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ilindiği gibi aralık ayının ilk haftası "Vakıf
Haftası" olarak kutlanmaktadır. Bu hafta
münasebetiyle yardıma muhtaç olan insanlarımızın ihtiyaçları giderilmeye çalışılırken, el birliği
ve gönül birliğinin en güzel ifadesi olan
vakıflarımızın mahiyeti de halkımıza tanıtılır.

B

Mehmet Kervancı • Genel Müdür

öncülük eder. Bu sebepledirki, Vakıfların zengin
fakir ayrımı yapmaksızın toplumun istifadesirıe
Medeniyet tarihimizde çok önemli bir yere sahip sunduğu okul, kütüphane, hastane, yayın vb.
olan ve asırlar boyunca sosyal bünyemizde daima
alanlardaki hizmetler toplumun tamamına şamildir.
kaynaştırıcı ve birleştirici bir rol oynayan vakıfların
Fertlerde mevcut olan hayır ve yardım duygusubütün zaman ve zeminlerde tanıtılması hepimiz için nun müesseleşmesi olan vakıflar, gelişen teknolojiye
bir görevdir.
de ayak uydurarak, geçmişte olduğu gibi günümüzde
İnsanımızın ilerlemesi, yurdumuzun yücelmesi,
de milletimize çok çeşitli hizmetler sunmaktadır.
toplumumuzda sosyal refahın yaygın hale gelmesi ve
Vakıflar Haftası münasebetiyle Bültenimizin bu
ülkemizin imarında önemli hizmetler ifa eden
sayısında ağırlıklı olarak sizlere özetlemeye
vakıfların mahiyetini tanıyan bir kimsenin vakfı
çalıştığımız Türkiye Diyanet Vakfı da, Türk-Islarn
sevmemesi düşünülemez.
vakıf geleneğinin en güzel örneklerindendir.
Yardımlaşma ve dayanışma bir medeniyetirı en
Türkiye Diyanet Vakfı kurulduğu günden
belirgin özelliğidir. Medeniyette ileri gitmiş olan militibaren
bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal,
letlerin hemen hepsinde sosyal yardım ve dayanışma
kültürel, dini ve ilmt faaliyetlerle halkımızın sevgiönemli bir yer işgal eder. tnsana insanca bakmak,
sine
ve güvenine mazhar olmuş büyük bir
gönülden onun yardımına koşmak, sahip olduğu
kuruluştur.
varlığından başkalarını da faydalandırmak gibi yüce
Diyanet Vakfı, bu gün ülkemizin içe ve dışa
duygulardan tezahür eden sosyal yardım ve
dayanışmanın tümüyle ve en geniş şekliyle uyguyönelik diru-hayn hizmetlerinde halkımızın ve
landığı yer vakıf alanıdır. Türk-lslam kültür ve
devletin gözönünde bulundurduğu, ülke ve millet
medeniyeti de vakıf temeline oturmuştur.
çıkarına maddı-manevi desteği umulan bir dini-milli
kuruluş haline gelmiştir.
Selçuklular ve Osmanhlar zamanında vakıfların
yaptığı hizmetler doruğa ulaşmış, günümüzde sosyal
Her vesileyle irısanımızın yanında olan Vakfımız
devlet olmanın gereği sayılan eğitim, sağlık vb. alan- toplum olarak, hep birlikte huzur içinde idrak
larda kamu ve sosyal devlet hizmetlerinin büyük bir ettiğimiz Ramazan ayında biz de iftar geleneğini
çoğunluğu vakıflar eliyle yerine getirilmiştir.
yaşatmak ve her çevreden insanı bir hoşgörü
Böylesine önemli hizmetler ifa etmiş ve etmekte
ortamında buluşturmak amacıyla yemekler düzenolan vakıf, zaman zaman, sadece yoksulları koruyan, ledik. Fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın
fakir ve muhtaçlara yardım eden müesseseler olarak bayrama rahat girmeleri ve ihtiyaçlarını gidermeleri
algılanmaktadır. Halbuki vakıfların hizmet alanı
için önemli ölçüde maddi yardımlarda bulunduk.
bütün toplumu kucaklayacak ölçüde şumüllüdür.
Vakıf müessesini ve Türkiye Diyanet Vakfı'nı
Vakıf müesseseleri sosyal ve ekonomik
daha yakından tanıyacağınız bu sayımızı zevkle
yardımlaşmayla fakirliği ve onun doğurduğu sosyal
okuyacağınızı umar, bayramınızın huzur ve mutlusıkıntıyı asgariye indirmeye gayret ederken, öte yanluk içinde geçmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim.
dan sanat ve kültür değerlerinin gelişmesi ve korunmasından yurdun imar ve inşaasında bir çok hizmete
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Arapça bir isim olan Vakıf; sözlükte durma, durdurma, hareketten alıkoyma manalarına gelmektedir. Istılahta ise, bir malı belirli
bir gaye için "alınıp -satılmaktan"
ebedi olarak alıkoymak, Allah yolunda vakfetmek ve gelirini kamu
yararına harcamaktır.

Türk-Islam medeniyetinin en geve en yaygın sosyal yardım

lişmiş

müesseselerinden biri de vakıf
müessesidir. Menşei Orta Asya
Türk Hukuku'na dayanan vakıflar,
gerçekte insanlıkla beraber insanda mevcut olan karşılıklı dayanış
ma ve başkalarına iyilik yapma
duygusunu hukuki statüye kavuş
turan ve ona süreklilik kavramını
sağlayan tüzel kişiliğe sahip, hukukI ve sosyal bir müessesedir.
Karşılıklı yardımlaşma
nışma

duygusunun

ve daya-

sistemleştiril-

ve

akf

miş bir şekli diyebileceğimiz vakıf
lar, özellikle lslam dünyasında Hz.
Peygamber zamanından itibaren
süratle yayılmış, asırlarca yüce milletimizin yardım hissine vesile ve
tercüman olmuştur.

