğine ben inanıyorum." dedi. 

ll. Oturuma müzakereci olarak Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 
öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Bayraktar, Doç.Dr. Nahide Boz
kurt, Dr. Mehmet Gönnez, Doç.Dr. Tahir Yaren, 19 Mayıs Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. BilalDindar, Ebu'! Kasım lctiha
di, Nahçıvan Din idaresi Başkanı Sultan Nevruzoğlu, M.Ü. Fen-Edebiyat 
Fak-ültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Ahmet Kanlıdere katıl
dılar. 

ili. OTURUM 

Türkiye dışı 
Batı 

oturum başkanlığını Prof.Dr. Mustafa 
lsen'in yaptığı "Türkiye Dışı Batı Türklüğü " 

konulu ııı. oturuma tebliğci olarak Dr. ömer 
Turan, Prof.Dr. Faruk sen, Dr. Arslan Karagül, 
Doç.Dr. Ekrem Pamukçu ve Yusuf Suiçmez 
katıldılar. 



Dr. Ömer Turan 

"Balkan Türklerinin 
Dini Meseleleri" konulu 
bir tebliğ sunan Dr. 
Ömer Turan; Balkanla
rın Türklerle tanışması
nın 4. ve 5. asra, lslami
yetle tanışmasının ise , 
13 üncü Asra dayandığı

nı söyledi. 

San Saltuk başta olmak üzere 
Ahmet Yesevi'nin dervişleri ve 
müritlerinin Balkanlara gelerek 
Müslümanlığı tanıttıklarını ifade 
eden Dr. Turan; "Ayrıca, Bizanslı

lar döneminde, bölgedeki lalin 
akımlarına ve Slav akımlarına. kar
şı, Müslüman Tılrklerin Anado
lu 'dan Balkanlara yerleştirildiğini 
biliyoruz. Fakal, elbelle ki, Balkan
lardaki kalıet Müslüman Türk yer
leşmesi Osmanlılarla birlikte ol
muştur. 16. Asrın ortalarında, Os
manlılaı: Balkanlarda en geniş coğ
rafyaya, yoğun bir n.~fusla yerleş
mişlerdir. " dedi. 

Balkanlarda milli kimliği belir
leyen en önemli unsurun din ol
duğuna işaret eden, Dr. Turan 

"Aynı kökten gelen ve aynı dili ko
nuşan katolik Hırvatlar, Müslüman 
Boşnaklar ve Ortodoks Sırplar ara-

sındaki yegane fark, dindir. Bu din 
farkı sebebiyledir ki, bu toplulukla
nn yaşayış tarzları, dünya görüşle
ri, milli kültürleri, dostları, düş
manlan farklı farklı olmuştw: Bal
kanlarda, dinin milliyet ile iç içe 
oluşu Müslüman Türkler için has
saten doğrudw: Balkanlar, Anado
lu'dan. gelen Müslüman Türkler va
sıtasıyla lsldmiyeti tanımışlar, bu
günkü Balkan Müslümanlarının 
atalan o şekilde Müslüman olmus
lardıı: Balkanlardaki lsldmiyet Ta,:k 
Müslümanlığıdıı: Tamamına yakını 

Siinnıdiı; mezhebi, Hanefi, tarikatı 
Bektaşi, Mevlevi, Nahşibendi'di.1: " 

dedi. 

Balkanlardaki en yüksek Türk 
Müslüman nüfusu banndıran ül

kenin Bulgaristan olduğunu be
lirten Dr. Turan, "Resmi sayım so
nuçlarına göre, Bulgaristan'claki 
Müslümanların sayısı 1 milyon 100 
bin civanndaclıı; fakat, gerçek ra
kamlann., en az bunun iki misli ol
dugunu tahmin ediyoruz." dedi. 

Dr. Ömer Turan, bugün, Bulga
ristan'da bin cami bulunduirunu b 

ve bu camilerde yaklaşık 700 din 

görevlisinin vazife yaptığını da 
söyledi. 

Bulgaristan'daki siyası baskıla

ra, bina, hoca ve kitap sıkmtılan

na rağmen, Şumnu, Ruscuk ve 
Mestanh'da üç adet imam-hatip 
lisesi ve Sofya'da bir yan yüksek 

lsl~m Enstitüsü bulunduğunu 
ifade eden Dr. Turan bu okullar

da 500 civarında ögrencinin din 
eğitimi aldığını söyledi. 

Bulgaristan'da, resmi kayıtlı 30 
din ve mezhebin faaliyet göster

diğini belirten Dr. Turan "Çeşitli 
protestan misyoner kuruluşlan, Po
maklar üzerinde ve bilhassa Türk 
çingeneler üzerinde faaliyet göster-

mektedirler, bunlar son yıllarda bir 
miktar başanlı da olmaktadırlar." 
dedi. 

Dr. Ömer Turan; Bulgaristan'da 

problemlerin çözümü için de şu 

öneıilerde bulundu: 

"Bulgaristan Miislümanlannın di
ni idare teşhilatı olan Başmüftülük, 
yönetimlerin siyasi ve keyfı müda
halelerinden kurtanlmalıdır. Yöne
timler, Bıılgaıistan Müslümanlan
nın dinI işlerine karışamamalıdırlar. 
Bu müdahalelerin lıukukI dayanağı 
olan va halen yürürlükte tutulan 
1949 tarihli Dinf Cemaatler Kanu
nu değiştirilmelidir. Vakıflar iade 
eclilmelidil'. Bulgaristan Türkleıinin 

okullarda, lslam dinini seçmeli ders 
olarak alma hakları olmalıdır ve 
nereden gelirse gelsin, Bulgaristan 
Türhlerini, Pomak, Tıırh, Alevi, 
Sünni veya başha bir şehilcle bölme
ye parçalamaya yönelih giıişimlere 
müsamaha edilmemelidi ı:" 

Bulgaristan'dan sonra en çok 

Müslüman Türk nüfusu barındı

ran ülkenin Yugoslavya Cumhu
ri yeli olduğunu beli.nen Dr. 

Ömer Turan, bugün Yugoslav

ya'da 9,5 milyon civarında insan 
yaşadığım, Kosova'daki Müslü

manlann sayısının 2 milyon 300 

bin civannda, Sancak'ta 300 bin, 

Karadağ'da 130 bin, Sırbistan ve 
Voyvodina'da ise 100 bin dola

yında oldugunu belirtti. 

Yugoslavya Federal Cumhuri

yeti Müslümanlarının merkezı bir 

dinı idare teşkilatının olmadığını 

da ifade eden Turan, "her bölgede
ki Müslümanların dinf idareleıi, Is 
lam birlikleri marifetiyle olmahta
dır:" dedi. 

Kosova'da ibadete açık cami ve 

mescit sayısının 460, Karadağ'da 



V 
76 ve Sancak'ta da 50 olduğunu özel bir hukukı statü tanınması 
söyleyen Dr. Turan; "Bugün, Yu- gibi, Şuranın, Balkan devletleri 
goslavya'da 8 tarikatle, 144 faal başta olmak üzere, uluslararası 
tekke bulunmaktadır. Bir diğerinin organizasyonlar ve forumlarca ta
şubesi olan bazı tarikatlar ayn taıi- nınması sağlanmalıdır. Avrasya 
kat sayılırsa, toplam tarikatların Islam Şurasının bir alt birimi şek
sayısı 1 l'e çıkmaktadıı:" dedi. hnde, Balkanlardaki Müslüman-
Makedonya'nın toplam nüfusu- lann Birliği gibi bir yapılanmaya 

nun en az yarısının Müslüman gidilebilir. 

olduğunu da ifade eden Turan, 4. Yunanistan hariç, Balkanlar
"Arnavutlar, Torveçler; Türkler ve da, Türklerin yaşadıkları bütün 
Çingeneler bu Müslüman nüfusu bölgeler, ülkeler, yarım asra ya
teşkil ederler. Türklerin nüfusu 170 kın bir süredir ateist, Komünist 
ile 200 bin arasındadır. Makedon- yönetimler tarafından idare edil
ya'daki Müslümanlann dinı teşki- miştir. Tabiatıyla, bu rejimde, Is
latlannın ismi Makedonya lslam lamı bilen din adamı yetiştirme 
Birligidi1:" dedi. mümkün olmamıştır. Esasen, bu 

Dr. Ömer Turan tebliğinin so
nuç kısmında Balkanlarda yaşa
yan Müslüman Türklerle ilgili ya
pılması gerekenleri şu şekilde sı
raladı: 

1. Balkan Türklerinin, Müslü
manlarının din1 meseleleri, niha
yetinde Balkan Müslümanlarının 
dinl meseleleridir. Dolayısıyla, ya
şadıkları ülkelerdeki Müslüman 
olmayan idarelerin, onların din1 
işlerine, idarelerine karışmaları ve 
müdahaleleri mümkün olmamalı

dır. Söz konusu ülkelerin Osman
lı yönetiminden çıkışından bu ya
na, hangi rejimde olursa olsun, 
bu müdahaleler dolayısıyla, mese
leler, şu veya bu şekilde devam 
etmiştir. Müftü ve başmüf tü se
çimleri, gerçek manMa Müslü
manların oylarıyla yapılmalı, Av
rasya Islam Şurası veya onun Bal
kanlarla ilgili alt birimi bu seçi
min tasdik merci olmalıdı~. 

2. Avrasya lslam Şurası daha 
fonksiyonel kılınarak güçlendiril
melidir. Dünya Kiliseler Birliği
nin, Birleşmiş Milletler tarafın

dan, tek devletSiz teşkilat olarak 

cihette, Yunanistan'ın durumu, 
diğerlerinden farklı değildir. Bal
kanlarda milh kimliği belirleyen 
en önemli unsurun din olduğunu 
yeniden hatırlatarak, Balkan ül
kelerinde, bugün, Türkiye'deki 
imam hatipler ve ilahiyat fakülte
leri örnek alınmak suretiyle, 
imam hatip liseleri ve en az üç ta
ne ilahiyat fakültesi açılmalıdır. 
Bunun için, Ahmet YesevI Üni
versitesi'nin kuruluşu ve Türkiye 
Diyanet Vakfı'nın Türk cumhuri
yetlerinde açtığı ilahiyat fakülte
leri tecrübelerinden istifade edile
bilir. Güzel bir işbirliğiyle, söz 
konusu ilahiyat fakültelerinde, 
Türkiye'deki 30'a yakın ilahiyat 
fakültesinden ve Türkiye Diyanet 
Vakfı'ndan, program, hoca, kitap 
ve tecrübe aktarımı başta olmak 
üzere her türlü yardım alınabilir. 

5. Balkan ülkelerinde yeni yeni 
kurulmaya başlanan imam hatip 
liselerinin ve ilahiyat fakülteleri
nin ders programları hazırlanır

ken, bu ülkelerin kendi şartları 
da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bu cümleden olarak, yıllarboyu 

dinsizliğin bir din gibi sunulduğu 
ve bugün ise çok farlı dinler ve 
kültürlerin bir arada yaşadığı bu 
ülkelerde yetiştirilecek olan Müs
lüman din adamlarının söz konu
su şartlara göre hazırlanmış ol
ması çok önemlidir. 

6. Balkan ülkelerindeki dinı 
yönetimlerin, dinı eğitimin, ca
milerin vesair dint hizmetlerin 
yürütülebilmesinin yegane kay
nağı olan Türk lslam Vakıfları, 
buraların Osmanlı hakimiyetin
den çıkışından günümüze kadar 
çok büyük ölçüde talan, yağma, 
maksadı dışında kullanım ve 
devletleştirmelere maruz bırakıl
mıştır. 

Eski vakıf hukukumuzu, vakıf
larımızı, bu ülkelerin yakın dö
nem tarihini ve iç hukukunu iyi 
bilen insanlardan komisyonlar 
teşkil edilmeledir. Komisyonlar, 
buralardaki vakıflarımızla ilgili 
araştırmalar yaparak, söz konusu 
vakıfların bir an evvel asıl sahip
lerine iadesi için gerekli belgeleri 
bularak yol göstermelidir. 

7. Balkan ülkelerindeki Türkle
rin, Müslümanların, okullarında 
kendi dinlerini seçmeli ders ola
rak öğrenebilmeleri mümkün ol
malıdır. 

8. Balkanlarda son yıllarda ya
şanan siyasi, ekonomik ve sosyal 
kargaşa, Müslümanları da içine 
alan misyonerlik faaliyetleri için 
çok uygun bir zemin oluşturmuş
tur. Tesadüfi olmayan ve büyük 
bir planın parçası olan bu yöne
liş, ancak, geniş ve köklü bir ça
lışma gerektiren, tespit ve karşı 
tedbir faaliyetleriyle önlenebilir. 

9. Bütün bu saydığımız husus
lar, bugünkü konje_ntürde, ciddi 
ve ısrarlı bir çalışmayla gerçekleş
tirilemeyecek şeyler değildir. 



Prof.Dr. Faruk Şen 

Prof.Dr. Faruk Şen 
"Almanya'da Yaşayan 
Türklerin Dini Prob
lemleri" konulu bir teb
liğ sundu. 

Almanya'nın Islamla, 1961 tari
hinde göçle birlikte tanışmaya baş
ladıgını belirten Şen, bugün Fede
ral Almanya'nm genel nüfusuna 
bakıldığında, Almanya'da yaşayan 
Müslüman kitlenin 2,7 milyon sı
nırını aştığını ve Almanya'nın ge
nel nüfusunun 3,6'sını oluşturdu
ğunu söyledi. 

Almanya'da, altı ayrı büyük dint 
Türk örgütünün olduğunu da ifade 
eden Şen, "Bunlann başında, Diyanet 
tşleıi Teşkilatına bağlı olarak Köln mer
kez olmak üZere faaliyet gösteren Dl
TIB örgütümüz var." dedi. 

Prof.Dr. Faruk Şen, ikinci güçlü 
örgütün, Millt Görüş Teşkilatı ol
duğunu belirterek Millı Görüş Teş
kilatının da merkezinin Köln'de ol
duğunu söyledi. Üçüncü önemli 
örgütlenmenin lslam Kültür Mer
kezleri olduğunu belirten Prof.Dr. 
Şen, dördüncü büyük örgütün de 
Avrupa Türk lslam Birliği olduğu
nu ifade etti. Avrupa Türk lslam 
Birliğinin Almanya'da Türk Ülkücü 
Dernekleri Federasyonundan ayrı
lan Serdar Çelebi tarafından kuru
lan bir örgüt olduğunu belirten 
Şen, "Avrupa Türk ülkücüler Birliği 
de bugün Islama yönelik bir örgütlen
me yapıyor ve son olarak gelişen, 
apayrı bir akım var; Türkiye'de de 
ağırlığını hissettiren Fetullah Ho
ca'nın cemaati de, şu anda, Alman
ya'da belirli eğitim merkezleriyle 
ağırlıklannı kabul ettiriyorlaı:" dedi. 

Almanya'da 1993 yılından itiba
ren yepyeni bir örgütlenme mode
linin de olduğu belirten Şen, sosyal 
demokrat derneklerde örgütlenen 

Prof.Dr. Faruk Şen 

Alevt Dernekleri Federasyonlarının 

da şu anda Almanya'mn en güçlü 
örgütleri haline geldini söyledi. 

Almanya'da yaşayan müslüman
lann problemleri.ne de değinen 
Prof.Dr. Şen; bunların başında; Al
manya'da katolik ve protestan kili
seleri ve Musevi cemaatinin Alman 
Anayasası tarafından dinsel örgüt 
olarak tanınmasına rağmen, lslam 
Dinı'nin, Almanya'da resmen ta
nınmamış olduğunu, bunun sebe
nin de Almanya'da yaşayan Müslü
manların bir üst birliklerinin bu
lunmayışı olduğunu söyledi. 

Prof.Dr. Faruk Şen diğer prob
lemleri de şu şekilde izah etti: 

Kurban sorunu ve hayvanla
rın kesimi : Musevi cemaatine ve
rilen bir hak var, hayvanlann kesi
minde Musevi. dininin kurallarına 
göre kesimine izin veriliyor, fakat, 
bizim Kurban Bayramında da bu 
kurala göre et kesme müsaadesi da
ha resmen verilmemektedir, bu ko
nuda Anayasa Mahkemesine kadar 
giden bazı talepler vardır, fakat, bu 
konuda somut bir gelişme daha ol
mamıştır. 

Almanya'daki camilerimiz, 
ezan ve minare sorunu : 2 bin 
kadar cami derneğimiz var, fakat, 
cami olarak nitelendireceğimiz bi
naların sayısı 31 'i geçmiyor ve ilk 
defa minareli camilerimizde Man
hayın'da, Lünen'de başlamak üze
re, Cuma Namazlarında ezan oku
ma konusu tartışılmaya başlandı ve 
büyük bir tepki gördü. Bazı yerler-

de bu tepki yenildi, zira, Alman 
Anayasasının verdiği bir hakka gö
re, dinsel gruplar, kendi dinlerirıi , 

Anayasanın etkisi alanında sürdü
rebilirler ve yerine getirebilirler. 

Din dersleri somnu : Şu anda, 
Almanya'da 16 tane eyalette Islama 
yönelik din dersleri konusunda 
alınmış somut bir karar yok. 

Dini Bayramlar sorunu: nüfu
sun 3,6'sının Müslüman olduğu 

Federal Almanya'da, bugün, hiçbir 
tslami bayram resmen kabul edil
memiş durumda. 

Emekliler Somnu : Bugün Al
manya'da emekli olmuş 106 bin 
insanımız yaşıyor ve emekliler ar
tık Türkiye'ye dönme eğiliminde 
değil. Şu anda Almanya'daki Türk
lerin en büyük sorunu; yaşlı Türk
ler, "emekliler evi"ne gitmek zorun
da kaldığı takdirde katolik, protes
tan "emekliler evi"ne mi gitsin veya 
herhangi bir dine bağlı olmayan 
emekliler yurtlan mı kurulsun, ya 
da Islami emekliler yurdu mu ku
rulsun, bu çok önemli bir gelişme. 

Mezarlık Sorunu : Almanya'da 
nüfusumuz her yıl 60 bin anıyor, 
fakat, ölenlerin sayısı da 35 bine 
yaklaşıyor. Bunlan Türkiye'ye geti
ren cenaze şirketleri artık yavaş ya
vaş Almanya'daki Müslüman me
zarlıklannın artınlması ve bunların 
burada gömülmesi için faa liyet 
gösteriyorlar, haklı bir nedenle. Ar
tık yaşlı bir Türk öldüğü zaman ni
ye Türkiye'de gömülsün, artık an
nesi babası Türkiye'de ölmüş du
rumda, çocukları Almanya'da yaşı
yor, çocuklarının kendisini ziyaret 
etmesi açısından Almanya'da gö
mülmesine sıcak bakıyor. 

Başörtüsü Sorunu : Fransa'da 
başlayan ve Fransa'da, hakikaten 
eğitim bakanlığının ters tepkisini 
çeken başörtüsü tartışması genel 
olarak bize de, Almanya'ya da gel
miş oluyor. 

Genel hatlarıyla Almanya'daki 
problemler bunlardır. 



Bu,s;;.,.., 

Dr. Arslan Karagül 

Dr. Arslan Karagül 
"Hollanda ve Belçika'da 
Yaşayan Türklerin Dini 
Meselelleri" konulu bir 
tebliğ sundu . 

1960'h yıllarda, Avrupa'ya ça
hşmaya giden Türklerin misafir 
işçiler olarak ayak bastıkları ülke

ler arasında Belçika ve Hollan
da'nın da bulunduğunu belirte
rek sözlerine başlayan Dr. Kara
gül; Avrupa'da, tarih itibariyle, 
Türk deyince lslam, lslam deyin
ce de düşman kavramının akla 

geldiğini söyledi. 

Ancak, bu kavramın, yavaş ya
vaş Avrupa'da, özellikle Belçika 
ve Hollanda'da değiştiğine dikkat 
çeken Karagül, Müslümanlar ve 
Hıristiyanlar arasındaki diyalo

ğun gittikçe samimi bir havaya 
bürünerek, iyi bir uyum sağlan
maya çalışıldığını belirtti. 