Türk ve lslam tarihine baktığı
mızda vakıflar; uçamayacak kadar
hasta olan kuşlara barınak, suyunu
uzak yerlerden temin edemeyecek
kadar zayıf olan hayvanlara su göletleri yapılması , evlatlık ve hizmetçilerin kırdıkları eşyaların tamir ve yenilenmesi, fakirlik sebebiyle çeyizlerini hazırlayamayan
gelinlik kızların çeyizlerinin hazır
lanarak gönüllerinin hoş olarak evlenmelerinin sağlanması, ustalığa
yükselen fakat sermayesi olmayan
sakatlara dükkan açılması, işçi ve
hamalların soğuk su içmeleri için

sebil kurulması, yoksulların parasız tedavi edilmeleri, barındırılma
ları, hastane kurulması, öğretmen
lerin dinlenmeleri ve ilmI araştır
ma yapabilmeleri için tesis kurulması, fakir öğrencilerin ücretsiz
okutu lması, şehir ve kasabaların
temiz tutulması. .. gibi ulvi amaçlarla kurulmuş ve yüksek bir inancın mahsulleri olmuşlardır.
Temelinde Allah rı zası, hayır
duygusu, insanlık sevgisi yatan
vakıfların lslam dünyasında çok
yaygın bir nitelik kazanmasının sebebi, lslam dininin hayri ve içtimai
hizmetlere verdiği önemdir. Vakfetmenin temelinde hayır duygusu,
insanlık sevgisi ve Yüce Allah'ın
hoşnutluğunu kazanma inancı vardır. Özellikle lslam toplumlarında
kurulan ve yaşatılan Vakıflar için
bu böyledir.
lslam dünyasında vakıflar, hem
lslam dininin temel değerlerine ve
hem de sosyal devlet anlayışı ile yönetilen Müslüman devletlerin devlet
felsefesine uygun olarak ortaya çık
mışlardır. Başkalarına iyilik ve yardım yapma duygusu, bir üstün yaratıcıya inanma ruhu insanlarda doğuş tan mevcuttur. Bu duygu ve
inanç, İslam dininin özünde mevcut
manevi değerlerle beslenmiş, güçlenmiş, gelişmiş ve yaygınlaşmıştır.
lslam dini "yaratana kulluk" ve
"yaratılmışlara şefkat ve merhamet" gibi iki ana temel değere dayanmaktadır. Bu sebeple; lslam dini, her fırsatta Müslümanları, toplum fertleri arasında yardımlaşma
ve dayanışmaya, hayır ve hasenat
yapmaya, yaratana kulluk görevlerini noksansız olarak yerine getirmeye, insanları ve bütün canlıları
sevmeye, onlara acımaya, onların
ihtiyaçlarını karşılamaya teşvik etmiştir. İslam ülkelerinde yaygınla
şan ve bir medeni müessese olarak
insanlık aleminin takdir ve hayranlığını kazanan lslami vakıflar,

arasında yardımlaşma
dayanışma duygusunun, hayır

insanlar

ve
ve
hasenat yapma inancının, öldükten sonra da amel defterinin kapanmaması arzusunun eseri olarak
vücut bulmuştur.
lslam toplumlarında vakıflar, aynı zamanda devlet millet işbirliği
nin ve bütünleşmesinin de göstergeleridir. Zira Müslüman bir toplumun devleti, ülkenin fakirlerini
gözetir, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılar, işsizlere iş bulur.
Dullar, yetimler, ihtiyarlar, güçsüzler, hastalar, sakatlar korunur, devletin güvenlik şemsiyesi altına alı
nır. Eğitim-öğretim, temizlik, emniyet, adalet ve sağlık hizmetleri
devletin başta gelen görevleri arasında yer alır. Bu sebeplerle lslam
devletleri; okullar, hanlar, hamamlar, çeşmeler, yollar, kervansaraylar, camiler, köprüler, şifahaneler,
mektep ve medreseler inşa eder,
halkın hizmetine sunar, halkın ibadet ihtiyacını karşılar, yolcuların
yol güvenliğini temin eder. Müreffeh ve medeni bir toplumda bir
sosyal devletin halkına sunmak zorunda olduğu tüm hizmet ve fonksiyonları yerine getirir.
lslam toplumlarında halk da yukarıda belirtilen sosyal görevlerin
noksansız olarak yerine getirilmesi
için devletine ve milletine yardımcı olur, bu amaçla vakıflar kurar.
Bunu insan sevgisi, hayır ve hasenat duygusu, Allah'ın hoşnutluğu
nu kazanma inancı ile yapar. Müslüman bir fert, vakıf kurarken; geleceğe hazırlanma, dünya ve ahirette mutluluğa kavuşma, malları
m hayır yolunda ebedileştirme,
kendisini öldükten sonra da yaşat
ma, amel defterinin kapanmaması
nı isteme ... gibi manevi duygu,
düşünce ve inançlarla hareket
eder. Vakıf kuran, Vakıflar yolu ile
hayır ve hasenat yapan Müslümanlar, içinde yaşadıkları halkın sevgisini de kazanmak isterler. Böylece
vakıflar, sosyal dengenin koruyucu
ve yaşatıcıları olurlar.

Vakıflar,

bu özellikleri ile lslam
derin izler bırak
mışlardır. lslam Ülkelerinde Vakıf
ruhu ile tesis edilen camiler, mektepler, kütüphaneler, hastaneler,
aşevleri, kervansaraylar, çeşmeler,
köprüler, yollar, hanlar, hamamlar,
mesire yerleri, dul ve yetim evleri,
emzirme ve büyütme yuvaları ...
gibi bu gün de şiddetle ihtiyaç
duyduğumuz nice medeni eserlerle toplum geliştirilmiş ve güzelleş
tirilmiş, halk mutlu kılınmış, ülke
..
toplumlarında

ı

edilmiştir. Günümüzde de Isruhla kurulan vakıflar, halkla
ve hayatla iç içe, sıkı bir işbirliği ve
dayanışma halinde bu hizmet ve
fonksiyonlarını devam ettirmektedirler.
Bu gün ülkemizde Selçuklu,
beylikler ve Osmanlı döneminden
intikal eden mazbut ve mülhak vakıfların yanında cumhuriyet döneminde Türk Medeni Kanunu'na
göre kurulmuş yeni vakıflar da bulunmaktadır. Ülkemizde özellikle

imar
larrıi

son yıllarda vakıflaşma oranında
önemli bir artış gözlenmektedir.
Bu durum, vakıf müessesesinin
tarihimizde ve günümüzde ne
kadar· "olmazsa olmaz" bir rol
üstlendiğini göstermektedir.
Sosyal yardımlaşma, serveti
hizmete dönüştürme, vatanı sos- , l \ iyanet lşleri Başkanlı
yal, iktisadi ve kültürel müesse- \ l j ğı'mn, bütçe imkanlarıyselerle donatma, birlik, sevgi ve
la kar~ii'ı.mayan her
dayanışma yolu ile toplumu büçeşit ihtiyaçlaJlllın, imkanlar ölçüsünd~k,rşılanması, din kotünleştirme, nesiller arası köprüler kurmak suretiyle tarih şuuru nus9n'd'a tpplumun aydınlatıl
nu canlı tutma insanların her za- ması çalışrpalarının desdeklenman ihtiyaç duyduğu bir olgu- ,_resi, yurt\~inde ve _l:l~~ıd(ia
dur. Sanayileşmenin, şehirleşme camiler, Rı.ır'an kurs arı inşa
nin ve menfi manada ferdiyetçili- edilmesi, donatılması, bu ~ t
hizmet yerlerinin işletilme~ için
ğin, globalleşmenin ve ülkeler
~erekli
maddı imkanların hazır
arası kültürel ablukanın bütün
!fnması,
~~ftülük hizme binaproblemleriyle hüküm sürdüğü
Jı:ı inşa e mesi, tefrişi, üftügünümüzde yukarıda işaret edihizme erinin
len yüce değerlerin yaşatılmasına
Jer türlü
bugün dünden daha çok ihtiyaç
tnması, B~kanlık personelinin
hissedilmektedir.
zmetiçi ~ğitimi için eğitim
Türkiye Diyanet Vakfı, özellikerkezleri · şa edilmesi ve bu
lerini sunmaya çalıştığımız Islam
erkezleri işletilmesi i ~ etoplumlarındaki vakıflar zincirikli harc!ma1ann yafılması,
nin günümüzdeki bir yeni halkaiyanet Işl ri Başka1ğı merkez
je
pe
Ililisafirhan
sını teşkil etmektedir. Yukarıda
dinlenrn~ yeri temiIL_ediw;ı sı
kısaca belirtilen ruhla kurulan
fafirlere, h¼talara tedavi im
Vakfımız, gönüllü bir dini-hayri
kanlarının sağl;mınası, gençlere
hizmet kuruluşudur.
1975 yılında kurulan Vakfımız, yurüçinde, yurtdışında öğretim
imkanlarının sağlan~isı ve
yıldan yıla gelişmiş ve büyümüş
benzeri amaçlarla Vakfunız 13
tür. 1997 yılı itibariyle; 199 perMart 1975 yılın/
df iliyete baş
sonelden oluşan güçlü bir Mer- lamıştır.
kez Teşkilatı, 910 adede ulaşan 11
ve Ilçe Şubeleri ile yurtiçinde
hizmet ve faaliyetlerini yürütEGITIM VE ÖGRETIME
mektedir. Vakıf, Amerika'dan JaDESTE~ FAALiYETLERi
ponya'ya kadar uzanan dış dünyaya yönelik çalışmalarda da buHem genel, hem de özel anlalunmaktadır. Türkiye Diyanet
mıyla eğitim, yüksek insanlık
Vakfı, tüm hizmet ve faaliyetlerinde ülkesinin ve milletinin çı idealine ulaşmanın ön şartıdır.
Günümüz Müslümanlarının da,
karlarını daima ön planda tutecdadına yakışan bir tavır içerimaktadır.
sinde, eğitim - öğretim faaliyetTürkiye Diyanet Vakfı'nın ku- lerine katkıda bulunma husuruluş amacı ile gerçekleştirdiği
sunda özellikle arzulu oldukları
faaliyetleri aşağıdaki başlıklar al- ve hayırlarını mümkün mertebe
bu alana tahsis ettikleri görültında şu şekilde özetleyebiliriz.

Türkiye Diyanet Vakf ı'nın
Kuruluş Amacı

fk

i

~f, taşra

gerek~~~iği

vıaddı desteğl~ağ

ısoneline

mektedir. Hem Allah rızası için
kurulmuş bir müessese, hem
de böyle bir medeniyetin mirasçısı olan Türkiyi Diyanet Vakfı,
kurulduğu tarihten itibaren,
eğitim kurum ve hizmetlerine
her seviyede katkıda bulunmayı
kaçınılmaz bir görev kabul et~i .
Ülkemizde modern yöntemlerle din eğitim ve öğretimi oldukça yeni bir hadisedir. Tesis
1ihtiyacıı¼ı giderilmesinde halkımızın ,tkısı herkesi hayrete
düşüren!· seviyede gerçekleşmiş olma, a beraber, hem tesis
hem de raç-gereç yönünden
eksiklikler henüz tamamlanabiliş d_ıgildir. Bu tür ihtiyaçların,
urqmsal manada muhataplarından biri de Vakfımız olmuş
~ . Öte yandan hizmete sunuan öğrenci yurtlan ve açılan
burslarla Vakfımız, sadece din
öğretimi gören çocuklarımıza
değil, diğer branşlarda öğrenim

gören yerli ve yabancı ülke talebelerine de destek olmaktadır.