1995 istatistiklerine göre, Hol
landa'da 627 bin civarında Müs
lüman bulunduğunu söyleyen 
Dr. Karagül; "Hollanda'da 380 ci
varında cami bulunmakta, bunlar
dan 100 tanesi marukan, maripli 
Müslümanlara ait camilerden olu
şuyor, geri kalan 250 civarında da 

Türkleıin sahip olduğu camiler var. 
Bunların içeıisinde Diyanete bağlı 
133 cami, artı, 13 muhtelif demek 
olarak toplam 146, Süleyman Efen
di cemaati; 38 cami, 15 demek top
lam 53, MillI Görüş Teşkilatı; 30 
cami 20 cemiyet ve toplam 140 ci

varında teşkilat, Hollanda Demok
ratik Ülkücü Türk Dernekleri 34 
cami derneği, Nur Cemaati 1 adet 
gençlik merkezi mescidi, Hollanda 
Türk lslam Vakfı 7 cami, Türk lşçi
leri Derneği 30 civarında teşkilat, 

Yeni Asya Grubu camisi yok, Alevi 
Bektaşi Federasyonu camisi yok, 
ancak, sayılannın, gazetelerde 50 
bin kadar olduğunu Hollanda da 
ifade ediyorlaı: Aynca, Azeri Türk
lerine ait 2 tane cami vaı; birkaç ta
ne de AhmedI Kadiyanilere ait ca
miler va1'. Biliyorsıınuz, Ahmedi 
Kadiyaniler Pakistan, Hindistan 
asıllı bir grup ve bunlar, Pakistan 
Parlamentosu tarafından 1974 yı

lında Müslüman olmadığı şeklinde 
karara bağlanmış. Ancak, kendile
rinin Müslüman olduklannı söylü
yorlar, kendilerine kafir diyenlere 
onlar da kafir diyorlar; ama, Belçi
ka ve Hollanda'daki teşkilatlanma
ları da gayet geniş, onu hemen ifade 
edeyim, onlara da ail camiler vaı:" 
dedi. 

Belçika'daki durumu da anla
tan Dr. Karagül, Belçika'da 300 
bin civarında Müslüman yaşıdığı
m, bunların çoğunluğunu da Ma
ripli Marukan Müslümanlarının 
oluşturduğunu söyledi. 

Belçika'da toplam 240 cami bu
lunduğunu ifade eden Dr. Kara
gül, "Türklere ait 90 tane cami vaı; 
bunlann 60 tanesi Diyanete, 20 ta
nesi Milli Görüşe, 3 tanesi Süley
man Efendi Cemaatine, 1 tenesi 
Nur Teşkilatın, Nakşibendiye ait 1, 
Kadriye Tarikatına ait 1, ülkücü 

teşkilatına ait 1, Cemalettin Kaplan 
grubuna ait 1, gerisi Araplara ait 
camile,; fakat, bunun yanında Pa
kistanlılara ait 3, Arnavutlara 3, 
Müslüman Kardeşler Teşkilatı 3, 
Türk Alevi, Irak ve Şiilere ait cami
ler olabilir; ancak, ben, onları tam 
olarak araştıramadım." dedi. 

Belçika ve Hollanda da genel 
p roblemler arasında, Hollan
da'daki Müslümanların kurban 
kesme, ezan okuma emeklilik 

' ' 
vesaire gibi problemlerinin olma-
dığını ancak, ortak bir dini ko
misyon teşkil etmeleri problemi
nin mevcut olduğunu beliten Dr. 
Karagül diğer problemleri şu şe
kilde sıraladı: 

"30 yıldan beri Belçika'da, Islam, 
söylendiği şekilde tanınmış değildiı; 

bu gidişle de tanınacağı da yoktur; 
çünkü, orada Eğitim Bakanlığının 
dediği başkadır, Adalet Bakanlığının 
dediği başkadır. Halledilmiş olan 
sadece yanm bir tanıma şeklidir; o 
da, bazı lslam okullarında Müslü
man öğretmenlerin din derslerine 
giriş hakkının olmasıdır ki, 700 ci
vanndadıı: Belçika'da lslam Dini 
dersi veren öğretmenler vardır; an
cak, bu mevcul ihtiyaca karşı yeter
li değildi ı'. 

Avru.pa'da, Müslümanların prob
lemlerinin başrnda, Türklerin de 
problemlerinin başında din eğitimi 
konusu gelmektedir. Müslümanlara 
ait, sadece ilkokul seviyesinde. 
Müslümanların ilkokıLla giden 80 
bin tane çocuğu vaı; bunların yan
ya yakını hemen hemen Türk, bu 
çocuklar herhangi din eğitimi almı
yorlar diyebilirim. 

Hollanda'da eğitim sistemi itiba
riyle devlet okullarına yakın dini 
esaslar üzerine kurulmuş katolik 
protestan okulları vardır; hatta, hü
manist okulları vardır ve değişik 
okulları vardıı; Müslümanların da 



bu haklardan istifade etmesi gayet 
tabiidir; eksiklikler vardır; onlar da 
tamamlanacaktır. 

Islam okullanndan alınan diplo
ma, Türkiye'deki ilkokullarda eği
tim yetkilileri tarafından kabul edil
mediğini velilerden şikayet olarak 
alıyoruz. Bunu, birkaç sefer de ga
zetelerde gördük, yazıldı, bu tama
men teknik veya siyasi taktik değilse 
bir hatadır ve bu hatanın yakın za
manda düzeltilmesini istiyoruz; 
çünkü, Hollanda'da lslam okulla
nndan alınan diplomanın, herhangi 
bir katolik, protestan veya devlet 
okullanndan alınan diplomayla hiç
bir fark yoktur, görülen program 
zaten müfredat programıyla aynı
dır. O bakımdan, o okullardan alı
nan diplomanın Türkiye'de kabul 
edilmemesi gibi bir gerekçenin hiç
bir şekilde kabul edilmesi ilmı açı
dan mümkün değildir, dikkat edil
mesinde fayda vardır sanıyorum. 

Hollanda ve Belçika'da imam eği
timi konusu var. Eğitim, sadece 
imamlar için değil, aynı zamanda 
camiler dışında görev yapacak 
imamlar için söz konusu ve bu 
imamları Türk toplumu, orada, 
kendi inisiyatifleıi dahilinde yetişti
remedikleri zaman, kendi inisiyatif
lerinin veya isteklerinin dışında ol
mayacak şekilde bir imam eğitimi
nin doğması da söz konusu. Bu ko
nuda çalışmalar sürüyor, Ana
mur'da açılan imam hatip okulunda 
Hollanda'dan gelen öğrencilerin eği
timleri devam ediyor; ancak, Ams
terdam 'da da bir Isliim orta-lisesi 
kurulması çalışmaları da devam 
ediyor, biz, ümit ediyoruz ki, Hol
landa'da imam eğitimi, orta, lise se
viyesinde yeterli görülmüyor, sanı
yorum yüksekokul seviyesinde şart, 
bu, Avrupa için çok daha geçerli, bir 
yüksekokul seviyesinde imam eğiti
minin kurulacağını ümit ediyoruz." 

' .... \ ~:r 
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Doç.Dr. Ekrem Pamukçu 

Doç.Dr. Ekrem 
Pamukçu 
"Irak Türklüğünün 

Dini Problemleri" 

konulu 
bir tebliğ sundu. 

D oç.Dr. Pamukçu; Irak Türk
lerinin yerleşim bölgelerinin, 

Musul Şehrinin 60 kilometre ku
zeybatısında bulunan, 300 Türk 
köyünün ve 15 bin Türk nüfusu
nu içine alan Tilafa Şehrinin, 
lrak'taki Türk yerleşiminin kuzey 
ucu olduğunu söyledi. Tilafa'dan 
itibaren şerit halinde devam eden 
Türk yerleşim bölgesinin de Irak 
Türklüğünün en büyük şehri ve 
merkezi olan Kerkük civannda 
genişlediğini belirten Doç.Dr. Pa
mukçu, "Bu şerit, Bağdat Şehrinin 
120 kilometre doğusunda daralarak 
devam eder ve Türklerle meskun 
Bedre Kasabasına ve Tursak Nahi
yesine kadar uzanır." dedi. 
Şu an, Irak'ta 2 milyon civarın

da Türk yaşadığını ifade eden Pa
mukçu, "Bu Türklerin Irak'a gelişi, 
hemen hemen Araplann bu ülkeye 
gelişi kadar eskidir. Irak Türklüğü
nü Osmanlı Devletinin Mondros 
Mütarekesini. imzalamasıyla, Türk 
Aleminin diğer illeri gibi çileli bir 
hayatı yaşamaya başlamıştır ve bu 
durum, maalesef, günümüzde de 
ağırlaşarak devam etmektedir. Ta-

rih, dil, din, anane ve sair bakımla
nndan Türkiye Türklüğünden hiç
bir farkı olmayan Irak Türklüğü, 
milli değerler yanında manevf de
ğerlere, Islam dinıne ve onun mu
kaddes Kitabı Kur'an'a, özetle, Isla
mın tüm ilkelerine sımsıkı bağlı 
olan ve bu mukaddes değerleri ya
şayan ve yaşatan güZide bir toplu
luktur." dedi. 

Irak Türklüğünde ahlak anlayı
şının da özel bir yeri olduğunu 
belirten Pamukçu, "Irak Türkleri, 
Fikri ve zikri bir olan, hoşgörüye 
ayn bir önem veren, hastasını so
ran, muhtacına el uzatan, kutlu 
günler ve geceleri büyük bir çoşkuy
la, zengin bir merasimle ihya eden, 
kutlayan ve canlı tutmaya çalışan, 
hasılı kelam, dinine, inancına, örf 
ve adetlerine son derece bağlı olan 
seçkin bir topluluktur." dedi. 

Doç.Dr. Pamukçu Irak Türkle
rinin, genellikle Sunni olup, Ha
nefi mezhebine bağlı olduklarına 
işaret ederek, bunların yanında 
Şii mezhebinden olanların sayısı
nın da az olmadığını belirtti. Bu 
iki kesim arasında herhangi bir 
çatışma ve sürtüşmenin olmadı
ğını belirten Pamukçu, "Bu iki ke
simin çoğu birbirleriyle akrabadır
lar, birbirlerinin ibadethanelerine 
rahatça girip, dinf vecibelerini de 
yerine getirmektedirler. Dini bay
ramlan ve mukaddes günleri aynı 
duygu ve heyecan içerisinde birlikte 
kutlamaktadırlar." dedi. 

Kerkük'teki Hıristiyan Türkler
den de kısaca söz eden Pamukçu, 
bunların Irak'a gelişlerinin, Mo
gol istilasına kadar uzandığının 
ve sayılarının da günümüzde yok 
denecek kadar az olduğunu söy
ledi. Bunların genellikle, Türkle
rin yoğun olarak bulundukları 
Kale mahallesinde oturduklarını 
belirten Pamukçu, "Ihtiyarların 
çoğu 1959 yılında gerçekleştirilen 
Kerkük katliamından sonra, Ker
kük'ü terk ederek, bir kısmı Bağ
dat'a diğer bir kısmı Amerikaya ve 
Avrupa ya göç ettiler." dedi. 



,., 
lrak Türklerinin bulunduğu 

bölgelerde cami ve tekkelerin; ge
rek ibadetin icrası açısından, ge
rekse dini eğitim açısından son 
derece önemli mekanlar olduğu
na işaret eden Pamukçu, "Bu ca
milerin avlusunda, dini eğitim gören 
öğrencilere odalar tahsis edilir, bu 
öğrenciler bir nevı yatılı öğrenciler
dir, iaşeleri de komşular tarafından 
karşılanırdı. Fakih adı verilen bu 
öğrenciler, burada, tefsir, hadis, 
akayit, tecvit, Arap dili ve grameri 
gibi dini eğitim görürlerdi. Buradan 
mezun olan veya icazet alan kişi 
devlete bağlı Vakif Müdürlüğü tara
fından açılan imtihanlara katılma
ya hah kazanırdı. Bu imtihanı ka
zananlar; imam ve müezzin olarak 
göreve atanırlardı. 

Tekkeye gelince, Türklerin devam 
ettiği bazı tekkeleı; dinI fonksiyonu
nun yanı sıra, ilmi, edebi konulann 
tartışıldığı yerler olarak da bilin
mektediı'. Bazı tekkeler bir nevı kül
tür merkezi görevini de üstlenmek
tedirler. Bunun en iyi örneği, Ker
kük'te bulunan ve müıitlerinin ço
ğunluğunu aydın Türklerin oluştur
duğu büyük tekkediı:" dedi. 

Doç.Dr. Ekrem Pamukçu, Irak 
Türkleri arasında mevlüt törenle
rinin de ayn bir yeri olduğunu 
belirterek, bir nevi fasıl heyetini 
andıran mevlüt törenlerinin, ölen 
birinin ölümünün 40 ıncı günü 
toy, düğün, sünnet veya herhangi 
bir şenlik münasebetiyle yapıldı
ğını söyledi. 

lrak'ta din eğitiminin zorunlu 
olduğunu da ifade eden Pamuk
çu, "Irak'ın diğer bölgelerinde oldu
ğu gibi, Türk bölgeleıinde de Türk
ler zorunlu olarak din eğitimine ta-
bi tutulmaktadırlar. Ancak, özellik
le, ilk, orta ve liselerde din eğitimi 
adı altında çocuklann Bey'inleri yı
kanmakta ve onlara, Emevi dönemi 
Arap ırkçılığı aşılanmaktadır. Irak'ta 
din eğitimiyle ilgili kitaplarda, Haz
reti Muhammad, Arap Peygamberi, 
Arap lideri, Jslô.miyet ise Arap devri
mi olarak gösterilmektedir. 

Onun için, lrak'ta devlet okulla
nnda verilen din eğitimi, daha çok 
Arap ırkçılığına dayandırıldığın
dan, Türk çocuklaıı bu durumdan 
son derece menfi bir şekilde etkilen
mektediı:" dedi. 
Yakın zamanlarda, Türklerin 

yoğun olduğu bölgelerde, cuma 
hutbeleri ile Ramazan aylarında 
verilen vaazların Türkçe olarak 
verildiğini belirten Pamukçu, 
bugün Türkçe hutbe okumak ve 
vaaz vermenin yasak olduğunu 
ifade etti. Hutbe metinlerinin, 
her haf ta Bass Partisinin hazırla
dığı şekilde, Arapça olarak okun
ması mecburiyetinin olduğunu 
söyleyen Pamukçu, "Buna aykırı 
hareket edenlere ağır hapis cezalan 
veıilmektedir. Mevlütlerde ohunan 
Türkçe ilahilere de yasak getirilmiş
tiı'. Türk motif ve desenlerinin bu
lunduğu pek çok cami, medrese ve 
kışla, maalesef, yerle biı- edilmiştiı: 
Bu, sadece Saddam rejiminin altın-

s 
Yusuf Suiçmez "Kıb

rıs 'ta Din" konulu bir 
tebliğ sundu. 

Kıbrıs Adasının Türk lslam 
kül türüyle ilk tanışmasının, 
Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle 
başladığını belirterek konuşması
na başlayan Suiçmez, karşılıklı 
ilişkilerin, Anadolu Selçuklu Hü
kümdarı 11. Kılıçarslan dönemin
de, Anadolu şehirleriyle, Kıbrıs 
arasında sıkı bir ti.cari bağ kurul-

dahi Türkler için söz konusu değil. 
Maalesef, bugün, Kuzey lrak'ta da, 
nasıl ki, Saddam 36 ncı Paralelin 
altındaki Türklere bir asimilasyon 
politikası kullanıyorsa, maalesef, 
Kuzeyde de Kürt liderleri, oradaki 
insanlanmıza, Türk varlığına bir 
asimile politikası kullanıyorlar; on
lar da lıutbeleıin Türkçe okunması
na yasak getirmişlerdir." dedi. 

Bütün bu olumsuz şartlara, çir
kin baskı ve sindirme politikala
rına , acımasız zorlamalara rağ
men, Irak Türklüğünün, dinin
den, inancından asla taviz ver
mediğini, inandığı davadan dön
mediğini ve dönmeyeceğini ifade 
eden Pamukçu, "Milleti ve dinı 
uğruna nice güzide evladını şehit 
veren Irak Türklüğünün, bundan 
sonra da, bu uğurda vereceği müca
deleden kimsenim şühpesi olmasın. 
Allah, her zaman hakkın ve haklı
nın yanındadır." dedi. 

Yusuf Suiçmez 

masıyla oluştuğUnu söyledi. 
lslam kültürünün Ada üzerinde

ki en etkin döneminin, Osmanlı 
dönemi olduğunu ifade eden Su
içmez, "Osmanlının, yani Türk Is
lam kclltürünün Adaya hakimiyeti, 
II. Selim Devrinde, 1571 'de Adanın 
fethiyle başlar. Anadolu'nun farklı il
lerinden takıiben 30 bin kişi Adaya 
iskan ettiriliı: Bu iskan olayı, aralık
larla 18 inci Yüzyıla kadar devam 
eder, hatta, Osmanlı Rus Harbi sıra
sında, Rumeli'den tekrar Anadolu'.)ıa 
dönen 20 bin hane de Kıbns'a iskan 
ettirilir. Dolayısıyla, bugün, Adadaki 
Türk lslô.m kültürünün mirasçısı 
olan halkın geneli, Anadolu kökenli
diı: " dedi. Osmanlı Döneminde 
Ada'daki dini yapıya da değinen 
Yusuf Suiçmez, "Adaya iskan ettiri
len halkla berabeı; Osmanlı Devleti, 
hem lslô.m kültürünü, hem de onun 
müesseselerini Adaya hakim kılar. 



Ancak, şunu vurgulamak gerekir ki, 
Osmanlı Döneminde Kıbns'ta lslami 
kimliği doğru şekillendirecek hiçbir 
yüksek eğitim gören müessese kurul
maz. Ada halkı, yüksek eğitim için 
Osmanlının ilim merkezleri olan 
yerlere gitmek zorunda kalı,: Tabii, 
oralara giden halktan, bu eğitim gö
ren tabaka da oralarda hizmet gör
mek zorunda kalır; çünkü, Kıbns'ta 
yüksek eğitim düzeyinde görev ve 
hizmet vereceği yer; makam yoktuı: " 

dedi 

Yusuf Suiçmez, Ada üzerinde 
lslam kültürünün gerileme döne
minin ise, Ingihzlerin Adaya ha
kimiyetiyle başladığını belirtti. 

197 4 Barış Harekatından sonra 
özgürlüğüne kavuşan Müslüman 
Kıbns'm, Kıbrıs Türk Federe 
Devletini ilan etmesinden sonra, 
Kıbrıs Türk Halkının, kendi içe
risinde dint bir statü bulmaya ça
lıştığını belirten Suiçmez, "Siyasi
lerin dine tayin ettihleıi statü, lngi
liz idaresindekinden pek farklı de
ğildir. Bu devlet siyasetinden dinin 
uzaklaştırılması gayretinin bir teza
hürüydü. Dinin devlet siyasetinden 
ayırma uğraşları sonunda, toplu
mun vicdanından da dinfn uzak1aş
tınlması gayretine dönüşür: Yozlaş
tırılmış, baskı altında bırakılmış 

din, ehliyetsiz insanlanıı elinde ila
hi özÜnü ve maksatlannı kaybede,: 
Insanların vicdanında oluşan dinı 

boşluk, milli eğitim kurumlannca 
verilen din dersleriyle doldurulma
ya çalışılır. 1976 yılında kabul edi
len, Anayasaya konulan din, din 
eğitimi ve öğretimi devletin gözetimi 
altındadır maddesi gereği, okullarda 
seçmeli ders olarak ve1ilir. 1982 yı
lında Türkiye'deki değişimin doğ
rultusunda din dersleri zorunlu 
derslerden kıhnır; ancak, ders saat
le1inin uygunsuzluğu ve dersi vere
cek elemanların olmaması, halkı, 
din eğitiminde farklı arayışlara sü-

rükleı: Bunun neticesi olarak da, 
sürekli, Kur'an kursları sorun ola
rak gündeme gelir. Halen gündemde 
olan bu konu, özellikle, 1996 yılın
da solun hükümet ortağı olmasıyla 
tırınandınlır ve hukuk dışı uygula
malara gidilir. Batı'nın da sürekli 
irtica hareketleıi olarak nitelendir
diği Kur'an kurslanna karşılık ka
muoyu oluşturulmaya çalışılır; as
lında, bu yöneliş, halkın, okullarda 
verilen dinI eğitimden tatminsizliği
ni göstermektediı:" dedi. 

15 Kasım 1983 yılında Bagımsız 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti'nin ilan edilmesinin de din sta
tüsünde önemli bir değişikliğe se
bep olmadığını vurgulayan Suiç
mez, "Bu dönemdeki olumsuz geliş
melerden bir tanesi, çıkan/an yeni 
din yasasıdır ki, 1993'te çıkanlan bu 
yasa, daha önceki yasadan çok farklı 
değildir; ancak, 1571 'den beri Müs
lüman Kıbrıs Türk Halkının hem 
maddi, hem manevi liderliğini yapan 
müftülük kaldınlıp, din işleri dairesi
ne tebdil ediliı: Bugiin, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuıiyetinin tek resmi dini 
kuruluşu olan Din lşleri Dairesidir. 
Bu kuruluş 14 yıldan beıi vekaleten 
tayiıı edilmiş bir başkanla idare edil
mektedir. Vekaleten görev yapan Ah
met Kemal Bey, maddi imkansızlık
tan dolayı, bu kurumun ancak ma
aşlannı ödeme görevini ifa edebildi
ğini söyler." dedi. 