Burs Hizmetleri :
Maddi imkanı zayıf olan gençlere yurtiçi ve yurtdışı öğrenim
leri sırasında burslar vermek suretiyle yardımcı olmak Vakfımı
zın en önemli faaliyet konularındandır.
Yükseköğrenim gençliğinin

büyük bir bölümü ona tabaka
ailelere mensuptur. Aylık masrafları, aile gelirlerinin önemli
bir kısmına tekabül etmektedir.
Kredi ve Yurtlar Kurumu aracı
lığla sağlanan burs imkanıysa,
ne yazık ki, yükseköğrenim
gençliğinin tamamını kapsama-

maktadır. Bu alanda, çeşitli vakıfların ve varlıklı kişilerin yaptıklan katkılar takdire şayan ol-

makla beraber, asıl ihtiyacın ancak cüz'i bir kısmı karşılanabil
mektedir. Sadece hiç bir kurumdan burs almayan öğrenci
lere burs imkanı sağlayan Vakfı
mız, gerek kurduğu sistem, gerek ulaşılan sayı ve sarfedilen
kaynak; gerekse gösterilen titizlik itibariyle de örnek olma vasfını korumaktadır.
Vakıf

senedimizdeki hüküm

doğrultusunda, gençlerimize,
daha bilgili yetişme!etini sağa

mak amacıyla lılffimızca çeşitli
maddt destel<ler sağlanmakta
dır. TürkiY,e/ Diyanet Vakfı yurtiçinin ya~ıra, uzakdoğu ülkelerindenf ~:len Müslüman öğ
renciler~ ve özellikle Türk cumhuriyetlt rinden gelen Türk ve
Müslüm, n öğrencilere de burs
tahsis etIDfktedir.
Vakfımıl tarafından bugüne
kadar 481'\ orta öğrenim,
25.110 yükse~ öğrenim, 2303
ilahiyat fakültesine devam eden
öğrenciler ile 862 de yabancı
uyruklu öğrenci olmak üzere
toplam 33.086 öğrenciye burs
verilmiştir.

Öğrenci Yurdu Hizmetleri :
Türkiye Diyanet Vakfı, sayısız
hizmetlerinin yanında, bir kültür ve eğitim hizmeti olarak
yüksek öğrenim öğrenci yurtlarını çoğaltma gayretlerini de
sürdürmektedir. Bu cümleden
olarak 250 öğrenci kapasiteli
Kastamonu Kız, 300 öğrenci kapasiteli Kayseri Kemal lmamtorunu Kız, 140 kapasiteli Sakarya Kız, 188 kapasiteli Afyon Kız
ve 200 öğrenci kapasiteli Ankara Kız, 300 öğrenci kapasiteli
Bursa Erkek, 500 öğrenci kapasiteli Konya Erkek, 200 öğrenci
kapasiteli Osmangazi Erkek,
240 kapasiteli Rize Erkek, 202

yurtları

kapasiteli Izmir Erkek Ö~
met verilmektedir. Bu
Yurdu yanında şubelerfnizce mızda, öğrencilerin şahsi probf ürkiye gfnelinde 200'e yakın J leml~r.iyl~il~ilenil_mek~e .ve geyurtta öğrencilerimize izmet rektığınd aüelenyle ırtıbatlar
erilmektl ir.
kurularak, eğitimde verimliliğin
Yurtlan zda ticari bir amaç şartlan ol şturulmaktadır.
üdülmed ğinden, öğrencilere
_
cuz barı~ma imkanı sağlanOzel kul Hizmetleri :
aktadır. Bu uygulama ile ülke
Hızla kalkman, gelişen ve yıll enelindetl öğrenci ?J1tcluatığı- 1 [fan -/u.a nüfusu artan ülkemizin
rın kısme~e olsa l?patılması- e@tım sorununa bulunacak çava katkıd bulunul~kta, ayn l eler arasında özel okullara ağır
tahsil ça daki geq,çleriJµ-ize / Uk verilmesi önem arzetmektey~ erli konf ru haiz, ihtiyaçla( dir. Kalkınmı~. ~lkelerin çoc:1kcev~p verebfüm'h her türlü gu- !arının çok buyuk oranlan ozel
venliği ön planda tutan hV'hiz- okullarda ?kumaktadırlar. Kalf
kınan, gelışen ve nüfusu hızla
/ rf;fi -..-~
j , ~ '- [ artan bir ülke olarak Türkiye'de
.r·
~
de özel okulculuk günden güne
-~-'""'artan bir hızla çoğalmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizin eğitim sorununun çözümüne bir katkı olacağı düşünce
siyle özel okul açma faaliyetlerine de girmiş ve bu maksatla lzmir Bornova'da bir özel okul açmıştır. 1994-1995 öğretim döneminde faaliyete geçen okulda
şu an 480 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu okulumuzun hem en yanında inşaatı devam
eden, kapalı spor salonu, kütüphanesi, konferans salonu bulunan 25 derslikli ilköğretim
okulu da faaliyete geçmek üze-
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İslam Araştırmalan Merkezi
(İSAM)

Türkiye Diyanet

Vakfı

tslam

Ansiklopedisi'ııi yayımlayan Is-

redir. Yine Vakfımızca, 1996 yı
lında lçel'in Bozyazı Ilçesi'nde
Hollanda'da yaşayan Türk çocuklarının okumasını temin etmek amacıyla, Bozyazı Anadolu
lmam-Hatip Lis~ · çılmıştır.
Diğer Anadol~4:fseleri programlarına

~ie eğitim

okula, Ho nda'da
tandaşla

va-

ızın çocukları alın-

maktad . Bu yıl sözkonusu
okula h ırlık sınıfında okutulmak üz re Belçika'da yaşayan
vatanda anınızın çocukları da
alınmıştı . Gelecek yıllarda bu
okula vey , açılacak benzer baş
ka okullar bu ülkelere ilave
olarak Alman a, Fransa gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımı
zın çocukları da ah~acakur.
Vakfımızın eğitim o~etim alanındaki hizmetlerini daha da artı~~k amacıyla, sırf bu ~a~yetlerı ıcra etmek, özel eğıtım ve
öğretim tesisleri kurmak ve işlet
mek amacıyla bir şirket kurulmuştur. 7 Mart 1996 tarihinde
Vakıf Özel Eğitim ve Öğretim
Tesisleri (VETAŞ) adıyla kurulan
bu şirket, Ankara'da bilimsel
yaklaşımla, temelini ölçme değerlendirme merkezine dayandı
ran örnek bir dersane de açmış
tır. Izmir Bomova'daki özel okul
ve Bozyazı Anadolu lmam-Hatip
lisesi yurdu ile 202 kapasiteli lzmir, 140 kapasiteli Sakarya, 188
kapasiteli Afyon ve 200 öğrenci
kapasiteli Ankara kız yüksek öğ
renci yurtlan ile 240 kapasiteli
Rize Erkek Yüksek Öğrenci
yurtlarının işletmeciliğini de bu
şirketimiz yapmaktadır.

Halkını huzur ve refah içinde
lam Araştırmaları Merkezi yaşatmak günümüz sosyal dev(tSAM), ilmI araştırmalar yap- let anlayışının önemli unsurlarından biridir. Ancak sosyal
mak, lslam Ansiklopedisini ya- devlet olmanın gerektirdiği bu
~a hazırl~mayonferans, se- hizmetleri ihtiyaç sahiplerine
mıner vb~
ıl . J toplantılar dü- ulaştırmak çoğu zaman mümzenle,
, araştırmacı yetiştir- kün olamamaktadır. Bu bakım
mek ifa aksatla gerekli prog- dan yardım kuruluşları, vakıflar
((lmlan hıırlayıp uygulamak ve diğ~r gönüllü kuruluşlar dev. _ han . _ ...ı. A _' reye gırmek suretiyle bu eksikliraştırma urup
esı_v.ı::.--u:6:ltü· [l·cterme yonun
- · de çaıışına1ar
mantasyon ünitesi kurmak, i1-- yapmal~l'ı4ar. Fakirlere ve femi-dinl konularda kamuoytfuu laketzedelere yardımda bulunaydınlatacak görüşler hfrı.ırla- ı mak, fakir hastaların tedavilerimak. .. ve ~unları neşrt:mek ne yard~cı olmak, mali bir ibazere kuru
tu
det olan fıtre ve zekatları kabul
uş r.
ederek b~
- ı lan dinen verilmesi
Bu gaye le bugüne kada · pek gereken y . lere sarfetmek, vakok çalışla yapılmış , değişik fımızın fa ·yet konulan arasın
alanlar iç· seçilen adaylardanJ da yer alpiıştır. Bu seb~ple; v~~bir kısmı oktoralannı tamam- )ımızın ,kurulduğu tanhten ıtı
k
' aren f oksul ve maddI desteğe
ayıp araştr:nacı O1ara ;,ç-a1ışm~- mu~ aç vatandaşlarımızın ihtianna baş~rm1şdır. Br nlann hır ~a..9Jarır.nn lzarşılanmasına yönesmı ln~ ere, Fra~a.' Alman l_i faaliye_tlere buyuk önem ve' An1e~\ ltalya gı~el r- rumektedır.
d diğer bir kısmı da yurt içp Vakfımız diğer günlerin yanı
de i çeşitli ürl'iversitelerder ,k- sıra, Ramazan ayı, Vakıflar Hafsek lisans ve doktora çahşmala- tası gibi özel günlerde de fakir
nnı sürdürmektedir.
ve yardıma muhtaçların yanında
olmuş , öğrencilere giyecek ve
Yetiştirilmekte o' n elemanla- krrtasiye yardımı yapmış, ihtiyaç
ra ait doktora tezlerinin yayım sahiplerine yakacak ve gıda yardımında bulunmuştur. Vakfımız
lanmasıyla ilgili çalışmalar da
tarafından son on yılda fakir ve
devam e tmektedir.
yardıma muhtaç vatandaşlarımı
Türkiye Diyanet Vakfı lslam za toplam 105.889.788.255. TL.
Araştırmaları Merkezi tarafın ödeme yapılmıştır.
dan bugüne kadar yurtiçinde ve
yurtdışında toplam 20 araştır
macı yetiştirilmiştir. Halen 7'si
ABD, 2'si Ingiltere, l 'i Vatikan'da, l'i de Pakistan'da olmak
üzere yurt dışında 11, yurtiçinde
9 araştırmacı adayı eğitimini
sürdürmektedir.

l

yapılan

yaşayan
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SAGLIK VE SOSYAL
YARDIM FAALiYETLERi

I~

Vakfımızın sosyal faaliyetlerinden biri de sağlık kuruluşları
açmak ve bu konuda sağlık
problemlerinin çözümüne katkıda bulunmaktır.
Bilindiği

lüman lmajı", "Türk Kültüründe
Iz Bırakan Iskilipli Alimler Sempozyumu", "Türkiye Açısından
Balkanlardaki Yeni Gelişmeler"
"Hurafeler" başlıkları altında tertiplediğimiz etkinlikler bunlardan bazılarıdır.
Vakfımız okuyucuyla yayıncı
yı buluşturmak hal kın ucuz
kaynaklardan ki~a/ temin etmelerini sağla~ic amacıyla da her
yıl Ram.1.ta ayında İstanbul ve
An9ı::a,..da dini yayınlar fuarı
\etfi'plemel\tedir. Yurtdışmda ve
j;tırtiçindeJ çilan fuarlara da-1ş. ak edilmektedir.