Önceleri, dini bir kuruluş olan, 
ancak, daha sonra ticari bir ku
rum haline dönüşen Vakıflar lda
resi 'n in, Din lşleri Dairesinin 
üzerinde bir kuruluş olduğunu 
belirten Suiçmez, "yedi kişilik bir 
mütevelli heyetiyle yönetilen bu ku
rulun, son dönemlerde, Türkiye Di
yanet Vakfıyla işbirliği içerisine gir
mesi neticesinde, yeni bir protoko
lün imzalanmasına vesile oluı: Bu 
protokol çerçevesinde, Kuzey Kıbns 
Diyanet Vakfı adı altında yeni bir 

vakfın kurulması karan alınıı: Vak
fın amaçlan içeıisinde, kültürel ve 
din faaliyetlerinin bulunmasının, 
kanaatimce Kıbrıs halkı için de 
olumlu bir gelişmedir. " dedi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti'nin, yaklaşık 183 bin nüfusa; 
126'sı orjinal, 76'sı devşirme ol
mak üzere 202 camiye sahip ol
duğunu belirten Suiçmez, "bu ca
milerden 105'i faaldiı; ancak, 7l'in
de beş vahit görevli varken, 31 'inde 
sadece cuma namazı kılınmaktadır. 
Birçok köyse camisiz ve imamsızdıı; 
bunlardan bazılanna da Ramazan 
aylannda, halkın talebi üzerine gö
revli göndeıilmektedir. Bu camilerin 
bir ktsmı da, maksatlarına aykırı 
hizmetlerde kullanılmaktadır. " de
di. 

m. Oturuma müzakereci olarak 
Hollanda Akademisyenler Birliği 
Başlıam Veyis Güngör, Köln Üniver
sitesi Doktora Ôğreneisi Mustafa Kı
lıç, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat 
FaküJtesi öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. 
Mehmet lbrahimı, Bulgaıistan'daıı 
llahiyat Falıültesi Eski Dekanı 
Doç.Dr. lbralıim Yalımov, Gümiilci
ne Miiftiisü lbrahim Şerif, lrsıca'dan 
Dr. Halil Eren, Malıedonya Türk 
Demokraıik Partisi Başkanı Erdoğan 
Saraç, Makedonya'dan Avni Engiillü, 
Bosna Hersek Diyanet lşleıi Başkam 
Dr. Mustafa Ceriç, Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesinden Yrd. Doç.Dr. 
Ayhan Pala, Kıbrıs Doğu Ahdeııiz 
Üniversitesi'ndeıı Prof.Dr. Mehmet 
Akar, G.A.T.A.'dan Prof.Dr. Mustafa 
Kahramanyolu, Erbil Hacı Hasan 
Camii imamı Beşir Demirci, C.Ü. 
tlahiyat Fakültesi'nden Doç.Dr. Nev
zat Aşıkoğlu, Bilkent Üniversite
si'nden Dr. Oya Akgönenç Muglıisud
din, lskeçe Müftüsü M.Emin Aga, 
Başbahanlık Balhan Işleri Müşavirliği 
Uzmanı Abdullah Uluyurt, Mahe
donya'dan Altay Suroy Recepoğlu ka
tıldılar. 



IV. OTURUM 

oturum 
başkanlığını 

Prof.Dr. Süleyman 
Hayri Bolay'ın 

yaptığı 4. oturu
ma tebliğci olarak 
Prof.Dr. Mehmet 
Aydın, Prof.Dr. 
Mustafa Kara, 
Prof.Dr. 
Abdurrahman 
Küçük ve Sükrü 
özbuğday katıldı. 

Prof.Dr. Mehmet Aydın 

Prof.Dr. Mehmet Aydın 
"Türkiye'nin Dini Mese
lelerine Genel Bir Ba
kış" konulu bir tebliğ 
sundu. 

P rof.Dr. Mehmet Aydın önce
likle, bugün Türkiye'de ciddi 

bir din problemi olduğunu söyle
yerek, din problemi sözüyle, ki
taptaki dini değil, okuduğumuz, 
anladığımız, düşündüğümüz, yo
rumladığımız, açıkladığımız ve 
hayatımıza uygulamaya çalıştığı
mız, yaşanan dinin dile getirdiği
ni ifade etti. 

Prof.Dr. Aydın; Ülkemizin mev
cut durumunu, din-insan ilişkisi 
açısından ana hatlarıyla gözönü
ne getirilmesi durumunda aşağı
daki tablonun oraya çıkacağını 
belirterek; bunları şu şekilde 
açıkladı. 

1. Türkiye'de milyonlarca insan 
geleneksel diye adlandırabileceği
miz dinl bir hayat yaşıyor. Bu in
sanlar kendi özel ve sosyal hayat
larında dini nereye koyacaklarını 
biliyorlar. Onların örtünmeleri, 
çalışmaları, konuşmaları, ibadet
leri bugüne kadar çok az prob
lem çıkardı. Bu insanların zihin
lerini son zamanda başkaları, ay
dınlar, özellikle din tahsil etmiş 
olanların bir kısmı, siyasetçiler ve 
benzerleri karıştırmaya başladı. 
Bu sebeple önümüzdeki yıllarda 
bu bölgede de bazı problemlerin 
çıkabileceğini tahmin ediyorum. 

2. Yine ülkede sayıları hiç de 
azımsanmayacak ölçüde olan ve 
çok kere ihyacılık diye adlandırı
lan bir geleneğe bağlı okur-yazar 
insanlarımız vardır. Bu geleneğin 
bir ucu tarihi dine, .öbür ucu ise 
lslami yenileşme hareketine 
uzanmaktadır. Orada Kur'an'ın 
bir ayeti ile Gazali'nin onun yo
rumunu, bu yorumla Freud'un, 
yahut Descartes'in Pascal'm, G_o
ethe'nin fikirlerini bir arada göre
bilirsiniz. lhyacı geleneğin tarihe 
dönük yüzünde, mesela tasavvuf 

Prof.Dr. Mehmet Aydın 



terbiyesini, yaygın eğitim-öğretim 
faaliyetini ve daha pek çok top
lum hizmetini; bir başka yüzün
de ise "bilginin lslamlaştınlma
sı", "Islam Devleti" vs. gibi hara
retli taruşmalara sebep olan uy
gulamaları görebilmekteyiz. Ge
leneksel din dünyasının aksine 
burada özellikle ihyacılığın bu 
ikinci bölgesinde ciddi bir "Din 
Problemi" vardır. 

penisini en yaygın ve sert biçim
de dile getirmekten kendi açısın
dan haklı olarak geri kalmıyor. 

Bunların yanında din ve dini 
hayatın o veya bu sebepten örse
lenmesi, dine karşı olan ilginin, 
bilginin çok ötesine gitmesi, Is
lam ile çağdaşlaşmayı becereme
yişimiz, dini hayatımızın his bo
yutunun getirdiği problemleri de 
karşımızda durmaktadır. 

Prof.Dr. Mehmet Aydın sonuç 
olarak Türkiye'nin bu ve benzeri 
alanlarda çok ciddı problemleri
nin olduğunu vurgulayarak, 
"a.ma., kötümserliğe ka.pılma.k için de 
bir sebep yok. Bence, ha.liha.zırda.ki 
bütün eksikliğimize rağmen, mevcut 
durumumuz; a.ma., bundan da. belki 
öte, tarihi geçmişimiz, tarihi dini 
tecrübemiz, pek çok problemi çöze
bilecek güçtedir. Yeter ki, bunla.n an
lamaya, dinlemeye vaktimiZ olsun, 

3. Bunun hemen yanı başında 
olan, yenileşmeci yanı ağır basan 
ve bir buçuk asra yaklaşan bir ta
rihi geride bırakan bir başka ha
reket yer almaktadır. Burada yeni 
bir metin, yeni bir yorum, dola
yısıyla yeni bir "Din dünya. ilişkisi" 
ön plana çıkmaya çalışmaktadır. 
Ana hedefi ise "Islam ile Ça.ğda.ş
la.şma.ktır" . Gaye bu olunca, din 
problemlerinin daha ziyade dinı 
hayatın fikir boyutunda yoğun
laşmaktadır. Önce derin bir Isla
mı bilgi ve tefekkür, sonra "Asnn 
her türlü na.zari ve ameli nime- 1 
ti"nden istifade, daha sonra Müs
lümanı rahatsız eden modern 
problemin teşhis ve tesbiti ve bi
lahare her türlü modern imkan 

URKİ1 
~NET , 

ve vasıtayı da kulanarak -gelenek
ten de olabildiğince yararlanarak
Kur'an'ın ışığında Islami çözüm
ler üretmek. 

4. Dine lakayt veya dine karşı 
aydına gelince, önce o yenileşme
ciyi destekler gibi görünüyor. 
Hatta destekliyor; Ama çizginin 
ön ucunu görmeye başlayınca, 
onu, kendi açısından çok daha 
tehlikeli görüyor; çünkü o söyle
memesine, söyleyememesine rağ
men, aslında kişilik sahibi din
den de "dini" demeye layık teza
hürlerden de hoşlanmıyor. "Isla
mt Çözüm" lafı bile onun ürper
mesi için yeterli oluyor. Brokra
tik, ekonomik, hatta medyatik 
güce sahip olduğu için de bu ür-

"Tasavvuf ve 
Tarikatlerle 1lgili 
Dini Meselelerimiz" 
konulu bir tebliğ 
sunan Prof. Dr. 
Mustafa Kara, 
Tasavvuf ve tarikatlar
la ilgili meseleleri şu 
şekilde özetledi : 

yeter ki, bir cehalet içinde ve bir 
dinsizlik içeresinde insanlar, birbir
lerinin gırtlanna sanlmasınlar, ye
ter ki, ne buradaki insan bakıp da, 
koca bir insanlık tercübesini, koca 
bir çağdaş muasır nimetleri bir çır
pıda itmek gibi zaten mümkün ol
mayan bir hayali beslemesin ve ye
ter ki, pek çoğumuz, ben, dini bu 
kadar isterim, dini bilmeden, dini 
öğrenmeye çalışmadan, ben bu ha.
dar isterim, gerisini istemiyorum 
şeklinde, bugünkü moda tabirle da
yatmacı bir tavır içinde olmasın. 
Türkiye'nin problemlerini, tekrar 
ediyorum, bilgiyle, gönülle, sevgiyle, 
dinlemeyle, anlamayla, istişareyle 
çözÜnüZ, ben çözerim, olur biter di
yenlere tekrar sesleniyorum. Çok 
zor çözülür, elli sene, altmış sene, 
yüzelli sene sonra çözdük dediğiniZ 
problem yine karşınıza çıkar, tıpkı, 
bugün, teker teker hepsinin karşımı
za çıktığı gibi." dedi. 

Prof.Dr. Mustafa Kara 

• 
I rısanla yaşıt olan mistik muh-

teva, Islam dünyasının ve tabiı 

olarak Türk dünyasının dini ha

yatının ayrılmaz bir parçasıdır. 

lnsanın gönül alemini kendine 
konu edinen bu faaliyet, insanoğ

luna doyumsuz anlar yataşmgı 

gibi zaman zaman da onu prob

lemlerle yüzyüze bırakmıştır. Bu 

problemlerin temeline inildiğinde 

üç sebep ortaya çıkmaktadır: 

1. Bilgi eksikliği, 

2. Yorum yanlışlığı, 

3. His-keşf yanılgısı 

Ondört asırdır sofilerin kaleme 

aldığı eserlere bu gözle bakıldığı 

zaman sözkonusu meselelerin 

izale edilmesi için büyük gayret 



• 
ortaya koydukları gôrülmektedir. 
Bu gayretlere rağmen insanın yo

rum gücünü dondurmak müm

kün olmadığı için meseleler hiç 

bir zaman sıfıra inmemiştir. Bu 

asnn ilk çeyreği sona ererken yeni 
bir yol ortaya çıktı: Bu meseleleri 

halletmek için tekkeleri kapat- · 

mak. Bu kararla birlikte tasavvuf 

tarihinde yeni bir safha açılmış ol

du. Daha önceki asırlarda tasav
vuf ve tarikat dünyasına karşı çok 

sert tepkiler görüldüyse de tari
katları bütünüyle yasaklamak ta

raftarı pek görülmemektedir. Bu 

denemeden netice alınabilecek ta

rikatların doldurduğu boşluğu bir 

başka şey doldurabilecek miydi? 

Üç çeyrek asır sonra geriye dö
nüp bakıldığında bu boşluğun 
başka şeyler tarafından dolduru
lamadığı görülmektedir. Bu dene
me başka şeyler ortaya çıkarmış

tır. Şimdi bunların çözülmesi ge
rekmektedir. Nedir bunlar? 

·1. Meselenin çözümü ve teda
visi için teşhisin sıhhatli olması 
gerekir. Ülkemizde tarikatlar ya
sak olduğu için doğru tesbitler 
yapılamamaktadır. 

2. Doğru teşhis için be1li sevi
yede din ve tasavvuf kültürü ile 
birlikte tarafsızlık gerekmektedir. 
Bu yoktur. 

3. "Illegal" bir hareketi afişe et
menin her iki taraf için getireceği 
zorluklar, olması gereken 
"net"likleri, "Ou" hale getirmekte
dir. Bu meselenin çözümü için 
önemli şartlardan biri de akade
misyenlerin sadece "hakikat" aşı
ğı olmaları gerekmektedir. Hura
fe üretmemeleridir. 

----

Prof.Dr. Abdurrahman 
Küçük "Dini 
Kurumlarımızla İlgili 

Problemlerimiz" konulu 
bir tebliğ sundu. 

P rof.Dr. Küçük, Dini kurum
lan; Doğrudan doğruya din 

hizmeti veren din1 kurumlar ve 
Örgün ve yaygın eğitim yoluyla 
din hizmeti veren kurumlar diye 
ikiye ayırarak tebliğine başladı. 

Küçük, dini kurumların, Diya
net 1şleri Başkanhğı, ilahiyat fa
külteleri ve imam hatip liseleri ve 
normal öğretim kurumlarındaki 
din kültürü ve ahlak bilgisi ders
lerinin olduğunu belirtti. Küçük, 
bunların hepsinin bir noktada in
sanları ihtiyaç duydukları din ko
nusunda bilgilendirmekle yü
kümlü olan kurumlar olduğunu 
ifade etti. 

Devletirı başta gelen görevleri 
arasında; vatandaşını her konuda 
olduğu gibi, din konusunda da 
bilgilendirmesi ve en doğru bilgi
yi vermesi gerektiğini vurgulayan 
Küçük, devletin bu en doğru bil
giyi hangi şartlarda ve nasıl vere
ceği üzerinde durdu. 

Bu meyanda ilmiye sınıfından, 
akademisyenlerden merkez kur
mak suretiyle, araştırma kurum-

Prof.Dr. Abdurrahman Küçük 

lanyla en iyi şekilde yararlanmak 
gerektiğini belirten Küçük, bu 
kurumlann başında Diyanet teş

kilatının geldiğini söyledi. Diya
net lşleri Başkanlığı'nın bütün 
yetişmiş akademisyenlerden, 
özellikle de sahası itibariyle ilahi
yat fakültelerinden daha fazla ya
rarlanmak ve onlarla işbirliği içe
risinde, meselelere çözüm üret
mekle mükellef olduğunu ifade 
eden Prof. Küçük "Onun için, 
problemin başında meselelere sahip 
çıkmak geliyor. Bilgi çağına girildi, 
Diyanet bilgisayar ağını da kurdu, o 
halde, olacak olaylan, gelecekte 
olacak/an da, en azından araştıra
rak, günü geldiği zaman da vatan
daşı en doğru şekilde bilgilendir
mekle mükelleftir. Her konuda, ba
na göre imkanı da var, yetkisi de 
var; imkanını ve yetkisini kullandığı 
takdirde kendi üzerine düşeni yapa
caktır." dedi. Prof.Dr. Küçük, ar
tık lise mezunu imamla, Diyane
tin . bir iş yapmasının mümkün 
olmadığını belirterek, "Mutlaka 
fakülte mezunlarından imam ola
rak göreve başlatmak ve kademeler 
arası geçişleri teşvik etmek suretiy
le; yani, imam hatip mezununu ila
hiyat fakültesi mezunundan yapar
sanız , üç yıllık imamlık yapanın 
önüne vaizlik, orada başarılı olanın 
önüne ilçe müftülüğü, orada başan

lı olanın önüne il müftülüğünü ko
yarsanız ve merkezi teşkilata gelme 
yolunu da böyle koyarsanız, herkes 
imam da olur ve kendini yetiştirme 
yolunda gayret de gösteıiı:" dedi. 

Bir başka husus olarak da, Tür
kiye'nin gündemine bir mesele 
geldiğinde, bilen ve bilmeyen 
herkesin konuştuğunu ifade eden 
ve bunun uygun olmadığını sa
vunun Küçük, "Din Işleri Yüksek 
Kunılu, kıırulu toplayıp, haber ha-



nallarına da haber vermek suretiy
le, bu meseleleri, gününde, anında 
Din işler Yüksek Kurulunun karan 
olarak yansıtırsa, vatandaş yanlış 
yönlenmeden, yanlış bilgilenmeden 
de kurtulacak ve böylece de bir isti
kamet verilecektir." dedi. 

lmam hatipler meselesi ile din 
kültürü ve ahlak bilgisi dersleri
nin de bir başka problem oldu
ğuna işaret eden Küçük, "Din kül
türü isteğe bırakılmaz, bu bir ihti.
yaçtıı; bir kültürdür; tarih gibi, coğ
rafya gibi, matematik gibi; ama, 
bunun yanına, Kur'an- ı Kerim'de 
seçmeli ders olarak konulabilir diye 
1981 'de gündeme getirmiştim. 

Günümüzde, imam hatiplerle 
bağlantılı olarak bir konu yeniden 
gündeme geldi. 5+3'mü, yoksa 8 yıl 
kesintisiz mi? Geri dönüp baktım, 
ne var? lmam hatip ortaokulları de
diğimiz ortaokullar bir diploma ve
riyor mu; yok. imam hatip liseleri 
bünyesinde iki tane seçmeli ders 
var; Kur'an-ı Kerim ve Arapça. 
Arapça da 3 yılda ne öğretildiği tar
tışılabiliı-; ama, Kur'an-ı Kerim'in 
bu 8 yıl bütünlüğü içerisinde uygu
lanacaksa, Kur'an-ı Kerim seçmeli 
ders olarak konulabilir. Seçmeli 
ders olarak konulduğu takdirde, bu
nun yanında başka dersler de seç
meli olarak konulabilir." dedi. 

Bunun bir ihtiyaç olduğunu ve 
bunu takviye etmenin lazım gel
diğini söyleyen Küçük, "imam ha
tip liseleriyle ilgili yapılan araştır
malarda, imam hatip liselerine ge
len öğrencilerin yüZde IS'i imam ve 
hatip olmak için, yüzde 85'i de din 
bilgisi almak için, dini konuda bilgi
lenmek için geliyorum diyoı: Aileler 
ne istiyor; onlar da çocuğumuz dini 
öğrensin, kültür dersleri var; onu da 
öğrensin, daha, devletine, milletine, 
vatanına, dinine bağlı mazbut in
sanlar olsun. Bu, araştırmalarla 
tespit edilmiştir." dedi. 

!marn hatip lisesi meselesine de 

değinen Abdurrahman Küçük, 
son zamanlarda bu konuda bir 
zıtlaşmanın ortaya çıktığını belir
terek , bu konudan çözüm yolu 
olarak okullara Kur'an-ı Kerim, 
hadislerden seçmeler vb. gibi 
derslerin seçmeli olarak konma
s1yla bu durumun düzeleceğini 
söyledi. Buradan mezun olan öğ
rencilerin ilahiyat fakültelerine de 
girebileceğini ifade eden Küçük, 
bu fakülteden mezun olan kişinin 
de hem Diyanette , hem de Mill1 
Eğitim Bakanlığı'nda istihdam 
edilebileceğini vurguladı. Ancak 
eğitimde, Diyanet ve Mill1 Eğitim 
Bakanlığı için ayrı elemanların 

yetiştirilmesi gerektiği üzerinde 
duran Küçük, "Tabii, ilahiyat prog
ramlannın da günümüz şartlarına 
göre yeniden ele alınması lazım ve 
onu da, programlarda bir öğretmen
lik formasyonu veren fakülte olma 
özelliğine zarar vermeden, Diyanet 

Şükrü Özbuğday 

Şükrü Özbuğday 
"Diyanet 1şleri 

Başkanlığı'na Göre 
Türkiye'nin Dini 
Meseleleri" konulu bir 
tebliğ sunq.u. 

işleri Teşkilatına eleman yetiştiren 
bölüm ya da öğretmen yetiştiren bö
lüm olarak ayırmak lazım; çünkü, 
ona göre de dersler olacak, o dersler 
çerçevesinde de yönlenecek ve böy
lece de genel bilgilendirme olacak. 
Bilim adamları statüsü yükseltile
cek." dedi. 

Son olarak Diyanet işleri Teşki
latının hem yurtiçinde hem yurt
dışında iyi yetişmiş elemanlara 
ihtiyacı olduğunu belirten Kü
çük, "Türkiye için olsun, Türk dün
yası için olsun, yurtdışında bulunan 
bizim insanlarımıza karşı olsun yo
ğun bir propaganda var. Bunu, han
gi şekilde alırsanız alın, adına ne 
derseniz deyin; belli propaganda
lar. .. Bunlara karşı meseleleri bilen, 
meselerin sınırında olan ve bunları 
takip edecek dile, bilgiye, düşünce 
kapasitesine sahip elemanlarla an
cak teşkilatlarla, merkezlerle, ensti
tülerle karşı durulabilir." dedi. 