ihtiyaçları maddelerin yazı
mı sırasında göz önünde tutulmaktadır. Ancak gerek muhteva

ma

gerekse bibliyografya açısından
akademik seviyede araştırma
yapan ilim adamlarının beklentilerine de cevap verilmeye çalı

üzere Batı ülkelerinde özel hastenelerin büyük bir
şılmaktadır.
kısmı dini kuruluşlara ait olup,
bu kuruluşlar kiliseler tarafın
dan işletilmekte ve halk da dini
Kutlu Doğum Haftası :
bir kuruluşun bünyesinde buluYüce dinimiz, dünyanın en
nan bu hastanelere büyük ilgi
büyük
hayat kaynağı, mutlu ve
göstermektedir. Biz de bu dühuzurlu
toplumun ön şartıdır.
şüncelerle, ülkemize sağlık alaBu
noktadan
hareketle dini tenında katkıda bulunmak ve vaekküt.ü
cami
dışına taşırmak ,
tandaşlarımızın g.ö
rahatlı
değerli
~amlanmızın
araş
ğıyla muayene ~ edavi olabileHer yıl yurtdışmda yaş~ n tırmalannı ve cl.üşüncelerini halceği hastaneler açma yönünde
vatandaşlarımız ve soyda,şran- 1 ka aktarabilmek ve aydınımız
çalışma basİatmış bulunuyoruz. mızın ibtiy,açlarını karş/amak ile halkı~ızı kaynaştırmak için
Şu an Ar}kara Dikmen'de bir tıp
acıyla tab-im, imsakiy~
bası- mevlid ka dilini hayırlı bir vesimerkezrh iz hizmete girmek
ve sesli )7ı yınlar gönde mek- le telakki den Türkiye Diyanet
üzeredi . Aynca lstanbul'da da
<lir.
Vakfı, yü llar önce bir ilim ve
bir hast\ e açma yönünde çalışkültür b amı şeklinde kutlamalanm1 :e: am etmektedir.
İslam
siklopedisi :
nan me d geleneğini canlanVakfımı ca çıkarılan lslam d_~rma~ amaçlamışt~r. _B_u dül ·•nın
· 15 . cil:xa
unce e Peygamberımızın
KÜL~~AALIYETLERI 1 nsı'kloper,ısı
: .
l h f donlanmış f lup, çokffiüyük ir ~ gü~ünü ıçı~t tan,, al tayık
Milletlerin ayakta kalmasını 1 aynak , e ek, dikl&at ve ilm~i .
u . ~ğum atası o ara
sağlayan en önemli unsurlardan
assasiyetl hazırlan}n bu eseı:;1
n etmıştır.
biri de kendi kültürleıine sahip I lfun Dün1'sında çıkatıly:ıış~lk
Vakfımız tarafından Peygamçıkmalarıdır. Türk lslam mede- te if lslanı 'Ansiklopedisidi .
ber Efendimizin doğum yıldö
niyetinin tezahürü olarak ortaya Tü~ ye Diyan~kfı lslam ~- n~mleri;1~n _sosyal, _ilmı ve_ k~l~
çıkan Türk-Islam kültürüne sa- siklopedisi, ne yalnızca p9püler
;urel etKınlıklerle ıcra ,,edıldığı
hip çıkmak , korumak ve bu bir eser, ne de sadece akademik
Kutlu Doğum Haftası , halkı
kültürü geliştirip gelecek nesil- çalışma yapanları ilgi endiren mızın bü~k ilgisine ~a~har ollere aktarmak suretiyle milleti- ~ir ihtisas kayrıağı1,ıf Ansiklo- muş ve bır gelene_~ ha~~ alarak
mizin bekasına yardımcı olmak, pedide titizlik~ef tg:1l!nmaya her_yıl bır hafta sureyle ulke genesillere ışık tutmak şüphesiz çahşılan temel ı1l<e, butün mad- nelınde ve yurtdışında kutlanavakfımızın en önemli faaliyet delerin güvenilir kaynaklara da- gelmiştir.
konusudur. Bu düşünceden ha- yanması ve doğru bilgiler ihtiva
1989 yılından itibaren çeşitli
reket eden Türkiye Diyanet etmesidir. Bu ilkeden taviz ver- etkinliklerle kutlanan Kutlu DoVakfı kültürel konularda basılı, memek şartıyla bilgi ve kültür
ğum Haftası, 1997 yılında da 79
sesli, görüntülü yayın araç ve seviyesi farklılık arzeden insanı- il,. 497 ilçe ile yurtdışında Azergereçlerden yararlanmak sure- mızın bilgi edinme ve aydınlan- baycan, Kırgızistan, Kuzey Kıb
tiyle kültür hizmetini sürdürrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım,
SEMPOZYUM
mektedir.
Makedonya ve Türkmenistan'da
MUflU OOGUN HAflASI
('
.,/
\ y
ti UlUSlAIUR.ıUI İLMİ TOPLılNTISI •
,i
Vakfımızca bu amaca yönelik
13 7 panel, 4 73 konferans, fo* •~
"Sir,1 SÜR _,..Hı,~
olarak dinI, milli, ilini ve sosyal
ISL/-~•·V' ~ rum, tören, yarışma, konser ve
. 2 Nİ!.A.fı( ..Jr J .•.,.,,.,.
konularda halkımızı aydınlat
kampanyalarla icra edilmiştir.
mak amacıyla panel, konferans,
Programlara yurt içinden ve
yurtdışından profesör, doçent,
sempozyum gibi etkinlikler düyardımcı doçent, doktor, araşzenlenmektedir. "lslam ve Müs-

lıı·•

tırma görevlisi, öğretim üyesi
düzeyinde il ve ilçe müftüleri de
dahil olmak üzere toplam 949

madan dint, ilmt, kültürel ve
sosyal konularda hazırlanan
254 basılı, 30'a yakın sesli ve
lO'a yakın görüntülü yayın halkımızın istifadesine sunulmuştur. Halen montaj, dizgi ve değişik baskı aşamalarında 60'a
yakın eser yayına hazırlanmak-

konuşmacı katılmıştır.