• 
I lk önce Diyanet Işleri Başkan-

hğı'nın kuruluşu hakkında kı

sa bilgi veren Özbuğday, Diyanet 
lşleri Başkanhğı'nm, 633 sayılı 

Kanuna göre, lslam dininin 
inanç, ibadet ve ahlak esaslan ile 

ilgili esaslan yürütmek, toplumu 
din konusunda aydınlatmak ve 

ibadet yerlerini yönetmek üzere 



T 
kurulmuş anayasal bir kuruluş lık, özellikle irşad, tebliğ ve eğitim 
olduğunu söyledi. alanlarında istihdam ettiği ele-

Şükrü Özbuğday; Diyanet lşleri manları, hem hizmet öncesinde 
Başkanlığı'nın yasal ve anayasal hem de hizmet içinde sürekli eğit
konumuna göre Türkiye'nin dinı mek mecburiyetindedir. Bu itibar
meselelerini ve çözüm yollarını la, Başkanlığın eğitim ödemeleri 
şu şekilde özetledi : . ile ilgili sıkıntısının, gerek bütçe 

Başkanlığımızın yasal prob- imkanları ile gerek diğer tedbirler

lemleri : Diyanet tşleri Başkanlı- le giderilmesi gerekmektedir. 

ğı bütçesindeki yatının imkanları Başkanlığın yayın problem
artınlmahdır. Yeni yasal düzenle- leri : Başkanlığın döner sermaye 
me yapılırken, Diyanet lşleri Baş- imkanları, sadece basılı yayın 
kanlığı'na özerklik tanınmalıdır. hizmetlerine bile kafi gelmemek

Nitekim I. Din ŞO.rası'nda bu 
konuda gündeme gelmiş ve arka
sında kamuoyu desteği olan şO.ra 
kararlarının 23. maddesinde şu 
görüş benimsenmiştir. 

- Anayasanın amir hükmü ge
reğince, Diyanet lşleri Başkanlığı 
teşkilat kanunu bir an önce çıka
nlmalı, bu çalışmalar çerçevesin
de, özellikle: 

a) Diyanet lşleri Başkanlığına, 
YÖK, TRT ve benzeri kurumlarda 
olduğu gibi özerklik verilmesi, 

b) Diyanet lşleri Başkanının se
çim esasına göre belirlenmesi, 

c) Diyanet lşleri Başkanhğı'nın 
Cumhurbaşkanlığı makamına 

bağlı hale getirilmesi için gerekli 
hukuki düzenlemeler yapılması, 

Başkanlığın kadro problemi : 
Başkanlığımıza, 1990 yılından 
beri yeni kadro verilmemektedir. 
Halbuki, o yıldan beri, Türki
ye'de 11 bin cami inşa edilmiş ve 
1970 Kur'an kursu eğitim ve öğ
retime başlamıştır. 

Başkanlığın hizmetiçi eğitim 
problemi : Başkanlığın hizmetiçi 
eğitim faaliyetleri ödenek yetersiz
liği sebebiyle, durma noktasında 
bulunmaktadır. Halbuki, Başkan-

tedir. Ses ve görüntülü yayın im
kanlarını kendi hizmet alanına 
uygulama konusunda ise, Baş
kanlık hemen hemen hiç yok gi
bidir. Buna mukabil, gerek resmt, 
gerek özel sesli ve görüntülü ya
yın organlan ·kitlelerin din konu
sundaki ilgi ve ihtiyaçlarını karşı
lamak, yönlendirmek, istismar 
etmek gibi, değişik amaçlarla din 
hizmeti alanında yoğun yayın fa
aliyeti yapmaktadırlar. 

Halbuki; toplumu din konu
sunda aydınlatmanın yasal yetkili 
ve sorumlusu olan Diyanet işleri 
Başkanlığı, bütün bu faaliyetler 
karşısında yetersiz ve etkisiz kal
maktadır. Hiç olmazsa, devletin 
resmt yayın organlarında yapıl
makta olan dini programlarda, 
Başkanlığın ağırlıklı olarak görev 
almasına yasal yol açılmalıdır. 

Başkanlık dışı problemler : 
Bunları da şu alt başlıklar halinde 
arz etmeyi uygun görüyorum: 

Din eğitimi problemi : Bu 
problemi genelde din eğitimi ve 
mesleki din eğitimi olarak iki bö
lümde ele almak gerekir. 

a) Genel J?in Eğitimi : Genel 
din eğitimi alanında gözlenen 
durum, din kültürü ve ahlak bil-

gisi adı altında uygulanan mevcut 
din öğretiminin ihtiyaca cevap 
vermediğidir. 

b) Mesleki Din Eğitimi : Din 
hizmeti alanında görev alacak 
elemanların Millt Eğitim Bakanlı
ğı'mn yetiştirdiğini, Diyanet lşleri 
Başkanlığı'nm da bu elemanları 
istihdam ettiğini görürüz. Buna 
göre kaynak kurum ile istihdam 
kurumunun sıkı bir işbirliği içe
risinde olması gerekir. Ancak bu
güne kadar böyle bir işbirliği ger
çekleşememiştir. 

Dinin yaşanması problemi : 
Hürriyetçi, demokratik, parla
menter sistemle idare edilen ve 
hukuk devleti ilkesine samimiyet 
ve sadakatle bağlı devlet idarele
rinin belirgin özelliklerinden biri 
de, din ve vicdan hürriyetidir. 
Anayasal ifadesiyle, herkesin kişi
liğine bağlı, dokunulmaz, devre
dilmez, vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlerden biri olan din ve 
vicdan hürriyeti, Anayasamızın 
24 üncü maddesi ile de teminat 
altına alınmıştır. Bu hak ve hürri
yet, doğal olarak inandığı dini 
öğrenme, öğretme, yaşama ve 
yayma hakkını da içermektedir. 

Anayasal ve yasal durum bu ol
makla beraber, uygulama, çoğu 
zaman bu hakların tanınmaması 
şeklinde tecelli edebilmektedir. 
Kamuoyunu fazlaca meşgul et
mesi itibariyle, başörtüsü konusu 
buna tipik bir örnek olarak gös
terilebilir. Din ve vicdan hürriye
tinin kullanılması; yani, inanılan 
dinin öğrenilmesi, öğretilmesi, 
yaşanması ve yaşatılması konu
sunda esas problem, laiklik pren
sibinin bizdeki anlayış ve uygula
nışından kaynaklanmaktadır; ya
ni, hala daha, din ve devlet ilişki-



sinde, dinin de, devletin de zede
lenmeyeceği, kuşkulanmayacağı, 

rahatsızlık duymayacağı, kalıcı, 

akılcı, memleket gerçek ve ihti
yaçlarına uygun bir uygulama 
tarzının gerçekleştirilemediği gö
rülmektedir. 

Din-devlet ilişkisinin gerçekçi 
bir şekilde çizgisi çizilip, bu çizgi 
üzerinde sapmadan gidilebildiği 
takdirde, dine bağlı problemlerin 
tamamının ana sebebi halledilmiş 
olacaktır. 

Türkiye'de, gerçek dinin öğre
tilmesine engel olan bidat ve hu
raf eler problemi var : Türkiye'de, 
genellikle aydınlar arasında, özel
likle de lslam hakkında sağlam 
bilgilenmeye imkan tanımayan bir 
eğitim sürecinden geçmiş, lslam 
adına çevresindeki hurafeleri ve 
yoz gelenekleri tanımış, ayrıca 
sağlam ve yetkili kaynaklardan da 
bilgi edinememiş aydınlar arasın
da lslam denildiği zaman kafalar
da meydana gelen imaj, gerçek Is
lam değil, dini açıdan eğitimi ek
sik halk kitlelerinde yaşanmaya 
çalışılan Islamdır. Onlann kafasın
da, bu ikisi arasındaki fark, hesa
ba katılmadan birbiriyle özdeşleş
miş ve vardıkları yargılar hep bu 
yoz imajın etkisiyle oluşmuş yar
gılardır. Benim kanaatime göre, 
bu, Türkiye çapında çok önemli 
ve halli gereken bir mesele olup, 
hayan önem taşımaktadır. 

Yetişmiş insan eksikliği proble
mi : lslamın iki asli kaynağı, 
Kur'an ve sahih sünnet ortadadır. 
Din, bunlarda var olandır. Şahıs
ların bunlara ait yorumlan tama
miyle kendi kanaatleridir. Buna 
göre, bu iki kaynağı çok iyi de
ğerlendirebilecek, asrın idrakine 
Islamı haykırabilecek yetişmiş in-

sanlara ve elemanlara çok ihtiya
cımız vardır; ama, acı bir gerçek
tir ki, günümüzde, ne dini saha
da, ne de diğer alanlarda kendin
den önce gelen ilim adamlarını 
aşacak seviyede insanlar yetiştire
memenin acısını ve sıkıntısını ya
şamaktayız. 

Ben, son olarak şunu arz etmek 
istiyorum. Cenab-ı Hak katında 
geçerli olan ve kıyamete kadar in
sanlığa yol gösterecek yegane hak 
din tslam olduğuna göre, bu dinin 
ortaya çıkan yeni meseleleri çö
zümsüz bırakması düşünülemez. 
lslamın ortaya koyduğu deliller 
ışığında, Kur'an ve sahih sünnet
ten sapmadan çözüm bekleyen 
meseleler hususunda kafa yoracak 

ve lslami açıdan çözüme kavuştu
racak ilim ve fikir adamlarına ül
kemizin çok ihtiyacı vardır. 

IV. Oturuma müzakereci olarak 
Anhara Üniversitesi nahiyat Fakülte
si Dekanı ProfDr. Mustafa Sait Ya
zıcıoglu, Ankara Üniversitesi nahiyat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı ProfDr. 
Münir Koştaş, Marmara Üniversitesi 
Iktisadi ve ldari Bilimler Fakülte
si'nden ProfDr. Nur Vergin, Ankara 
Üniversitesi llahiyat Fakültesi'nden 
Prof.Dr. Sabıi Hizmetli, Prof.Dr. 
Murtaza Korlaelçi, Prof.Dr. Hasan 
onat, Doç.Dr. Ahmet Ahbulut, Dr. 
Niyazi Akyüz, Sosyolog ProfDr. Or
han Türkdoğan, Gazeteci Doç.Dr. Ali 
Bayramoglu, Marmara Üniversitesi 
Ilahiyat Fakültesi'ııden Doç.Dr. 
Yumni Sezen katıldılar. 

Sempozyuma yurtiçinden ve yurtdışından katılan ilim adamlarını Sayın Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel makamında kabul etti. 



PANEL 

O turum Başkanlığını, Prof.Dr. 
Mehmet Hatipoğlu'nun yap
tığı panele konuşmacı olarak, 
Dr. Nermin Ôztürk, Hülya 

Küçük ve Dr. Mehmet Görmez ka
tıldılar. 

Panelde açış konuşmasını yapan 
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolla
n Başkanı Ayşe Sucu, tarih sayfala
rının, fikirleri ve yaptıkları icraat
larla, insanlara örnek gösterilebile
cek şahsiyetlerle dolu olduğunu ve 
kendi alanlarında meşhur olan bu 
şahsiyetlerin içinde, Peygamber 
Efendimizin müstesna bir yeri ve 
değeri olduğunu söyledi. Ayşe Su
cu, "Hz. Muhammed bütün varlıkla
nn mükemmelliğini temsil eden, in
sanlığın fazilet ve meziyet saydığı gü
zellikleı'i nefsinde toplayan insanlık 
aleminin en seçkini, bütün varlıklann 
gözbebeğidir" dedi. 

Hz. Muhammed'in güzel ahlak 
ve seçkin kişiliğinden örnekler ve
ren Türkiye Diyanet Vakfı Kadın 
Kolları Başkanı Ayşe Sucu , Hz. 
Muhammedin hasletlerini özetle şu 
şekilde sıraladı; "O, on sene gibi kısa 
bir zaman içerisinde, sınırları, 3 mil
yon nilometre karelik bir sahayı içine 
alan bir devlet kurmuş ve bizzat yö
netmiş iyi bir devlet başkanı, girişliği 
muharebelerde daima muzaffer ol
muş eşsiz bir kumandan, ihtiyaca gö
re hukuki meselelerde kaideler getiren 
ve bu kaidelere göre hükmeden adil 
biı' hakim, ideal bir aile reisi, müşvik 
bir baba, resmi hayatında bile göste
rişten, debdebeden. israftan uzak ve 

• Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle; Türkiye Diya
net Vakfı Kad ı n Kolları tarafından, Hazreti Peygambe
rin hayatını, şahsiyeti ni, örnek ahlakını doğru anlamak, 
doğru anlatmak, doğru anlaşı lmasını sağlamak, Pey
gamber sevgisini ve O'nun getirdiği yüce mesajları 
toplumumuzun her kesimine yaymak amacıyla " Eş 

Olarak Hazreti Muhammed" konulu bir panel düzen
lendi. 

sade bir vatandaş, emir ve tavsiyeleri, kendisi için hiçbir nimet beklememiş, 
ifrat ve Lefriıten uzak, tatbik edilebi- bütün sıkıntı ve ı stıraplan kucakla
/en, hayatın içinde bir mürebbi, iyi mış, iyilikleri de başkalarına ayırmış, 
bir öğretmen. En önemlisi de yapıl- benzeri bulunmayan bir ahlak önde
masını istediği görevleri, tebliğ elliği ridir o." 
esasları, evvela, kendi nefsinde uygu
laması, uygulanma hususunda da as
la taviz vermemesidir .. Dünyada, 

Ayşe SUCU 

D r. Nermin ÖZTÜRK 

Panelde ilk konuşmayı yapan 
Dr. Nermin Öztürk; Aile'nin önemi 
üzerinde durarak , Peygamber 
Efendimizin aile yaşantısından ör
nekler verdi. 

İnsanlık tarihinin bir aileyle baş
ladı ğını , bu ailenin de Hazreti 
Adem ile Hazreti Havva olduğunu 
belirten Öztürk; o zamandan itiba
ren günümüze kadar bazı toplum
larda zaman zaman birtakım sap
maların olmasına rağmen, aile ku
rumunun, günümüze kadar devam 
ettiğini ifade etti. 



Dr. Nermin ÖZTÜRK 

Ailenin, korunması gereken bir 
kurum olduğu üzerinde duran Dr. 
Nermin ôztürk, devletlerin çökü
şünü hazırlayan sebeplerin başın
da, aile müessesesinin dejenere ol
masını gösterdi. Toplumun çözül
mesinin ailenin çözülmesiyle baş
ladığını da sözlerine ekleyen Ôz
türk, "aile kurumu yok olduğu za
man, onun yerini alabilecek herhan
gibir sosyal ünite henüz keşfedileme
miştir. " dedi. 

Avusturalya'nın, Afrika'run en il
kel kabile dinlerinden, en müteka
mil din olan lslama kadar bütün 
dinlerde evlilik müessesesinin ol
duğunu ve hepsinde de ailen in 
kutsal kabul idildiğine işaret eden 
Ôztürk, lslam dininde evliliğin ayn 
bir yeri ve önemi olduğunu, evlili
ğe teşvik edildiği gibi, evliliğin de
vamı yönünde de teşviklerin 

bulunduğunu ifade etti. 

lslam'da kadının konumuna ela 
değinen Dr. Nermin Ôztürk, "lslam 
Dünyasında, kadının, zaman zaman, 
erkekten daha aşağı bir seviyede 
mahlukmuş gibi fark!t bir muameleye 
tabi tutulduğunu görüyoruz. Bu, ke
sinlikle lslamdan kaynaklanan bir 
durum olmayıp, geçmiş kültürlerin 
bir izi olsa gerektir." eledi. 

Evliliğin devamı için gerekli olan 
unsurlardan birisinin; eşlerin bir
birlerinin farklı yönlerini farketme
leri ve birbirinin ruhunu anlamaya 
çalışmalarına bağlı olduğuna işaret 

eden Ôztürk, Peygamber Efendi
mizin evlilik hayatından örnekler 
verdi. Her kan koca arasında bazı 

anlaşmazlıkların olabileceğini, fa
kat bunun giderilebileceğini ifade 
den Dr. Ôztürk, "Her kan koca ara
sında olabilecek türden anlaşmazlık
la,; eşlerin kendi çabalanyla çözül
müştür ve Peygamberimizin yaptığı 
bütün evliliklerde, ancak, eşlerden bi
ıinin vefatıyla sona erecek şekilde ger
çekleşmiştir. Yani, boşanma olayını 
görmüyoruz." eledi. 

Günümüzde evliliğin sona erme
sinden birinin de dayak konusu ol
duğuna dikkatleri çeken Dr. Ôz
türk, "Günümüzde, ailenin ytkılma 
sebeplerinden bir tanesi de, kadının 
eşi tarafından dövülme lıadisesidiı: Is
lamın en güzel, en yüce uygulayıcısı 
olduğuna inandtğtmız Peygamberimi
zin uygulamalarına baktığımızda, 

hanımlanna karşı en küçük bir fiske 
dahi vurmadtğını görüyoruz. Kendisi 
bunu yapmadığı gibi, etrafında ha
nıınlannı dövenleri de "kadmlannızı 

nasıl hayvan döver gibi dövüyor, 
sonra da akşam olunca utanmadan 
beraberce yatıyorsunuz" diyerek 
ikazda bulunmuştur. 

lleri medent ülkelerde kadınların 
elde ettikleıi pek çok hukuki haklara 
ve kanunların güvencesine rağmen, 
dayak konusunun gündemden düşme
diğini biliyoruz. Kanunlar, bazı konu
larda, sadece, sattrlarda kalıyor, yazı
lanlar ve uygulananlar farklı farklı 
şeyler. Kadının kornnmasını, zanne
diyorum, kağıtlara yazıldığı kadar 
gönüllere de yazdınrsak, bu iş hallo
lacakttı: Dolayısıyla, biz, lslamı yaşı
yon.ız diyen bir ailede dayak söz ko
nusu olmamalıdır." eledi. 

Günümüzde ailenin dağılma se
beplerinin en başında şiddetli ge
çimsizliğin yattığına işaret eden Dr. 
Nermin Ôztürk, "Geçimsizliğin şid
detini somut olarak belirleyen bir alet 
yoktur. Biıine göre bir boşanma sebe
bi olacak bir şey, başka birisine göre, 
sıradan ve üzerinde durmaya değmez 
bir olay olarak nitelendi ıilebilmekte

diı: Yüce Kitabımızın geçim konusun
daki emirlerine bakalım: "Onlarla, 
yani, kadınlarla, güzellikle geçinin; 
eğer, onlardan hoşlanmıyorsanız 
sabredin, hoşlanmadığınız bir şeyi, 
Allah, çok ha)'1rlı kılmış olabilir" 
buyuruyor Yüce Rabb. Sevgili Pey
gamberimizin de aynı doğrultuda 

............ ,.-.;:. tavsiyeleıi var. "Mümin bir erkeğin, 
karısından nefret edemeyeceğini ve 

-, onun bir huyunu sevmezse, başka 
bir huyunu sevebileceğini" söyle
ınektediı'. " dedi. 

Hülya Küçük 

lkinci tebliği sunan Hülya kü
çük, daha çok Peygamber Efendi
mizin hanımlarıyla birlikte olan 

- - .. muaşeretine değinerek, günümüz-



de erkek ve kadının nasıl hareket 
etmesi gerektiği üzerinde tesbitler 
yaptı. 

Peygamber Efendimizin birden 
çok kadınla evlilik yapmasından 
dolayı; değişik huydaki, değişik 
yapıdaki, değişik arzu ve istekleri 
olan insanlarla problemsiz bir 
şekilde geçindiğini belirten Hülya 
Küçük'ün Peygamber Efendimizin 
evliliğindeki davranış modellerin
den verdiği örnekleri, günümüz 
insanının da hayatında tatbik et
mesi ümidiyle aşağıda özetle veri
yoruz. 

- Peygamber Efendimiz Aleyhis
selam, bir kadının her şeyden çok 
ihtiyacı olan sevgiyi hanımlarına 
açıkça göstermekten çekinmemiş, 
bunu, hafiflik olarak görmemiştir. 
Hazreti Hatice'ye olan sevgisi yıl
larca kalbinden silinmemiş, hatta, 
onun bu sevgisi, hanımlarının en 
genci ve en çok sevdiği olan Haz
reti Ayşe'nin kıskançlığına vesile 
olmuştur. Hanımlarından birisine 
karşı duyduğu bu derin sevgi, di
ğerine karşı adaletsiz davranması 
sonucunu doğurmamış, hepsinin 
gönlünü hoş etmeyi başarmıştır. 
Zira, Allah'ın ona, bir Peygamber 
olarak verdiği nimetlerin başında, 
insanları anlayabilme ve ona göre 
davranabilme hasleti gelmekteydi. 