Hafta münasebetiyle "Türk
· Dünyasının Dinı Meseleleri" konusunda, Ankara, lzmir ve lstanbul'da uluslararası sempozyum düzenlenirken, aynı konuda Ankara'da üniversite gençliğinin katılımıyla bir forum

tadır.

Neşredilen esedCrin bir kısmı
çeşitli ödü!Jler, ınyık görülürken
gerçekleştirilmiştir.
bir kısmı
temel kaynak eser
niteliğ-ir<cİ'e
'ir.
Yayınlarımız süYine bu haftada "Lise ve Meslek
Liseleri Arası Bilgi Yarışması", r~<lı basılıp piyasaya arz edil"Imam-Hatip Liseleri Ôğrencileri ry.ektedir. 8}ı yayınlara halkım1tın ilgisi ve güveni tam'dır. Her
Arasında Hutbe Met!]).. J;llfi[flama
ebatta
Kur'an-ı Kerim ve mealYarışması", "Ilkokul Ôğrencileri
Arası Şiir Ya~ası", "Balkan ve leri çeşitleri, Islam taıihi ala mda özgün temel eserler, Ilafüyat,
Kıbrıs Türkx~ Arasında Na't Ya~tlebiyat ve Tarih alarıınlıa çerışması" ve "lslam Araştırmaları
Ödülü" k6nulannda yanşmalar şltli fakültelerde okutulan temel
cfers ki.tapl~n, günlük po~üler
düzenlenp-ıiştir.
Toplullflmuzda sevgi ve hoş ~ erler, il~ ve fikrt araştırımamahsulü ufuk açıcı kalıcı
görünün v,-ıakiın kılınması amaçrlışmalar, r nrellektüel ve ~e~eft
cıyla 19.95 yılında başlatılan "Bir
Dal Gül Ve\ Kampanyası" bu yıl y;ayı?1ar, ~ocuk yayınlan turunda devam etı:e-iştir. Aynca Kadın qeki neşrıyftımız Vakfımız yaçeKollarımız tm-afından Ankara y;tn!~n_n~ 1olaşım alaµ~
Etlik SSK Hasta~si'nde doğum ş tliliğinı gostermektefür.
Halkıınız\n güvenilır ve ucuz..
yapan 15 anneye altın hediye
edilmiştir. Yine hafta ~ünasebe- ı k;aklarda-~ kitap temin...etmetiyle Türk Tasavvuf Musikisi le ·ru sağlamak amacıyla Istan;
bul (Üsküdar;'Cagaloğlu, Falih),
konserleri düzenlenmiştir.
Ankara (Sıhhıye, Kocatepe,pşti),
Aydın, Adana (2), Diyarbj'l.<lr, lz-

ryn

Yayın Hizmetleri ve
Yayınevleri

:

ı

mir, Samsun,

Türkiye Diyanet Vakfı
Kadın Kollan :
Vakfımız tarafından; kadınlan

dinimizin emrettiği bir seviyeye
ve toplumdaki layık olduğu yere getirebilmek amacıyla "Kadın
Kollan" kurulmuştur. Türkiye
Diyanet Vakfı Kadın Kolları;
Türk-lslam kültürünün din1,
mill1 ve tarihı değerlerinin öğre
tilmesi ve bu amaçla sosyal ve
kültürel çalışmaların gerçekleş
tirilmesini sağlamak, lslamın ve
Kur'an'ın doğru öğretilip anla,....~
.
d 1
:.yuması ve~ ın atılmasına katkıda bul~nm~k.' (Oku-Anla~~aşa) ~re~sı~lennın hayata geçırıl
mesı yonunde çalışmalar yapmaktadır\ı996 yılında kurulan
Türkiye qiyanet Vakfı Kadın
Kolları kurulduğu günden itibiren bugüne kadar onbeş günde
bir değiJ-ik konularda panel ve
'konfer,25lar düzenlemekte, sos! al y~ııfüm faaliyetlerinde bulunmakta ve İslami konularda
dersler düzenlemektedir.
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DIŞ ÜLKELER ve

TÜRK CUMHURiYETLERiNE
YÖNELiK FAALiYETLER

Elazıg/Çorum,

Erzurum ve Trab~da yayınev
lerimiz
hizmet ve .~ktedir.
Türkiye Diyanet Vakfı tarafın
7
dan ticari anlayış dikkate alınVatandaşlarımıza hizmet mak, sadıyla ticari amacın ikinci
planda kaldığı bu yayınevleri
mizde kendi ürettiğimiz yayın
ların yanında , Diyanet Işleri
Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlı
ğı, Kültür Bakanlığı, Türk Dil
Kurumu, Türk Tarih Kurumu
gibi resmi kurum ve kuruluş yayınlan ile Vakfımız Yayın Danış
ma Kumlu'nun müsbet gördüğü
dinı, ilmı, mill1, tarihi ve kültürel basılı, sesli ve görüntülü her
türlü yayın okuyucuların hizmetine sunulmaktadır.

Bu konuda öncelikle Diyanet
Işleri Başkanlığı'nın yurtdışı çalışmaları desteklenmektedir. Av-

I rupa ülkelerinde üç milyona yakın vatandaşımız yaşamaktadır.