- Hanımların haklarına karşı o ka
dar dikkatliydi ki, ikindi namazın
dan sonra, hal ve hatırlarını sorma
ya gittiği zamanlarda dahi yanların
da eşit müddette kalırdı. 

- O, adaletin ailede başlaması ge
rektiğine inananlardandı. Adalet
ten bahsettiği bir hadisinde "onlar, 
hükümlerinde, ailelerinde ve sorum
luluğunu üzerine aldığı kişilerde ada
let gösterenlerdir" buyuruyor. Bu 
adalet, eşler ve çocuklar için aynı 
derecede geçerlidir. Çocuklardan 
birisini diğerine üstün tutmak, ay
rıcalık vermek gibi şeyler de ada
letsizliğe girer. 

- Peygamberimiz Aleyhisselam 
"Sizin en hayırlınız, ailesine hayırlı 
olandır, ben de ailesine en hayırlı ola-

ı ı, I I I I, 

Hülya KÜÇÜK 

nım" buyurarak hayırlı olmanın bi
rinci ölçüsünün aile içinde hayırlık 
olduğunu vurgulamıştır. Bir başka 
hadisinde de aile kelimesinden asıl 
kastının ne olduğunu şöyle açıkla
mıştır: "Sizin en hayırlınız, kadınla
nna ve kızlanna karşı en iyi olanı
nızdır." Zira, insanın her işte oldu
ğu gibi, hayırda da yakınında olan
lardan başlaması gerekir. lnsanın 
üzerinde hakkı olan kişilerin ba
şında ailesi gelmektedir. 

- O, hanımlarına karşı insanların 
en yumuşağı ve en güler yüzlüsüy
dü. Hazreti Ayşe onu anlatırken, 
hanımlarıyla başbaşa kaldığı za
man, insanların en yumuşağı, gül
me ve tebessümde en ileri olanıydı 
der. O, hanımlarının gönlünü yap
maya çalışır, istedikleri şeyi, İsla
mın izin verdiği sınırlar dahilinde 
yerine getirirdi. 

- Eve girdiğinde vaktini üçe ayı
nrdı; bir kısmını Rabbine, bir kıs
mım ailesine, bir kısmını da kendi-

sine ayırırdı. Zira, daha önce be
lirttiğimiz gibi, insanın üstünde 
Rabbinin hakkı olduğu gibi, eşinin, 
komşularının da hakkı olduğu düs
turu ona, dolayısıyla lslama aittir. 

- Hanımlarıyla yaptığı sohbetin 
eğitici olmasına dikkat ederken, sı
kıcı olmamaya da gayret ederdi. 

- O, bize, bildiğini anlatacağı ilk 
kişilerin de ailesi olduğunu öğret
miştir. Onun bu yönünden en iyi 
faydalanan muhterem annemiz 
Hazreti Ayşe olmuştur. 

- O, nafile ibadet edeceği zaman 
dahi hanımlarına vakit ayırmayı 
ihmal etmezdi. Zira, ona göre, kişi
nin, ailesiyle geçirdiği vakit, boşa 
harcanmış bir vakit değildir. 

- O, evde hanımlarına yük olma
yı da sevmez, kendi işini kendisi 
yapardı. Günümüzde, kendi işini 
kendi yapan erkeklere verilen ismi 
hepiniz biliyorsunuz, tekrar etme
ye gerek yok; ama, Peygamberimi
zin dokuz hanımı olduğu halde ve 
kendisine hizmet için yanşan bir 
sürü insan olduğu halde, kendi işi
ni kendi yapması çok çok yüce bir 
haslet ve bize vermesi gereken çok 
çok önemli bir mesaj içerdiğini be
lirtmek istiyorum. 

- Peygamber Efendimiz Aleyhis
selam, hanımlarına, her zaman yu
muşak davranır, el kaldırmak şöyle 
dursun, onları utandırmak dahi is
temezdi. 

- Kendisinden, dünya malı iste
yerek canını aşırı derecede sıkan 
hanımlarını terbiye için, bir süre 



onlardan uzak kalmıştır. Burada, 
aynca, biz Müslüman kadınlara da 
güzel bir nasihat saklıdır. Kan koca 
arasını açan şeylerin başında dün
ya sevgisi gelir, insan, bazen bol
luk, bazen darlık içinde olabilir; 
ama, her halükarda dünya malı 
sevgisini araya sokmayarak, mutlu 
olmayı başarabilmek , lükse, tanta
naya düşkünlük göstermemek ge
rekir. 

- Peygamber Efendimiz Aleyhis
selamın hayatında züht hakimdi. 
Vurgulamak istiyorum, züht, dün
ya malını istememek değildir, dün
ya malı için ahiretini feda etme
mektir; yani, önüne çıkan imkan
lan değerlendirmek, ama, dünyayı 
kazanmak için günaha düşmemek
tir. 

•·NUd,i,,faiff.i;l&ite 
Peygamber Efendimizin en bü

yük mucizesinin Medine'de kurdu
ğu medineyet olduğunu belirterek 
sözlerine başlayan Dr. Mehmet 
Görmez, Peygamberimizin bu me
deniyeti, hayatın tabii akışı içeri
sinde, her türlü zorluk, sıkıntı ve 
meşakkate katlanarak tesis ettiğini 
vurguladı. 

Hz. Peygamberin tesis ettiği bu 
medeniyeti üstün kılan özelliğini, 
insan ilişkilerini sağlam bir zemine 
oturtmasına bağlayan Dr. Görmez, 
"Hazreti Peygamberin Medine'de tesis 
ettiği medeniyette, insan ve toplum 
ilişkilerine baktığımız zaman, toplum 
ilişkilerini, uluslararası ilişkileri tearuf 
ve muarefe üzerine, bilgi alışverişi 
üZerine, marifet alışverişi üZerine, ta
nışma ve bilişme esası üZerine kurdu
ğunu görürüz. Hazreti Peygamber, 
toplum içindeki birey ilişkilerini adalet 
ve ihsan üzerine bina etmiştir. Bireyler 
arasında kadın erkek ilişkisini ise vela
yet, kardeşlik, iffet ve nezahet esaslan 
üzerine bina etmek istemiştir." dedi. 

olan O yüce şahsiyeti, arzularına 
düşkün bir insan olarak takdim et
meye çalışanlar olduğunu ifade 
eden Dr. Görmez bu mahfilleri şid
detle kınadığını belirtti. Peygamber 
Efendimizin çok evliliği konusun
da bir açıklama yapan ve kasıtlı 
olarak ortaya atılan sorulara cevap 
olarak, Dr. Mehmet Görmez, "O 
henüz 25 yaşında genç bir delikanlıy
ken, Kureyş'in, hatta, Mekke'nin bü
tün genç kızlannın kendisiyle evlen
mek, ona eş olmak için can attığı bir 
zamanda, aklı, dirayeti, hikmeti ve 
yüksek ahlakı gözeterek, 40 yaşında, 
yani, kendisinden tam 15 yaş büyük, 
hem de daha önce başından bir evlilik 
geçiren, bir rivayete göre iki evlilik 
geçiren bir hanımefendiyle izdivaç 
yaptığı halde, risaletin en büyük vazi
felerini ifa hususunda hayat refikası, 
aile mürebbiyesi ve hane-i saadetin 
hanımefendisi, risalet neslinin valide
si olan bu hanımla, yani, Kur'an-ı 
Kerim'de bir ayeti kerimede "Pey
gamber hanımları, sizin anneleri
nizdir" der, o ayetten hareketle, hepi
mizin annesi ve validesi Hatice'yi 
Kübra ile 25 yıl sürdürdüğü evlilik 
hayatı içinde, yaşadığı toplumda sı
nırsız evliliklerin mübah sayıldığı bir 
anda, ikinci bir evliliği aklının ucun
dan bile geçirmediği halde ve onun 
vefatından sonra, onun aziz hatırası
na saygı duyarak, yaklaşık 2,5 yıl 
yalnız ve bekar bir hayat yaşadığı 
halde, hayatının son 1 O yılında, yani, 
anlatılırken, sanki, Hazreti Peygam
berin hayatı boyunca hep bu çok evli
liği yaşamış gibi anlaşılıyor, oysa, bü
tün bu söylenenler, hayatının sadece 
son 1 O yılını ilgilendiren şeyler, sadece 
son 1 O yılında tamamen insani, Isla
mf, diplomatik ve ilmt gayelerle yap
tığı evlilikleri dile dolamayı, onu tanı
yan, onu tanımaya çalışan, onun söz
lerini araştıran bir kardeşiniz olarak, 
suiedep olamk değerlendiriyor ve onu 
arzulanna düşkün bir insan olarak 
takdim eden mahfilleri şiddetle kını
yorum." dedi. 

Günümüzde Hz.Muhammed'in Peygamber Efendimizin, Hz. Ha-
aleyhinde yalan yanlış sözler üretil- tice ve Hz. Ayşe ile olan evliliğini 
diğini, özellikle, insanlığa rehber değerlendiren Dr. Görmez, "Hazre-
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Dr. Mehmet GÖRMEZ 

ti Hatice'yle olan evliliğinde, onunla 
25 yıllık beraberliğinde, göze çarpan 
en önemli husus, sıcak bir dostluk ve 
arkadaşlık. Risalet ve nübüvet başka
lanyla paylaşılacak bir müessese de
ğil. Fakat, biz, Hz. Peygamberin, Al
lah'tan aldığı vahiyi, gelip, ilk defa 
onunla paylaştığını, ona anlattığını 
görüyor ve müşahede ediyoruz. 

Hazreti Ayşe ile olan evliliğinde ise 
en çok göze çarpan husus, bir hoca, 
talebe münasebetidir. Gerçekten, risa
letin Medine'deki bütün dakikalarını 
müşahede eden, ashabın her birinden 
alim, hem sahabeye, hem sonraki 
müçtehit imamlara ışık tutan bilgile
ri, Hazreti Ayşe'nin nereden aldığını, 
bugünkü her hanımın, hatta, her be
yin düşünmesi gerekir. Hazreti Ayşe, 
hadis kitaplarımızda beş bini bulan 
hadisi rivayet etmekle yetinmemiştir; 
aynı zamanda, yanlış anlaşılan bir -
çok hadisi tashih etme cihetine gitmiş 
ve dinin yanlış anlaşılmasının önün
deki en büyük engellerden bir tanesi 
olmuştur." dedi. 

Dr. Mehmet Görmez, son olarak 
"bacılanmızı, analarımızı, kızlarımı

zı, eşlerimizi, binlerce yıllık esaret 
zincirinden ve binbir cahili hakaret
ten kurtaran Sevgili PeygamberimiZe, 
bu Kutlu Doğum münasebetiyle bir 
kere daha şükranlarımızı arz ediyor, 
onu, bütün insanlığa, gerçekten, rah
met olarak gönderen Yüce Allah'ımı
za hamdü senalar ediyorum." dedi. 



K.K.'l'.C.'DB 
KUTLU 
DOGUM 
HAFTASI 
İZLENİMLERİ 

Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay 

K 
utlu Doğıını Haftası rniinasebetiyle 
Kıbrıs Vakıflar İdaresinin davetlisi 
olarak Prof.Dr. Siileyman Hayri 
Bolay, Prof.Dr. Mehmet Aydın ve 

Prof.Dr. Abdurrahman Kiiçiik'ten oluşan 
birheyet Kıbns'a giui. Kıbns Vakıflar idare
si, Kıbrıs Miiftiisii ve Kıbrıs Türk lslam Ce
miyeti yetkilileıince karşılanan heyet, Baş
bakan Derviş Eroğlu , Başbakan Yardımcısı 
Denktaş ve Tiirkiye Büyükelçisi tarafından 
kabul edildi. 

Aynı gün akşam, Girne Anafarıalar Lise
si'nin salonunda tenip edilen panelde ilim 
adamları konuştular. 

Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay, tarihimiz
de din ve kültür ilişkisi üzerinde durarak, 
vakıflar hizmetlerinin büyüklüğünü belimi. 
Prof.Dr. Mehmet Aydın; dünyada dinin 
yükselmesinin sebeplerini ve dini ortadan 
kaldırmaya yönelik pozitivist tezlerin nasıl 
yıkı ldığını anlam. Bu arada lslam'a ve Hz. 
Peygaınber'e duyulan ihtiyacın nasıl anarak 
geliştiğini ortaya koydu. Prof.Dr. Abdurrah
man Küçük ise Rum Ortodoks Kilisesinin 
melanetlerini anlam. 

Salon tamamen dolu idi. Panelin oturum 
başkanltğım Prof.Dr. Metin Akar yapu. O 
da mevlidin Türk kültüründeki yerini ve 
önemini açıkladı. Sonunda salondaki din
leyicilerle iyi bir kavuşma oldu. Dinleyici
ler arasında , Türkiye'den gitmiş bazı iş 
adamlaıma da rastlamak mümkün oldu. 

03 Mayıs günü Lefkoşe Atatürk Kültür 
Merkezi'nde benzeri bir panel tertip edil
miştir. Paneli Prof.Dr. Birol Emil idare ettı. 
O da dinin toplumdaki yerini ve kültürü
müze katkılarını çok güzel belirtti. Salon yi
ne dolu idi. iskele halkının çoğu, Kara De
niz' den ginniş. Sinemadan bozma bir cami
leri de var. 

Enesi gün 4 Mayıs öğleden sonra Mago
sa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin "Mavi 
Salon"unda yine bir panel vardı. Burada da 
al~ka çok iyi ve sıcaktı. Bu toplantıda Kut
lu Doğum'un önemi ve Peygamberimize 
hasret ve ihtiyaç dile getirildi. Prof.Dr.Ab
durrahman Küçük ise Makarios'un ve Pat
rikhanenin Kıbns'ta sergilediği oyunları ve 

din adına yaptığı cinayetleri delilleriyle orta
ya koydu; bundan da salondakiler çok etki
lendiler. Yine bu toplantıda adı geçen Üni
versi{eden Doç.Dr. Hasan Cicioğlu "Atatürk 
ve Din" üzerine bir konuşma yapo. 

Buradan ayrılan heyet, Magosa'da bazı 
Larihi yerle ri ziyaret ettikten sonra başkan
lığını lşılay Arkan'ın yapııgı "Kıbns Türk
lslanı Cenıiyeti"nin merkezini ziyaret eui. 
Bu Cemiyet 1983'de kurulmuş. Amacı ls
lam'ın doğru ögrenilmesine katkıda bulun
mak. Bunun için Türkiye'de ve diğer lslılm 
ülkelerindeki çeşitli topluluklarla işbirliği 
yapabiliyor. Çeşitli kurslar açıyor; buralar
da halka Kur'an öğretiyor ve dini bilgiler 
kazandın yor. 

Aynı günün akşamı , Güvercinlik Kö
yü'nde tenib edilen bir sohbet toplanusıııa 
iştirak edildi. Bu köy, Rum hududunda 
olup, biraz ihmal edildiğine inandığı içın, 
özellikle böyle bir sohbet wplannsı iste
dim. Kahve dolu idi. Köyde üniversitede 
okuyan kızlar da vardı. Burada som-cevap 
usulü uygu landı. Bu kız l ardan birisi, 
Kur'an'da ve lslam'da kadın haklarını sor
du. Mehmed Aydı n Bey, bunu genişçe 
açıkladı. Kur'an'da Hz. Adem ile Havva'nın 
bir arada zikredildiğini hiç bir aynlık göze
tilmediğini ifade etti. 

Bir başkası, laikliğin dinsizlik olup ol
madıgını sordu. Bunu da Prof.Dr. Siiley-

ınan Hayri Bolay cevapladı. Bir başka genç 
kız başönüsünün şeklini sordu. Buna da 
uygun cevaplar verildi. Fakat orta yaşlı bir 
adam, esas problemi dile getirdi. Din eğiti 
mi noksanlıgı, "çocuklar c/iııi bilmiyor, na
m~ kılmayı bilmiyor, ibadet bilmiyor, öğrete
yim diyonım; beni diıılemiyorlar. Saygısızlık 
lıad safhada. Bunu ancak devletin vereceği din 
eğitimi sağlayabilir" diye şikaye t ediyor. 
Ama o, çözümü imam-hatip lisesi açılma
sında görüyor ve siyasılerin söz verdiği hal
de sözlerinde durmadığını söylüyor. 

Demekki Kıbns Türk toplu luğunda din 
eğitimi problemi var. idarecileri ve siyaseli
leıi ciddiyete ve samimiyeti davet ediyor
lar. Oraya Diyanetin gönderdiği görevlile
rin, yüksek tahsilli olması özellikle isteni
yor. Yalnız şu kanaat önemlidir. Kıbrıslı 
idareciler, lslam'a karşı bizdeki 1950 önce
si çekingenliği yaşıyorlar. 

Başka yerlerde de dile getirdi. Makari
os'un "Türkleri ôldüriin ki Türkiye geldiğinde 
kurtaracak Türk bulamasın" emrini hepsi bi
liyor. Orada dini yüksek seviyede öğretme
nin yolu bir ilahiyat fakültesi açıp orada 
araşurmacı yetiştirmek veya lslami araştır
ma merkezi kumıaktı r. Bu merkez üniver
siteye ve devlete çeşitli a raştırmalar yapar 
ve servis dersleri de verebilir. Aynı zaman
da hal kın ihtiyacı olan din görevlilerini de 
yetiştirme imkanı elde edilmiş olur. 

Do!)u Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonda panele katılan izleyiciler. 



IIAKIDORY A'DA 
KUTLU DOGUM HAFTASI 

T 
ürkiye Diyanel Vakfı ta
rafından bundan dokuz 
yıl önce başlaulan Kut
lu Doğum Haftası faali

yetleri bu y1l Makedonya'da da 
yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfı 
ve Makedonya Islam Birliği'nin 

8 Mayıs 1997 tarihinde Üs
küp'te Halklar Tiyatrosu salo
nunda birlikte teptipledikleri 
bilimsel bir toplantıda çeşitli 
yönleriyle Hz. Muhammed an
latıldı. 

Makedonya Meclis Başkan 

Yardımcısı, Bakanlar, milletve
killeri, Türk ve Arnavutluk bü
yükelçiliklerinden diplomatlar, 
aydınlar ve gazetecilerin takip 
ettiği toplantının açılış konuş

masını, Makedonya lslam Birli
ği Başkanı Süleyman Recebi 
yaptı. Behicüddin Şehabi 'nin 

yönettiği toplantıya Makedon
ya'dan Şakir Fetahu, Rujdi La
ta , Türkiye'den ise Vakfımız 
Yayın Danışma Kurulu üyeleri 
Doç. Dr. Recep Kılıç ve Dr. 
Ömer Turan katıldılar. Pey
gamberimizin doğumunun in-
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sanlık tarihinin en önemli ha

disesi olduğu, O'nun mesajına 

ve örnek şahsiyetine bugün in

sanlığın her zamankinden daha 

fazla ihtiyaç duyduğu anlatıldı . 

Toplantının sonunda, 1997 

KULlu Doğum Haftası faaliyele

ri çerçevesinde Türkiye Diya

nel Vakfı'nın Balkanlar ve Kıb

ns Türkleri Arasında düzenle

diği Na't yanşmasında birincili

ği kazanan Avni Engüllü'nün 

şiiri okundu. Ohri, Kalkande

len ve Gostivar'da düzenlenen 

toplantılarda da Hz. Peygam

berin hayaLından davranış mo

delleri sunuldu. 

Yugoslavya Türk yaz~rlarının Nat.ziyafeti 
Bu yıl Ankar;;ı'da düzenlenen gelenek

sel 9. Kutlu Doğum Haftası'nın yankıları 
Yugoslavya Turk Yazarları arasında 
halen sürüyor. Bu kutlamalar 
çerçevesınde duzenlenen Nat 
yarışmasında bu yıl Yugoslavya Türk 
Yazarlar Derneğ ı nin dört üyesi mansiyon 
kazand ı. Boylesı bır Uluslararası Naı 
yarışmas ında geçen yı l Derneğin ıkı 
üyesinın . bu yıl ıse dort üyesırıın mansi
yon kazanması s.ın.ıtta - edebiyatta 
buyuk bır başarı olarak değerlendirıdi Bu 
başarıyı kaydetmek amacıyla 
Yugoslavyıı Turk Yazarlar , Derneğı 
Prızren 'de .. Sanatçılar Derneğının· . ve 
Sanat 94 mekanında .. Nat Ziyafeti" 

di.ıtzenlendi. Bir şeyi methederelç, 
vasıflandırma, daha çok edebiyatımızda 
Hazreti Muhammedi methedmek mak
sadıyla yazılan nazım eseri olan Nat'ın 
buralarda 400 yıllık bir tarihi olduğunu, 
bu yörelerde yetişmiş, yaratmış ol arı 
bı rçok şaırın Nat yazdığıni bu nazım 
tururnü bugün bile surduren ~airlerin 
yurtdı.şında mansiyona layik gorülmesi 
geleneklere nekadar bağlı olduğumuzu~ 
bır kanıtıdır. Yugoslavya Türk Yazarlsr 
Derneği başkanı olan Altay Suroy 
Recepoğlu 'nun giriş konuşmasından 
sonra geçen yıl ve bu yıl Nal yarışmasır.
da mansiyon alan şairlerden lskender 
Muzbeg, Bayram lbrahim Rogoval•. 

Ahmet İyiciler ve Enver Baki .. Kutlu 
Doğum Haftası· hakkında bilgi -.,erdiler, 
Ankara izlenimlerini ;mlattılar ve mansi
yona layik görülen nallarından birer 
bölüm okudular. Türk müziği konservatu
arı ba~kanı Aluş Nuş Bursalı Süleyman 
Çelebinin Mevlid'inden bir bölümü ve 
Yunus Emre'nin ilahi olarak bilinen .Adı 
Güzel Kendi Güzel Muhammed" Nat'ını 
tüm sanatseverlerin eşlik etmesiyle icra 
etti. Bu Nal ziyafetinde .,Kutlu Doğum 
Haftası" günleri süresince Prizren'de de 
.. Gül Günü" başlığı altında Hazreti 
Muhanım~'in doğumuna adanmış bir 
kutlamanın yapılması önerilmiştir. 

Altay Suroy Recepoğlu 



Kutlu Doğum 
Haftası 'nda 

SAMSUN'da 

Kitap Fuarı 

V 
akfımız Vakıf Fuarcılık Ltd. Şti. tara
fından Kutlu Doğum Haftası münase
betiyle bu yıl ilki düzenlenen I. Sam

sun Kitap ve Kültür Günleri Fuarı, Samsunlu
lar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. 

28 Nisan - 04 Mayıs 1997 tarihleri arasında 
Ankara, Istanbul ve Samsun'dan katılan 20 ya
yıncının iştirakleriyle gerçekleştirilen fuar, 
Cumhuriyet Meydanı'nda 150 metre karelik 
bir alanda hizmet verdi. Çelik konsriksüyon 
ve Avrupa brandalarla kurulu çadır içerisinde 
düzenlenen fuar; gerek organizasyonuyla ve 
gerekse görünümüyle büyük ilgi topladı. 

Fuarın açılışı, Kutlu Doğum Haftası'mn açı
lışıyla birlikte yapıldı. Fuarı, çeşitli resmi ve si
vil kurum ve kuruluşların yanı sıra, civar il ve 
ilçelerden gelen kalabalık bir halk topluluğu, 
ilk gününden sonuna kadar coşkuyla takip et
ti. 

A 
yrıca Kutlu Doğum Haftası faaliyetleri
nin bir kısmı da fuar alanı içinde ger
çekleştirildi. Ödüllü Gül Yarışması, 

Sünnet Şöleni, Çocuk Şenliği, Aşıklar Şöleni, 
1001 Kur'an-ı Kerim Mealinin Dağıtımı. .. 

I. Samsun Kitap ve Kültür Günleri Fuarı ge
rek organizasyonuyla ve gerekse halkın ilgisiy
le Samsunluların kitaba ve 
kültüre önem göstermesi açı
sından ilginç bir panorama _,..,,,.....,... 
teşkil etti. Bu organizasyonun •~ 
gelecek yıl da tekrarlanması ili-.: .... -. <....."":::-=-

yayıncıların ve Samsunluların · -11 
bir temennisi olarak dile geti- ~ · 
rildi. 

~ -- -
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Çerkezköy 
Hz. Muhammed'in dogumunun 14 26'ncı 

yıldönümü nedeniyle Çerkeyköy Şubemizce 
düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikle-
ri kapsamında, Halk Eğitim Merkezi salo
nunda bir tören düzenlendi. 

Kur'an-ı Kerim ve ardından istiklal Marşı
mızın okunmasıyla başlayan programda, bir 
konuşma yapan Çerkezköy Müftüsü ve Vak
fımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kerim 
Sarper, günün anlam ve önemine binaen bir 
konuşma yaptı. Konuşmayı müteakip 
Prof.Dr. Bekir Topaloğlu "Peygamberimizin 

Hayatından Davranış Modelleri" konulu tebli
ğini sundu. 

Konferansın bitiminde, konferansa katı
lanlara Çerkezköy şubemiz tarafından gül ve 
çeşitli kitaplar hediye edildi. 

Batman 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Batman 

Şubemizce "Hz. Peygamberin Hayatından Davra
nış Modelleri" konulu bir konferans düzenlendi. 

Konuşmacı olarak Dumlupınar Üniversitesi Bi
lecik lktisadi ve ldari Bilimler Fakültesi Hukuk 
Bilimleri Profesörü ve aynı fakültenin dekanı 
Prof.Dr. Ahmet Akgündüz'ün katıldığı konferan
sa; izleyici olarak Vali Salih Şarman, Belediye Baş
kanı Salih Gök, Emniyet Müdürü M.Emin Körpe, 
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ekrem Kaya ve 
600 kişilik kalabalık bir topluluk katıldı. 

Büyük ilgi gören konferansın faydalı geçtiği ve 
konferansın katılanlar tarafından beğeniyle izlen
diği gözlendi. 

Kdz. Ereğli 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Karadeniz Ereğli 

Şubemiz tarafından Erdemir Sinema Salonu'nda "Hz.Pey
gamberin Hayatından Davranış Modelleri" konulu bir 
sempozyum düzenlendi. 

Müftü Vekili H.lbrahim Demirbaş tarafından yapılan 
açılış konuşmasını mütekaip, Sakarya Üniversitesi tlahiyat 
Fakültesi Araştırma Görevlisi Ramazan Biçer tarafından 
konferans verildi. 

Bu tür kültürel faaliyetlerde duyarlılığı yüksek olan Ka
radeniz Ereğli halkı konferansa büyük ilgi gösterdi. Kon
feransın sonunda Kaymakam Nail Taşdelen, Eğitim Fa
kültesi Dekanı Prof.Dr. Baki Hazer, Erdemir Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Sedat Kara, Emniyet Müdürü Yusuf Albay
rak, Alaplı Müftüsü Yunus Can ve diğer daire amirleri ile 
halka gül dağıtıldı. 



Dörtyol 
Kutlu Doğum Haftası bu yıl Dörtyol'da çoşkuyla kutlandı. 

Dörtyol llçe Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Bekir Derin'in üstün gayret ve organizesiyle; başta 
kaymakamlık, ilçe ve belde belediye başkanlan ve esnafın 
coşkun katılımıyla önemli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

llçe Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Bekir Derin'den alınan bilgiye göre; hafta münasebetiyle 
Kaymakamlık, Belediye, Cumhuriyet Savcılığı, Ilçe Emniyet 
Müdürlüğü, llçe Jandarma Bölük Komutanlığı ziyaret edile
rek, Peygamberimizin rumuzu olan gül takdim edilmiş ve 
Siyer-i Nebi kitabı verilmiştir. 

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Dörtyol, Kuzuculu, 
Karakise, Yeniyurt, Yeşilköy ve Altmçağ belediyelerine ait 
28 otobüs, 28 Nisan günü halkı ücretsiz taşımışlardır. Bu 
olay ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 

Dörtyol ilçemizde, faaliyet gösterin 5 adet özel poliklinik
te görev yapan 9 doktor, hafta münasebetiyle vatandaşları 
ücretsiz muayene etmiş ve hastalara bir dal gül hediye et
miştir. 

Bu yıl ilk defa Dörtyol'da Kutlu Doğum Sünnet Merasimi 
düzenlenmiştir. Bu merasimde fakir ve kimsesiz 60 çocuk 
sünnet ettirilmiş ve Şubemiz tarafmdan bu çocuklara çeşitli 
hediyeler verilmiştir. 

Bütün bu faaliyetlere ilaveten bir de "Peygamberimizin 
Hayatından Davranış Modelleıi" konulu bir konferans dü
zenlenmiştir. Dörtyol Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Bekir Derin ve 
Hanif Burun'un 
konuşmacı olarak 
katıldığı konferan
sa ilginin bir hayli 
fazla olduğu göz
lendi. Konferansın 
bitiminde davetli
lere gül ve Siret-i 
Nebi kitabı hediye 
edildi. 



Sungurlu 
28 Nisan - 04 Mayıs 1997 tarihleri arasında 

ülke geneünde kutlanan Kutlu Doğum Haftası, 
Sungurlu şubemiz tarafından da muhLeşem bir 
şekilde kmlandt. 

Hafta münasebetiyle "Hz. Peygamberimizin 
Örnek Ahlakı" konulu bir konferans düzenlen
di. llçe Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim 
Kurulu Başkam A.Hulusi Başoğlu günün an
lam ve önemine binaen bir konuşma yaptt. Ko
nuşmayı müteakip Çonını ilahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr. Hüseyin Algül tarafından kon
feransın tebliği sunuldu. 

3000'ün üzerinde vatandaşın katıldığı konfe
ransa, T.B.M.M. Başkan Vekili Yasin Halipoğlu 
da iştirak etti. 

Boğazlıyan 
Kutlu Dogum Haftası bu yıl ela Boğazlıyan da 

muhteşem bir şekilde kutlandı. Haftayla ilgili gö

rüşlerini aldığımLz Boğazlıyan Müftüsü ve Vakfımız 

Sube Yönetim Kumlu Başkanı Nuri Değirmenci ; 

hafta münasebeLiyle ilçelerdeki liselere kilap dağı

tıldıgını, Dr. Erhan Ünüvar, Dr. Osman BasaL, Dr. 

Yalçın Sabuncuoğlu, Dr. Bünyamin Özkan ve Dr. 

Vedat Temizer'in vatandaşları hafta mı.inasebetiyle 

iki gün ücretsiz muayene yaptıldannı söyledi. 

tlçenin belde ve köylerine ail bir çok otobüsün 

hafta boyunca ücretsiz servis yaptıklarını belirten 

Değirmenci , Boğazlıyan'da faaliyet gösteren Derya, 

lpek, Sungurlar, Anadolu et lokantalarının 50'şer 

öğrenciye ücretsiz öğle yemeği verdiğini, Sultan 

Giyim Firması'nın da 30 fakir aileyi giydirdiğini 

ifade eni. 

Konferansın sonunda Sungurlu şubemiz tarafından 
konferansa kanlan protokola dahil zevata gül hediye 
edildi. 

Bir Dal Gül Ver Kampanyası münasebetiyle has

tane, cezaevi, jandarma bölük komutanlLklarının 

ziyareL edilerek gül dağıtıldığını da belinen Değir

menci, aynca hafta münasebetiyle Belediye Düğün 

Salonu'nda da bir konferans düzenlendiğini bildir-

di. ~l . 



Edirne 
Kutlu Doğum Haftası bu yıl Edime'de çeşitli etkinlik

lerle kutlandı. 

Marmara Üniversitesi llahiyat Fakültesi Öğretim Üye
si Prof.Dr. Yakup Çiçek tarafından "Hz.Peygaınberin 

Hayatından Davraııış Modelleri" konulu bir konferans 
verildi. Konfransa Edirne Valisi Mehmet Canseven'in 
yamsıra , Cumhuriyet Başsavcısı Vahap Güneş, Vali Yar
dımcısı Rıfat Taşkın, Emniyet Müdürü Ömer Tüzel, 
Edime Vakınar Bölge Müdürü lsa Güven ve çok sayıda 
davetli katı ldı. 

Edirne Merkez yanlı Kur'an kursu öğrencilerine de 
bir yemek veren Eclirne Şubesi, Yönetim Kurulu Başka
nı ve oluşturulan bir heyet tarafından da Edirne'deki 
huzurevine gidilerek burada kalan yaşlılarımızın gönül
leri alındı ve çeşitli hediyeler verildi. 

Ardanuç 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Ardanuç'da 

ilk defa Vakıf Şubemiz tarafından din! ağırlıklı bir 
konferans düzenlendi. Karadeniz Teknik Üniversi
tesi Rize Ilahiyat Fakültesi öğretim üyesi 
Yrd.Doç.Dr. Yaşar Düzenli'nin katıldığı konferans
ta "Önıeh tnsan Hz. Peygamber" konusu üzerin
de duruldu. 

Gündüz lise öğrencileıine, akşam ise halka veri
len konferansa ilginin olağanüstü olduğu izlendi. 

Bolvadin 
Kurlu Doğum Haftası Bolvadin ilçesinde çeşitli et

kinliklerle kutlandı. 

Hafta münasebetiyle kamu kurum ve kuruluşlarım 
ziyaret ederek haftalarını kutlayan Bolvadin Şubesi , 
gençlere yönelik "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu 
bir korıferans düzenledi. 

Aynca Bolvadin Müftüsü ve Vak
fımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
tarafından "Hz. Peygamberin Top
lttma Kazandırdığı içtimai Banş'' 
konulu konferans ile llçe Vaizi Hik
met Yazıcı'nın "Hz.Peygamberin 
Örnek Ahlakı" konulu konferansla
ra ilginin bir hayli fazla olduğu göz
lendi. 



Kutlu Doğum Haftası, Akrasay'da düzenlenen 

bir dizi etkinlikle kutlandı. 

Konuşmacı olarak Selçuk Üniversitesi llahiyat 

Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Saffet Köse, 

Arş.Gör. Ali Çiftçi, Arş.Gör. Kamil Güneş ile Ak

saray Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu 

Başkam Mehmet Yağcı'nın konuşmacı olarak katıl

dığı "Hz. Peygamberin Hayatından Davranışlar 

Modelleri" konulu panele katılımın çok fazla oldu

ğu gözlendi. 

lstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla 

başlayan panele izleyici olarak, Aksaray Vali Yar

dımcısı M.Erhan Türker, Belediye Başkam Ahmet 
Er, Cumhuriyet Başsavcısı Davul Telli ve kalabılık 

bir topluluk katıldı. 

Hafta münasebetiyle Aksaray Şubemiz tarafından 

düzenlenen ortaokullar ve liseler arasında şi i r ya

rışmasında decereye girenlere para ödülü verilir

ken, bu yıl ilk defa Kutlu Doğum Ormanı adı altın

da fidan dikme faaliyetinde bulunuldu. 

ICUT&.U UOGüM HAFTASI 
l'EYGIIMUENlfıll Z .. , MUHIIMMEI> ... •• ı,ı:,; • ., 

1>06UM YfLı,ONU/ılU KUT1U <?,L~UN 

Samsun 
Kutlu Doğum Haftası Samsun'da Yayın Matbaacılık 

ve Ticaret lşlememiz tarafından organize edilen Kitap 
Fuarı'nın açılışı ile başladı. 28 Nisan Pazartesi günü 
Kutlu Doğum Haftast'nın başlangıcı münasebetiyle de 
bir tören düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Yüksel 
Çavuşoğlu, Emniyet Müdürü, il Jandanna Komutam, 
daire amirleri ve kalabalık bir topluluk katıldı . 

11 Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Baş
kanı lbrahim Acar'ın kısa bir açış konuşmasıyla tören 
başladı. Ardından Mehteran Bölüğü bir gösteri yaptı . 
Daha sonra Sırasıyla Büyükşehir Belediye Başkam Mu
zaffer Onder, Vali Yüksel Çavuşoğlu birer konuşma 
yaptılar. Törende ilkokul öğrencileri tarafmdan sunu
lan folklor gösterisi göz doldurdu. 

Samsun Şubemiz tarafından tören konuşmalarını 
müteakip törene katılanlara 1001 adet Kur'an-ı Kerim 
meali hediye edildi. Daha sonra Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle düzenlenen Fuar ve Kermes'in açılışı 
yapıldı. 

Samsun Şubemiz tarafından gerçekleştirilen önemli 
hizmetlerden biri de Kız İmam-Hatip Lisesi öğrencile
ri arasında düzenlenen Hadis Okuma Yarışması idi. 
Ôğrencileıin yanısıra büyük bir kalabalığın katıldığı 
yarışmada izleyiciler duygulu artlar yaşadılar. 

Hafta münasebetiyle Samsun Belediyesi'ne ail oto
büsler, 28 Nisan günü vatandaşlan ücretsiz taşırken, 

gönüllü doktorlar ve diş tabipleıi tarafından da, daha 
önceden tesbit edilen fakir ve yardıma muhtaç hasta 
vatandaşlar ücretsiz muayene edildi. 

Hafta boyunca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı Aşevinde, her gün 800 fakire 2 öğün yemek ve
rildi. 

Kutlu Doğum Haftası'ıun dolu dolu yaşandığı Sam
sun'da gerçekleştirilen karakucak güreşleri, halk aşık
lan konserleri, ilahi konseri, panel, konferans, hanım
lar el işi dantel yarışması, Na't okuma yanşmasıyla bir 
haf ta bayram havası yaşandı. 



Çanakkale 
Çanakkale şubemiz tarafından Kutlu Do

ğum Haftası'nda "Hz. Peygamberin Hay a
tından Davranış Modelleri" konulu bir 
sempozyum düzenlendi. 

11 Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı M.Hakkı Özer'in açış ko
nuşmasını yaptığı panele konuşmacı ola
rak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
tlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Altıntaş , Yrd.Doç.Dr. 
Refik Korkusuz ve Ahmet Esenkaya katıl
dılar. 

Hz. Peygamberin örnek ahlakının dile 
getirildiği panelde sunulan mesajların din
leyiciler üzerinde etki bırakngı izlendi. 

Katılımın bir hayli fazla oldugu panelde 
davetliler arasında, Çanakkale Valisi Ek
rem Özsoy, Vali Yardımcısı A.Haydar Si
nan Güven de göze çarpanlar arasındaydı. 

Kale 
Kale'de haftamünase

betiyle bir konferans 

düzenlendi. Konferansa 

Antalya Müftüsü ve 

Vakfımız Şube Yönetim 

Kurulu Başkanı Osman 

Müderrisoğlu ile 

Süleyman Demirel 

Üniversitesi tlahiyat 

Fakültesi Dekanı 

Prof.Dr. tsmail Yakıt 

konuşmacı olarak katıldı. 

izleyicilerin yoğun 

olduğu konferansın biti

minde 1000 kişilik dav

etli topluluğuna etli pilav 

verildi. 

-- ---.-:-,--
ı 



Erzincan 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Erzin

can'da "Peygamberimiz in Hayatından Davra

nış Modelleri" konulu bir panel düzenlendi. 

Doç.Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'nun oturum 

başkanı olarak katıldığı panele, Prof.Dr. Musta

fa Baktır, Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Doç.Dr. 

Mustafa Ağırman tebliğci olarak katılırken, Er

zincan Valisi Recep Yaz1c1oğlu, Belediye Başkan 

Vekili Arif Gül, daire amili ve çok sayıda vatan

daş da izleyici olarak iştirak ettiler. 

Yaklaşık üç saat süren panelin sonunda Il 

Müftü Vekili Mehmet Kurt tarafından panele 

katılanlara gül ikram edildi. 

Bursa 
Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifleri tüm 

Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da çeşitli etkin
liklerle kutlandı. 

Bursa Şubemiz tarafından hafta münasebetiy
le düzenlenen konferansa konuşmacı olarak 
Uludağ Üniversitesi llahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Yunus Vehbi Yavuz katıldı. 

Aynca Bursa Ozel Hayat Hastanesi de hafta 
münasebetiyle bir gün süreyle hastalara ücretsiz 
muayene hizmeti verdi. 

Yine Bursa şubemiz tarafından, Kutlu Doğum 
Haftası etkinlikleri kapsamında 11 Halk Kütüp
hanesi'nde düzenlenen ve Adem Apak'm ko
nuşmacı olarak katıldığı konferansta Hz.Mu
hammed'in davranışlarından ve mesajlarından 
örnekler verildi. 

Anamur 
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Kutlu Doğum 

Haftası bütün yurtta olduğu gibi Anamur'da da çeşit
li etkinliklerle kutlandı. Hafta münasebetiyle düzen

lenen "Hz.Peygamberin Hayatından Davranış Mo

delleri" konulu konferansa Konya Selçuk Eğitim 
Müdürü Dr.Ahmet Baltacı konuşmacı olarak katıldı. 

Konferansta, Peygamberimizin insanlığın huzuru, 
mutluğu ve refahı için getirdiği yüce mesajlar değişik 

örneklerle anlatılırken, Yüce Peygamber'in mutlaka 
günümüz insanı tarafından da örnek alınması gerek

liliği üzerinde duruldu. 

Anumur ilçemizde düzenlenen bu konferansa va
tandaşların ilgisinin bir hayli fazla olduğu gözlendi. 



Şanlıurfa 
Şanlıurfa'da Kutlu Doğum Haftası muhteşem etkinlik

lerle kutlandı. 

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Türkiye Diyanet 
Vakfı Şanlıurfa Şubesi tarafından il ve ilçeleri kapsayan 
programlar düzenlendi. 

Şanlıurfa'nın en büyük salonlarından biri olan D.S.t. 
konferans salonunda bir konferans tertip edildi. Salonun 
hınca hınç dolu olduğu ve halkın büyük çoğunluğunun 
ayakta takip ettiği program, 11 Müftüsü ve Vakfımız Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Bahaettin Bildik'in açış konuş
ması ile başladı. Daha sonra Şanlıurfa Belediye Başkam 
Ahmet Bahçıvan kürsüye gelerek; bunalımların, sıkmnla
nn, Resullullah'ın hayatım ve metodunu tam manasıyla 
anlayamamaktan kaynaklandığını belirtti. Daha sonra bir 
konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Şehabettin Harput da 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın Türkiye genelini kapsayan 
kültürel bir organizasyon yapmasından büyük mutluluk 
duyduğunu ifade ederek, lslam ahlakını benimseyip, bu 
hareketleri hal ve hareketlerimde göstermemiz gerektiği
ni belertti. 

Açılış konuşmalarını müteakip konferansa başlandı. 

Marmara Üniversitesi llahiyat Fakültesi öğretim görevlisi 
Prof.Dr. Hayrettin Karaman'ın sunduğu "Hz. Peygambe
rin hayatından Davranış Modelleri" konulu konferansta; 
Resulullah'ın hayatının örnek alınması durumunda tüm 
insanların, huzur, saadet bulacağı ve insanların barış içe
risinde yaşayacağı işlendi. 

Ahmet Bahçıvan • Şunlıurfa Belediye Başkanı 

Şahabettin Harput • Şanlıurfa Valisi 

Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Ö{ıretim üyesi 
Prof.Dr. Hayrettin Karaman 



Alaca 
Hafta münasebetiyle Alaca şube

mizce Müftülük toplantı salonunda 

bir konferans tertip edildi. 

Doç.Dr. Ahmet Sezikli'nin konuş

macı olarak katıldıgı "Hz. Peygam

ber'in Kalpleri Ismdınnaya Verdiği 

Önem" konulu konferansa, Alaca 

Belediye Başkanı Mahmut Köksal, 

daire amirleri ve çok sayıda vatandaş 

katıldı. 

Doç.Dr. Ahmet Sezikli yaptığı ko

nuşmada ; Peygamber Efendimizin 

yaşadığı dönemde insanların kalple

rini nasıl kazandığından kesitler ver

di. Sezikli, Peygamber Efendimizin 

gayesinin cesetleri değil kalpleri ka

zanmak olduğunu da dile getirdi. 

Vatandaşların dikkatle takip ettiği 

konferansa ilginin bir hayli fazla ol

duğu gözlendi. 



Sakarya 
1997 yılı Kutlu Doğum Haftası diğer 

illerimizde olduğu gibi Sakarya ve il
çelerinde bir dizi etkinliklerle kutlan- 1----------~ 
dı. 

Hafta münasebetiyle Sakaıya Abası
yanık Kültür Merkezi.'nde "Hz. Mu
hanımed'in Hayatından Davranış 

Modelleri" konu bir panel düzenlen
di. konuşmacı olarak Sakarya Müftüsü 
ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Çınar ile Sakarya 
Üniversitesi tlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Mehmet Erkal katıldı. 

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okun
masıyla başlanan panele; Sakarya Vali
si Gökhan Aydmer, Sakarya Üniversi

'il 

Karasu ilçesindeki konferanstan bir görünüm. 

_...,.. ... ,.., ..,,.,..,.., .. 
tesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Çallı, Sa- M,,_ııı,')"Jll-
karya Üniversitesi Rektör yardımcıları, 
dekanlar, öğretim görevli leri, siyasi 
parti temsilcileri, daire amirleri ve çok 

KOCAAı 

sayıda vatandaş katıldı.. 

Panelin açış konuşmasını yapan Sa
karya Müftüsü ve Vakfı.rnız Şube Yö
netim Kurulu Başkam Hüseyin Çmar, 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından orga
nize edilen Kutlu Doğum Haftası'nın 
Sakarya'da da her yıl değişik etkinlik
lerle kutlandığını ifade etti. Alemlere 
rahmet olarak gönderilen Hz. Mu
hammed (S.A.V)'in doğum haftasının 

Kocaali ilçesindeki düzenlenen konferans büyük ilgi gördü. 

1426. yılını büyük bir mutluluk ve ,----.....-:--~----------------, 

heyacan içinde kutlamanın onur ve 
şerefini yaşamakta olunduğunu belir
ten Çınar, Peygamberimizin her 
yönüyle örnek alınması gereken yüce 
bir insan olduğunu söyledi. 

Sakarya Üniversitesi llahiyat Fakül
tesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Erkal da 
yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed 
(S.A.V) in hayatmı Kur'an-ı Kerim'de
ki ayetler, ailesi ve çevresinin söylediği 
sözlerle anlattı. Erkal, Hz. Muham
med'in eğitim, ilim, çocuk, komşu, ai
le, kadın ve çevreye büyük bir önem ......,,..-...._.__,......___.._ ..___;;,....._ .. ,, .. ~- --,__.. 
verdiğini de sözlerine ekledi. 
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Söğütlü 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Söğütlü ilçemizde 

"Hz.Peygamberin Hayatmdan Örnekler" konulu bir konfe
rans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Söğüılü 
Müftüsü ve Vakfımış Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü 
Yürür, Karapürçek Müftüsü Fehme Ercan, Sullanahrnet 
Camii Baş imamı Emrullah Hatipoğlu katıldı. Peygamber 
Efendimizin hayatından örneklerin sunulduğu konferansa 
halkın ilgisinin bir hayli fazla olduğu gözlendi. 

Hafta münasebetiyle, Söğütlü Lisesi ile Kur'an kursların
da okuyan öğrenciler yönelik kompozisyon ve şiir yarışma
sı düzenlenirken, öğrenci lere 1800 adet diş fırçası ile diş 
macunu dağıtıldı. 

Ordu 
Her yıl olduğu gibi bu yı l da, Ordu ilimizde değişik 

etki nliklerle Kullanan Kut lu Doğum Haftası, Ordu Be
lediye Düğün Salonu'nda brokratlarm ve çok sayıda 
davetlinin katı lımıyla icra edildi . 

Hafta münasebetiyle düzenlenen konferans ta açış 
konuşmasını yapan 1l Müftüsü ve Vakfımız Şube Yö
netim Kurulu Başkanı Hikmet Kutlu Hz. Muham
med'in (S.A.V.) vaaz ettiği kaide ve kuralların sevgi te
zahürü ile yerleştiğini , birlik ve beraberliğin senbolü 
olduğunu söyledi. 

Hz. Peygamberin 
ümmeti olmakla 
şeref duymamız ge
rektiğini de ifade 
eden KULiu; "O bi
zim lıer şeyimizdir. 
Saadetimiz ondadn·, 
kurtuluşumuz 011da
d ı r. Onun yolunu
izini tahip edelim hi; 
lıuzu r ve saadete ka
vuşalım. 011u11 hayatı Al/alı için yaşayan, Allah için ölen 
bir insamn 1ıayatıdı r. " dedi. 

Ordu şubemiz tarafından tertiplenen "Peygamberi
mizin Örnek Ahlak ı ~ kondu. Konferansa konuşmacı 
olarak katılan Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Emin Işık; Peygamberimi
zin hayatından örnekler vererek, Peygamberimizin in
sanlığın huzuru ve mutluluğu için getirdiği yüce me
sajları anlauı. 

Konferansın sonunda bir komışma yapan Ordu Va
lisi Mustafa Malay da; Gerçek huzur ve mutlulugun 1s
lamiyette olduğunu ifede ederek, lslam Dinl'nin kar
deşliği, yardımlaşmayı , birlik ve beraberliği kapsattğı
nı söyledi. 



-Bo~azlıyan'da Bir Uygulama
{Ooç.Or. Abdurrahim Güzel) 

H z. Peygamber'in dünyaya 
teşriflerini konu alan Kutlu 
Doğum Haftası dokuz yıl
dan beri yurdun çeşitli 

yerlerinde bir takım etkinliklerle 
kutlanmaktadır. 

Bilindiği üzere dokuz yıl önce 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, 

Yüce Peygamberimizin doğumu mü
nasebetiyle Kutlu Doğum Haftası ül
ke genelinde kutlanmaya başlanmış

tır. 1994 yılına kadar hicri takvim 
esasına göre Mevlid Kandilini içinde 
bulunduran hafta Kutlu Doğum Haf
tası olarak kutlanırken, 1994 yılın
dan itibaren 20-26 Nisan tarihleri 
arasında kutlanması kararlaşunlrnış

tır. 

Kutlu Doğum Haftası'nın kutlan
ma sürecine, başlangıcından bu yana 
dikkatlice baktığımızda her yıl daha 
güzel etkinliklerin yapıldığını ve de 
yapılmakta olduğunu görmek müm
kündür. Bunun böyle olması da eş
yanın tabiatmdaki tekamül sürecine 
göre kaçınılmazdır. 

O Yüce Peygamberin şanına yakı
şır bir şekilde en güzel etkinliklerin 
yapılması, zihinlerden silinemeyecek 
derecede önemli faaliyetlerin icra 
edilmesi ve bunun da insan pedago
jisini dikkate alarak Hz. Heygambe
rin evrensel yöntenıleri çerçevesinde 
yapılması ise O'nu tanıma ve ·tanıtma 
açısından ayıı.ca bir önem arzetmek
tedir. Zira bir haftanın etkinlikleri 
derken sadece belli bir konuda yapı
lan konuşmalar, konferans ve panel
ler akla gelmemelidir. Bundan daha 
etkili ve küçüğünden büyüğüne , 
gencinden yaşlısına, her yaşta ve her 
konumda insana hüab edebilecek et
kinliklere yer verilmelidir. Zira et
kinlikte esas olan toplumun her ke
simine ulaşabilme ve onlara unuta
mayacakları bir imaj bırakmaktır. 

Yaklaşık beş yıldan beri, KULiu 
Doğum Haftası münasebetiyle yur
dumuzun çeşitli yerlerinde konfe
rans ve panellere katılmaktayım. 

Kutlu Doğum 
Haftası 
Etkinliklerinin Ardından ., 
Her seferinde bu hafta müfıasebetiy
le, daha değişik tarzda...etkinliklerin 
yapılması yönünde ön erilerim ol
muştur. Zaman zama bunlann bir 
kısmını ç,eşitli yerlerde uygulama 
imkanı bulcluk. Çorum-Alaca'da bir 
kısmını, Kayseri-Sanzda bir kısmını 
bölge yetkilileri ve halkının desteğiy
le uygulama imkanı bulduk. 

Bu yıl ise; Yozgat'ın Boğazlıyan il
çesinde arzulanan etkinliklerin bü
yük bir kısmını, mümkün olan en 
güzel şekliyle uygulama imkam bul-
duk. · 

Neler yapılabilirdi? Neler yapıldı? 

Kutlu Doğum Haftası'ndan iki hafta 
kadar önce, Boğazlıyan Müftümüz 
Sayın Nuri Değirmenci ile lmam-Ha
tip Lisesi Müdürü Sayın Nurullah Ay
doğan Beyler, fakültemize geldiler ve 
beraberce neler yapabileceğimizi mü
şavere ettik. Kendilerine bazı önerile
rimiz oldu. Sayın Müftümüz hemen 
hızlı bir faaliyete giriştiler ve kısa SÜ

rede Boğazlıyan halkı ile zaten var 
olan diyaloglanrn arttırarak, onlarla 
bütünleşmek suretiyle onlann maddt 
ve manev1 desteklerini aldılar. 

Sonuçta şu faaliyetler kararlaşnnl
dı ve hepsi de aynen icra edildi: 

1. Halktan maddt destek alınarak 
Diyanet işleri Başkanlığı yayınlan 
arasında bulunan Siyer-i Nebi kita
bından 2500 adet satın alındı. Milli 
Eğitim Müdürlügü'nden Boğazlı
yan'da bulunan orta okul öğrencileri 
sayıları tesbit edildi ve Boğazlıyan 
Lisesi, Anadolu Lisesi, Sağlık Meslek 
Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Endüstri 

Meslek Lisesi, Fatih Orta Okulu ve 
lmam-Hatip Lisesinde okuyan öğ
rencilerin orta kısımlarına bu kitap
tan dağıtıldı. Her okulda yapılan ki
tap dağıtım töreninde de kısaca gü
nün anlamı üzerinde durularak, o 
küçük yavrulara az da olsa bir kaç 
kelam edildi. Allah'ın Rasulü hak
kında bilgiler verildi. En son gün 
lmam-Hatip Lisesindeki merasime 
ben de katıldım. O andaki o yavrula
nn meraklı ve dikkatli bakıştan ile 
ilgilerini unutacağımı tahmin etmi
yorum. 

2. Boğazlıyan merkez ve civar be
lediye başk.ı,nhkları ile ayn ayn gö
rüşülerek haftanın belli bir veya bir
kaç gününde ücretsiz taşıma isteği 
dile getirildi. Uzunlu, Özler, Yamaç
lı, Devecipmar, Yenipazar ve Ova
kent kasabalarıyla Poyrazlı ve Çak
mak köyleri yetkililerinden olumlu 
cevap alınarak , ha[tanm belli günle
rinde ücretsiz taşıma gerçekleştirildi. 
Bu ücretsiz taşımanın sebebi de çe
şitli afişlerle ve yayınlarla duyurula
rak, toplu taşıma aracına binen her 
insanın bu haftadan haberdar edil
mesi sağlanmış oldu. 

3. Boğazlıyan'da bulunan tabib ar
kadaşlarla önceden görüşülerek haf
tanın belli günlerinde ücretsiz muya
ne yapılması kararlaştırıldı. Genel 
Cerrahi Uzmanı Dr. Erhan Üniver, 
Dahiliye Uzmanları Dr. Osman Ba
sat, Dr. Bünyamin Özkan ve Dr. Ve
da Temizer ile Diş Tabibi Dr. Yalçın 
Sabuncuoğlu bu hizmete gönülden 
katıldılar. Aynca, haftanın son üç 
gününde Devlet hastanesinde de fa-



kir hastalar için ücretsiz muayene 
yapıldı. Yine aynı şekilde bu faaliye
tin de Kutlu Doğum Haftası münase
betiyle yapıldığı duyuruldu. 

4. Lokantalar da bu hizmette yer
lerini almak istediler ve Derya, İpek, 
Sungurlar ve Anadolu Et Lokantası 
hafta boyuncu birer gün en az elli fa 
kir öğrenciye ücretsiz yemek ikra
mında bulundular. 

5. Veteriner hizmetleri sunan Boğ
taş isimli şirket de bu hizmet kerva
nına son anda katılarak , haftanın 
son üç gününde yapacağı veteıiner 
hizmeti ücretlerinde % 50 iskonto 
yapacağını belertti ve bunu da uygu
ladı. 

6. Hafta boyunca 1001 hatim oku
narak, haf tanın son günü Şefaatlı 
Müftüsü Ahmet Ôzkan tarafından 
Merkez Çarşı Camii'nde hatim duası 
yapıldı. Bu faaliyet Boğazlıyan'da yıl
lar boyu bir gelenek haline gelmiştir. 
Bu yıl da daha görkemli bir şekilde 
icra edildi. 

7. Boğazlıyan Belediyesi tarafından 
yapılan Belediye anonsları sırasında 
hafta boyunca belli aralıklarla ney 
taksimi bandı yayınlandı. Böylece 
bölge insanının dikkatleri bu nokta
ya toplanmış oldu. 

8. Haftanın son günü benimde iş
tirakimle Boğazlıyan'da bulunan bü
tün mülkt, asker1 ve idart erkan, ön
celikle Saym Kaymakam Beyden 
başlamak üzere birer birer ziyaret 
edilerek, kendilerine Hz. Peygambe
rin dostluk, güzellik ve hoşgörüsünü 
temsilen gül takdim edildi ve bu gü
zel, mutlu günleri tebrik edildi. 

Bu arada bizleıi oldukça duygulan
dıran bir olayı aktarmak istiyorum. 
Gül takdimi gündeme gelince Müftü 
Bey ile imam-Hatip Lisesi Müdürü 
Boğazlıyan'da bulunan Moda Çiçek e
vi'ni ziyaret ediyorlar. Kendilerinden 
bir miktar gül satın alarak hiç olmaz

sa konferans esnasında protokole da
ğıtmak istemişler. Çiçekevi sahibi 
Müftü beylerin kendisini ziyaretlerin
den oldukça etkilenmiş ve kendisinin 

de bu mutlu güne katkıda bulunma
sının bir görev olduğunu , ifadeyle 
"Sayın Hocam ben de bu kervana katıl
mak istiyorum. Elimde bulunan gül çi

çekleıinin dörtte üçünü olduğu gibi size 
takdim etmek istiyorum" demiş ve ben 
Boğazlıyan'a gittiğimde yüzelli adet 
gülü tek tek sarılmış vaziyette Müftü
lük merkezinde buldum. Burada bu 
kardeşimize hasseten teşekkür etmek 
istiyorum. Zira; yaptığımız ziyaretler
de bu kard~ imizin güJlerini idari er
kana dağıttılt O bu hareketiyle bu 
güzel güne apayrı bir renk t e heyecan 
kattı. Çünkü bilindiği~re gülün bi
zim k-ültürümüzcit_ bau~başka bir yeri 
vardır, unutulmaz ~msı vardır. O 
insanlara ~ taktim ettiğimizde , yüz
lerinde güzelliği, hoşgörüyü ve mut
luluğu tarif etmek mümkün değildi. 

lşte bu O Yüce Peygamberin bereketi 
ve güzelliği idi. 

Bu ziyaretlere Cezaevi, hastane ve 
askeri birliği de kattık. Oradaki in
sanları da birer birer ziyaret ederek, 
bu güzel hafta hakkında bilgi verdik 
ve kendilerini tebrik ettik. 

9. Haftanın son gününde tarafı
mızdan "Hz . Peygamberin Tebliğ 
Metodu" konulu bir konferans tak
dim edildi. Konferans idari erkanı 
ziyaret ettiğimiz günün akşamı idi. 
Ziyaret ettiğimiz insanların hemen 
hemen tümü oradaydı. Halk tarafm
dan çok büyük bir dinleyici katılımı 
vardı. Buruda şunu ifade etmeliyim. 
Büyük bir zevk ve heyecanla takdim 
ettiğim konferanslardan birisiydi bu 
konferans. Normalde bir saat civa
rında tamamladığım konferansı, din
leyicilerdeki o büyük iştiyak ve dik
kat karşısında zamanın nasıl geçtiği
ni bilemeden iki saate yakın bir za
manda ancak tamamlayabildim. 
Gerçekten çok büyük bir dikkat ve 
ilgi mevcuttu o insanlarda. 

Her şeyin ve her faaliyetin sonun
da söylendiği üzere, "Bir hafta da ve 
bir heyecan da böyle geldi geçti" di
yebileceğimiz bir faaliyet zinciri de
ğildi Boğazlıyan'daki bir haftalık gü-

zel faaliyet zinciri. Bambaşka bir he
yecan vardı ve bambaşka bir güzellik 
vardı orada. Zira, Sayın Müftümüz 
Nuri Değirmenci'nin ifade ettiğine 
göre, Boğazlıyandaki bir çok esnaf 
ve diğer işveren kesimi, bu faaliyet 
ve güzellik zincirine katılma konu
sunda kendilerine haber verilmediği 
veya geç haber verildiği için günler
ce sitem etmişler ve seneye daha gü
zelini yapacaklarım ifade etmişlerdir. 

Işte bu bizim ülke insanımızda bu
lunan, hiç kaybolmayan ve de kay
bolması hiç de mümkün olmayan 
manevt değerlere saygı ve bağlılık 
örneğidir. Yeter ki insanımıza bu uy
gun bir şekilde hatırlatılsın ve gün
demden düşmesin. Zaten insanlan 
birbirine bağlayan unsurların başın
da manevt değerler gelmiyor mu? 
Hangi düşünce yapısına giderseniz 
gidin, hangi ortama giderseniz gidin, 
manevi değerlerin ihmal edildiği bir 
toplum göremezsiniz. Zira, bunun 
ihmalinin toplumlarda tamiri müm
kün olmayan çok büyük derin yara
lar açtığını görmek için çok büyük 
inceleme yapmaya gerek yoktur. 

Bu güzel hafta münasebetiyle, önce
likle bütün insanımızın haftasını tebrik 
ediyorum. Daha sonra da yukarıda bir 
kısmını saymaya çalıştığımız o güzel 
etkinliklere kanlan ve bunlan düzenle
yen bütün Boğazlıyanlı saygıdeğer in
sanlan gönülden tebrik etmek istiyo
ıum. Hepsinden Yüce Mevla ve O'nun 
Rasulü razı olsun. 

Temennimize gelince; bu güzel fa
aliyetlerin ülkemizin bir çok yerine 
örnek olması ve daha da güzellikler
le bu güzel haftanın şanına yakışır 
şekilde kutlanması bu güzel hafta 
münasebetiyle en büyük temenni
miz. İnanıyoruz ki, bizim insanımız , 

her şeyin en güzelini yapar ve bunla
rı yaşamaya en layıktır. 

Yeni Kutlu Doğum Haftalarında 
yeni etkinlikleri beraberce tatmak 
ümidiyle ... 
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Haftada Bir ::~ 

Kutlu Doğum, 
ruhumuza bir nesim·i 

nevbahardır .. 

Hacı-Bacı dü,man çatlattı 
Sı,rı çqvrı,/ef 1Bralırıdıın~Mskı--RBlııhyo/0tta'dan T1111$U 
Çiler'"' N,.,,..ni,, Eıf>a/ıaıı Di),-anet Vardı'ıl"' ıop/llntısJtY.la Q)şman çatfaffı. 

Duygulandıran kutlama 
Türkiye Diy•nCI Vnkfı vıı Oiya

ne-t 1:th.•ri Bu.1kuıılığı tnrafmdnn 
bu yıl 9. d(lzenlen•n Kutlu Doğum 
Hııfüı,ı. Oiy•n•I Vakfı Konferan, 
&ı.lonu·nd:ı okunan Kuran ile t.wfJ,1c1. 
dı. Ti>reııo. Boılnkıın Ntom,Uin ~r
bfJkan \\' B,ı~bakım Ynn:lııncno Tnn· 
•u Cillor de katıldı. Erb.ıkon. yoplı~ 
konuşmada. din ile ilimin birbirleri
ne ııt kıavmmlor olmad,tım söyledi. 
llimi onnnnı;lo kaybolan bir in,anm 
kullnnctıe, pusuloyıı ben1.ct,n Erba
kan, dini de "'harita· olnrnk nite!en
dinli. Erbak(ın. llendlik, çatdaıhk 
islnmın ınfohdır. Onıuı ileriye gidilt
m<>ı. Peyg,ımberimiı 'iki günU oynı 
olan bizdeıuı.gıldir. ilim Çhı'dede 
olsa nl ın' dive buyunnu~ur t~laın 

:~~~!d!J~~:':/::~;!n~~ 
Hıt.ırtli Muhnmmt-d ırırflfınclfın ret 
hf'Cldm"ııu nolttttıgı ,ı-tradn dun,,ru· 
lımd,. Rrbııkan'tu , konu,nıa.ıı ı sını• 
sın.la .,,inın titrı,dıj!i. g6ıl•rinin bu
ğul•nd>Jlı g.\ılendi . Erboknu. k,.,uş 
ma,ım Necip Faıı l Kıoakürek'in "Yol 

y~~~":~ ::ı.;ı~:~ .;::·k 
Sııkııl)-o' dizeltriyl• bitirdi. 

9. Kullu Do!)um Haftası'nda 
Hz. Muhammed'ln Mekke'yi 
fethini anlatan Erbakan'ın 
gözleri yaşardı. 

&.jbalwı Vnrduıı<m Tanım Çill,r 
ıle , 8,smele çekerek bıt,<ladıılı kon~ 
ınaMnda, lslom'ın. hı:r ıteYiı ıbilimiıı 
111l't altında alınmasını tercih ettiğini 
befirtertk. ,,...ı,n ,ıôyledi : 

isLAM'I FANATIKLEŞTIRME 
"Bugün toplumumuzda her şeyden 
çolt bir uzl•l""'YA .. ge~k bilime 
ihliyııcımızın olduğu bir ~mdefe. 
l,ıt• bu dlintmde, bily(ik Ondor Ata, 
türk'0n ıle bu gtrçeti nuıl tam iı%On, 
den koıT'.ımı4 ve şu s<l<ıleriyle ne Riı· 
zol giln~mııı. tıeıım,, oldui\lJnu gö
rtlint. tlnsanlanmıın feyiı ruhu ver
miş olun dfoiı:ni, eon dindil'}dt.m~ 
Atatürk. IÇonk!I dinimiz, nklo. nını> 
11#8, hnkikate tamam•• tel'Bfuk edi
~'Or,. Atntürk'ün de ,·tclı ilnde,leriyte 
dile getirdip gibi gorçek islnm budur. 

~~~~=~'.!'t,"!)~.:,oye, 
do,)-etkisi de yoktur." 
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o,1aklar 
Kutlu 
Doğuın 
Haftası 'ncl"' 
Uuyıt ,_·..udo.ıt-, 

K«lu Oql:uı'III, 

3(,b~ı'KllLMl~ 
''-""n'ı(\(' ık-Nf 
b!f'IU.\Cmı.mcb.· 

(ll:f$ı<S\YIX<' 
l't'\');,111hrnnfı"l 
utııtıt.ı~.ı: ı.ırurm 

~lJ'l~'dtrıı~')' 
~ıd,IJt'ft,~~rı 

""'~Uı)k~ 
U))t\,d.-dıl.bnbuı 
rı,ttn~pimııilltl .. 
~llk)\.b,M 
dwk l"'11-
Jı: mn,l,ı,ıvı" dt 

Entellektüel 
>~ Boyut 

~~ 
Kutlu Doğum Haftas ı başladı 

Çiller 1vaize' gibi konuştu 

Ç,ler"ın 'Besmele 1 
konuşması 

B,ııtıcıı:,n Y 
Dqqkn O 
Çıll:r de ~~:. 
~ . 

$iıclıh1~')'1.a d;) 

düım,ıowuı ....,,ııd., bil< 
Mutw;uncd'W Emm·dir. 
PC)•pn1bc.-rimi,',nt'!rack 
hayatı ve l;ı1ılijl hisbır k:lfa 
~ı.ı,,.,. m<)"d:ın 

vmnc,~I: p.Jklc ıııçık w 
~ııl"dtdl 

A 
nnel'ffl .u-afındı melekter. Anıı• teıft· 
yor. Fakıt clld"m<Mn it< deöll, miılcttn 
rayihılar yükselmektt. 

V• bit aürü ku,.. Zü.mriit ga541k, yakut kanat
lı kufi.,, b~ yere l<onmoclan havodı duruyor 
vo; gOmOt ibrilıler t.8"fOr161'. 

~~~~ t1~~~:\i'::!';!tö::. 
!eri görünüyor. Ve üç bayrak: Biri d~uda, biri 
banda, biri K6be'nin O:zerinde. Annelerin en 
azizi, görO,,,o.r bunlın. Sonra nOrdan bit boyaı 
bulut. yavruyu ııhp göıden kayboluyor. 
s.ııuı giderken bir le$: 
-O'nu do6udın batıya bdır gtzdiri,,. Poy-

~:kr:::=~~~z.=·.~~sı\':: 
~~c!':'1~:·:. ·:,.= =:r.::; 
ismi ve cismi ile kendisini tınısını 

Bir ıamın sonra, Pe'fiamber efendimizi 
kundaklı halde geri oetirdılor. Elindo üç tane 
anahtar var: 
Peygomı,.,tlk, 

z.ı., ve 
Şeref sembolü Oç enahter. 
Al bir ı.:ımon- gcçm~i ki öncckllordon do 

büy\ji<. yine buluı şeklinde bir nOr deha yere 
indi. Bulutum kuş:hırın Unat e,rpışı ve at kisno-
mcleri işitlllyot 

NC.r, aziı bebe§i alıp uıaklaşuk.en bir nida: 

n t':k~~med~ :!°t.:°~~~~hı':k 
donl:dndo yılcJly,n. 

Azbir zaman ıonıa onsekiıbin aıemln sulta4 

nını, saf vo tattı züllıl s_~ darcıavarı bir ipeOe 

.-;~~no;:~w;.:i,ı~f~!!;;;. .... Tm,~ .. .::; 
lbnıhlm ııeyftııHIAm'tn doıtluju_. lımall 
ıloyhlsH!lm on liılnı, Yuıuf ıleyhl...ıAm'ın 
gOulliQ.1, YakıA> ••··· .. "'ı.seUım'ın miijdtal, Ey• 
Y,iJ:J .,..... "';.::>.'~ :t.= 

dü. Birinin ıtllndo 

':'oı!t rm=. 
4M b1rer aanc.ık 
il 20. SAYFADA 

,ı.tr/ıahlmer 
'5Tıı-fı*s51H05! 
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Kutlu doğum 

O gülyüzl0nün doğum gününü ben bile 
bilmiyormuşum. Öğrendim ki 20 Ni
san'da dünyaya kadem basmış. 

Hoş geldi, sefalar getirdi. Dünyamızı güzellik
lerle, iyiliklerle, mutluluklarla bezedi. 

RIZA 
ZELYUT 

insanlık tarihine yeni 
bir sayfa açtı . Yaktığı 
ışık yüzlerce yıldır yanı
yor, sonsuza kadar ya
nacak. 

Gönüllerimizi ısıtan, 
ruhumuzu yıkayan bir 
aydınlık o. 

Rahmet olarak geldi, 
rahmet oldu. 

Hoş geldi, sefalar ge
tirdi ... 

*** Peygamberimiz Mu-
hammet Mustafa'dan 
söz ettiğimi sanırım an
ladınız ... 

20 Nisan 571 ... 
O'nun şeref verdiği tarih 

dünyamıza ... 
1989'dan beri 20-27 Nisan arasında kutlaması 

yapı lıyormuş. 
Dikkatimden kaçtı ... 
Bilseydim ki O, dünyamızı 20 Nisan'da şeref

lendirdi. 
O gün ve o gece zevkü safa içinde gezer eğle-

nirdim. 
Yerdim, içerdim. 
Birilerini de yedirir içirirclim. 
Hüznü hiç yaklaşıımıazdım yanıma ... 
Ne yazık ki kaçırmışım o günü ... 
Andolsun, gelecek sene yinni nisanda, Allah 

izin verirse, gülyüzlümüzün aramıza gelişini böy
le coşkuyla kutlayacağım. 

*** 

BAŞBAKANLA UYUŞTUK 
Kutlu Doğum Haftası, bu sene Hac nedeniyle 

bir hafta geriye alınmış. Haftanın i!çılış fonuş
masını yapan Başbakan Erbakan, lslam dinini 
anlatırken, aramızda önemli bir birliktelik oluş
tuğunu gördüm. Sayın Erbakan lslam dinini 
"çağdaşlık, sosyal adalet, <\kı l , ilim, sevgi, barıf 
kavram)arıyla bağdaştırdı . lslam di'!inin en ileri
ci din olduğunu vurgulad ı . Gerçi ls lam'ı "Adil 
Düzen• olarak takdim edip yine Refah Panisi' ne 
bir parm.-ık bal aldıysa da genel anlamda bu ko
nuşma, Müslümanlara verilmiş oldukça makul 
bir mesaj olarak belleğimizde iz yaptı. 

Böyle anlatılan bir lslam'a, böyle tanıtı lan bir 
peygambere kimsenin karşı çıkması mümk0n 
olamaz. 

Dileriz ki Refah Partisi, t.ıbanına bu mesajı bu 
içerikle aktarır. 

*** 

i LHAN BAI\OAKÇI 

Kutlu Doğum müjdesi ... 
H..'f doi!u"1, bir mü~. 
ıın.ı b.ıfuııın ıı,hbnna, gôktcn r.ılım<I ~ ic, 

dcıltı raıih.ılı biı" lc.,iılıahad~. 
O .ırk.,ıin ,., )\!kınlanmn: madd<dc ıeldllenql 

vo lcaranlıl<l.ln go~"Qlan ümk iicleıidir. 
IJ/lılc cılclı~ k;hdr ki hl'< yeni dogu). düny•ya 

p lot'ilon bolıck ;ıclına, onu kcn<llcrine lııcicclene 
şülcr.ın \~ minnetlttin uzanma ,~lesicfw'. 

NnmJ bu """'lct ~~-"'"loaı bir ailenin h.t
y,uıncbkl ~riyı._1tir. 

Oysa. O'nun dünyaya gelljı udece bir allc)'C 
dc.-ğil, l.1kin htiıün k.tinata gönderitco mUjdedir. 
M.ıddcııin n, lnly.t gc,ı;eflcndiği, çlllcle ebedi bir 
v.ıNnın y.ıuhldı{:ı., l,.1~ik-n Nur'un bir beter, 
ahlık "' 1,l)'r ,,,ı,;ı; mi:ı.,ö. bt.ınlılcar diıny.ısın., luı
fedıldil;l s,,yh,,dır, 

O lı.1tde etbetıc bu kainat müjdesine, var 
edilen alem de tükretmiı olmalıd ır. 

Oytedir de zateo. 
He< lan atıı seherinde, oor ç~ ,.., ağaç: 

her ,erçe ve lc:ırtal, biiıon ~ü sonsuzluğu 
ve yerallı me.;hulü, her mahluk ve uyanan in
san ve her mcl<!k Yüce Yaraııcı'vı :ııkn!derle<: 

O clogduğu için. ' 
Son peygambere \'C O'nun getitdiği son 1-

ijhi kanuna, yani Kur'an'a kavuıtuklar, için. . .. 
Atlah'ımıı insanı halifem diye ~ndir

miş. 
ve, eserinin huıur ş.ırtlan için dOı,yaya bir 

örnek göndermiş. O örneğe • Habibim" de
miş. En ahlakt,· oı.ın, O. Sevgi, ~'~ adalet ve 
imanla resrnedileo huıur kayağı O. Bizlere bü
tün nimetleri ile ba~ıtmiş olan dünyada, 
müjde anından wslat noktasına kadar huıur 
ve saadetin tek ~esi"' devası O. 

SiYTihiJ;ırlı ŞeyyMI Hanwı'yı tı.ıııfayına: 
"Senin atkın kamu dc,;le devadır ya Rfful»

lah/' 
·S<nin katında hıreılff rtvldır ya R•ıolal· 

l,h." 
"Teninde •sıkr güller $&ünden ıehd u ı<>k

kNler." 
•S<?ninle hasla g6n0ller şifadır y• Resulal

lah." 
"Ay ü güııet yedi yıldız, s,ni 6f;er lr.ımu düp

düz."' 
"Senin s01.ilndro aynk sli, h.u.dır ya Resulal• 

lıh." 
•·şcyyad Hamza ol ş.th't.ın diler kim kurtula 

" h'lan.• 
"Seni meıheımclc Allah'tan atadır y.ı Rcsuw .. 

lah .. ,• 

lnsanLk i?omhı, al.ıllo, m;ınııliı, ((?ikaı, adalot, ha
ıııt.111.ı '" •~ lmd< aumeci ile huı:u-u lxıl.ıı:ak 
~lxıttc. Kanunc.ıt kur'~n. Y;ı o bnunun en ehil 
hoc,,;ı: ~IMnni.r. 

Sanc:ılaıb dolu bir ı-ı.yat. O me;,U..e. o ınlhne
ıe, o ıı.ıd.ınhlıl.w ,.., o sanal.ıra ıehon\mill edelıilc,
ı:,,~ 1<1< • KUL• O. Y.ır.xlan'ın Rcsulll olarak her 
m,hne< onun ıçr,, tı.r s.ı.ıdeı kapısı. Tel~Jıl ecfiyo<: 
soo. tı;ıJkalar misa!l Çtvrcslnden <tra/a ı.ı.-ıdctJcr' 
~. ,evapwsaı;orak blnolmçopınr aıryor ' 

!ebfiğ, ~aklcadl ı&t>'dir. Ama inand.,,,.,-k 
"' ı_n.ınmııı.,n lıuıtırm.ı~ ne gOz,f hodeltir. Hedcf
ıekı Ô'."';k1 lıtd<flemelc ne w niyelllr. 

- Kur on llmln bpısı. im.ın ,.., ihbısl.ı may.ıJan
nııı akıl ,.., mantık ,\U,,lı'ımızın halôl<.1ti b<Jl.ılıijnıck 
için bize b.ıhı «ligi l<k ccmcı anahıan. Ve O MOj
clc ıek ,.., kıy.ımı:-ıe lc.'ld.v$.ı 6llc,i "' lw~ tık
lil .. ~lea:,k .-..,,ı_ 

V~ Y.ırouJ.an·ımı · 
Ztn onı.m drlinckın tc
rennl;m t-dt.)fl So1Jde1 
beıı<(SI : T..tıicl. 

·ummct ben a· 
nun .ıht.Uını ıut."' 
1.ı ki Ummetlik, 

lıul.ı scnd<-.Oboı." 
·Mmıola iıl-

diğin itleme. • 
·lıieyip ,on,a JlC· 

jlmanl,r yeme.• 
•ı:;m..- hakkınd• 

dıme lı iı; ayıp ıöz. • 
·Çon <kği~in '°" 

d.ıhl hiç ayı~ •. • 
·O ki nıuı laka 

mOjdedir. Zira O ki 
ıek ayıpıız mülde .. 



. .. 
~eni 9eterjuınıı 9le lbtün 'Cemiılik 

Okullar, Hastaneler, Yurtlar, Bürolar, Lokantalar 

4e• eıJe, 4e• if ve•iı.e 

Pürtızm 

• 

Pürtem 
. -,. 

Pürtem 

Temizlik malzemesi üretiminde 

pürjem 

S:J! 

Pürtem • 

teknoloji, bilgi ve tecrübe birikime ile oluşturulan 
kaliteli ürünleri ile, tüm alanlarda temizlik ve 
hijyen sorunlarını çözebilen, 
Sağlık Bakanlığı onayu geniş ürün yelpazesi ile 
Pürtem; 3 Kg, 20 Kg, 30 Kg ve küçük ambalajları ile 
Okullar, Hastaneler, Yurtlar, Bürolar, Lokantalara; 
Her eve, her işyerine 
ekonomik kaliteli temizliği sunuyor. 

' 

)il Dt lfil mi~. 

Pürtem ... .. -. .. ,.. . , 

TEMSAŞ A.Ş. bir TÜRKİYE DİYANET VAKFI kuruluşudur. 

• 

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 
"Temizliğin Yeni Adı" 

PÜRTEM 
SIVI BULAŞIK DETERJAN! 
YEŞİL KREM (JEL) BULAŞIK DETERJANI 
ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI 

SMSABUN 
GENEL TEMiZLiK MADDESi 
OTO ŞAMPUANI 

HALI ŞAMPUAN! 

HALI YIKAMA MADDESİ 
KIR CİLA SÖKÜCÜ 

TEMİZLİK CİIA BAKIM MADDESİ 

ENDÜSTRİYEL YER TEM. MAD 
ENDÜSTRİYEL BULAŞIK DET. 

ENDÜSTRiYEL PARLATICI 
TRİKO ŞAMPUANI 

TRlKO YUMUŞATICI 

ÇAMAŞffiSUYU 

CAM TEMiZLEYiCi 
TIJV ALET TEMİZLEYİCİSİ (KİREÇ ÇÖZÜCÜ) 

MJNERALLI SIVI OVMA MAD. (CiP) 



Kültürünüzü tanı1:1ın, 
ona sahip çıkın. 
Kültürünü tanımak, 

2 3 4 

Kendi kültürünün ansiklopedisine sahip olmayan 
toplumlar, kültür ve medeniyetlerini başka toplumların 
ansiklopedilerini tercüme ederek öğrenmeye çalışırlar. 

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

Artık kendi kültürümüzü tanımamız için, bize yol 
gösterecek tercüme değil, te'lif bir ansiklopedi var: TDV 
İslam Ansiklopedisi. 

1 OO0'i aşkın yerli ve yabancı yazarın hazırlad ığı Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, tüm yönleri ile İslam 
Türk kültür ve medeniyetlerini anlatan, tek te 'lif 
ansiklopedidir. Her yaştan, her uğraştan insanımızın temel 
ansiklopedisi Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 
Pırıl pırıl baskı, mükemmel cilt ve geniş muhteva, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne siz de sahip olun. 

bize 

islAMı İliMIER ve koNulARIA ilGili A'dAN Z'ye 
öqRENMEk isTEdi<jiNiz TÜM TERİM len •.. 

lslAM, lüRk MEdENİYEJİNİN YETİŞTİRdi<ji ÖNEMii 

ŞAHsiyalER ... 
lslAM düNyASıNdA VE külTüR HAyAnMızdA dEGER 

AAZANMIŞ ESERIER •.. 
TuNus'TAN ENdoNeıyA'YA kAdAR TÜM İslAM 

ülkelrni. .. 
AMERikA'dAN RusyA'YA, AvusrRAlyA'dAN 

BElçikA'yA düNyAdAki lslAM7 fAAliyETIER •.. 
MAddE MAddE bu ANsiklopedide işlENMEkrEdiR. 
TDV lslAM ANsiklopedisi, 75 qR. 1. HAMUR 

kAqıdA 4 RENkli olARAk bASılMAkrA, koNulAR 
foTo<jRAf, HARİTA VE çiziMIERLE ZENGİNLEŞTİRilrnEk, 

GÜNÜMÜZ Tünkçesi ile yıldA 2 cilr olARAk 
SUNU[MAkTAdlR. 

~\.\~:\~Hını ,ı., 
'--, ,1 ,, . . 
·~ '--.____ / ı ster peşin , 

7 / , ister taksitle; 
•-. , uygun fiat, 

=-! cazip ödeme şartları ile 
'-\ bu kıymetli esere 
· ı sahip olabilirsiniz. 

• Ayrıntılı bilgi için, 

1DIVANTAŞ 7 
DİYANET VAKFI NEŞRİYAT PAZARLAMA ve TİCARET A . Ş. 

yurt sathındaki 
il ve ilçe 

müftülüklerimize ve 
Bölge 

müdürlüklerimize, 
müracaat 

edebilirsiniz. 
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