Türk cumhuriyetle- Üniversitesi llahiyat Fakültesi'nde 96,
lığı'nın yürüttüğü faaliyetler çer- rinden gelen talepler doğrultu
çevesinde, bu vatandaşlarımıza sunda kırtasiye ve büro malze* 1996/1997 öğretim yılında
dinı-millt, sosyal ve kültürel meleri de temin edilerek göndeAfganistan Mezar-ı Şerif şehrin
hizmetler götürmektedir. Yurt- rilmiştir.
de açılan llahiyat Fakültesi'nde
dışındaki vatandaşlarımızın mil25 ,
Vakfımıza bağlı Şubeler ile kolt kimliklerinin muhafazası , dinı ordineli olarak yürütülen proje* 1996/1997 öğretim yılında
ve kültürel ihtiyaçlarının karşı ler çerçevesinde temin edilen açılan Güney Dağıstan Enstitülanması için çalışmalarımız de- muhtelif gıda , giyim, ilaç, vs,
sü llahiyat Fakültesi'nde 67,
vam etmektedir. Bu amaçla Av- insani yardım m~ emeleri vaki
* 1997/1998 öğretim yılında
rupanın çeşitli ülkeleri ile Ametal~pler _do~ ltus~nda ve mu~- asılan Kazakistan Alemdiller
rika' da hizmet binaları satın telıf tarij;ılerde Turk cumhurı- Universitesi llahiyat Fakültealınmıştır.
yetle ınegI
-nderilmiştir.
si'nde 26,
Sovyet lmparatorluğu 'nun
__ .J"
Olmak üzere toplam 685 llaçökmesi neticesinde gerek baA-EGİT HİZME-lLERr: ~ a~ kültesi öğrencisi öğre
ğımsız Türk cumh:uriye1lerinm
Ilgih ülkelerin tiniversitele-rr nim gö~ ktedir.
ortaya çıkm~
ası .,girekse demirile
Vakfımız yetkilileri aras tfda
Aynca,
perde olara a ir edilen ülke1
* 1994/1995 öğretim yılında
lerdeki soy aş ve dindaşlanrnı imzalanmış bulunan protol.<oller
~erçevesinde;
Azerbaycaf
,
KırJ
Nahçıvan
da açılan llahiyat Tezın sesleılni dünyaya duyurma
fsistan,
1frkmenistan,,
Afgamayüllü
1·sede
70,
çabalan dış ülkelere yönelik fastan
,
Djgıstan
ve
Kaze_kis*
1994/1
995
öğretim yılında
aliyetlej imizin önemli ölçüde
t n 'da birl Ilahiyat Fakü\tesi Azerbayc n Bakü'de açılan "Baarunlm1ını zorunlu kılmıştır.
aliyete ge itilmiştir,
kü Türk sesi"nde l 77,
Yurtdı~ndaki vatandaşlarımı
Bu fakült erden;
* ı 99 /1996 öğretim yılında
zın ve so1,daşlanmızın kimliklerini yenid\ n kazanabilmeleri,
* 1992/f 93 öğretim yılında
oma a'nm Köstence - Mecilslam Dini'~ hurafelerden uzak ı\çılan Aze~baycan Baktı Devlet füye ölgesinde açılan "Kemal
ve gerçek anl~ıyla öğrenebil ri dvee1·si te'k
Si llab.iya,ı Fakülte- Ata ürk ilahiyat ve Pedagoji Li235
melerini temin amacıyla dint,
s sı'nde'' 238,
millt, sosyal ve kültürel eserler1993/1 94 öğretim yılınd:a
* 1996/1997 öğretim yılında
den basılı, sesli ve görüntülü
an Kırgı istan Os~
le
Türkmenistan'da açılan Ilahiyat
çok sayıda yayın; başta Türk U versitesi ~ iyat Fakülte- Lisesi'nde 75 öğrenci öğrenime
cumhuriyetleri ve Balkan ülke- si'nde 236,
devam etmektedir,
leri olmak üzere soydaş ve fün* 1994/1995 öğretim ilında
- Sözkonusu eğitim kurumladaşlarımıza gönderilmektedir.
açılan Türkmeniste Devlet ' rında okuyan öğrencilerin yol,
Türk cumhuriyetlerinde ve
diğer ülkelerde yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın çocuklarının Türkiye'de eğitim ve öğre
timine yardımcı olmak amacıyla
bu öğrencilere burslar tahsis
edilmekte büyük bir kısmının
tüm masrafları da Vakfımız tarafından karşılanarak ülkemizde
Vakfımız,

Diyanet

lşleri Başkan

okutulmaktadır.

Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Bosna-Hersek, Azerbaycan, Makedonya ve Irak'ta
yaşayan soydaş ve dindaşlarımı
zın acil ihtiyaçlarını gidermek
amacıyla ilaç, gıda ve çeşitli
malzeme yardımlarında bulu-

nulmuştur.

iaşe-ibate,

lık,

kitap, kırtasiye, sağ
giyim, vb. tüm masrafları

Vakfımızca karşılanmaktadır.

- Bu eğitim kurumlarında halen Akademik kariyere sahip
toplam 60 öğretim elemanı ve
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı
11 Meslek Dersi öğretmen kadrosu ile başarılı bir eğitim sunulmaktadır. Sözkonusu öğre
tim elemanlarının yol, ders saati
ücretleri ve yurtdışı ücretleri
Vakfımızca karşılanmaktadır.
Okulların

iç donanımı için gerekli olan muhtelif aras;.-g&r-€Ş.:
malzemeler Tü~,td.en temin
edilerek mah , e ulaştırılmış
tır.

Açılan

eğitim kurumlarına

ilave ola
* 199 /1999
barıyla,
Kırım

öğretim yılı

iti-

Kırgızistan, Dağıstan,

v Nahçıvan'da birer ilahiyat Lis i açılması planlanmış
olup, imz anmış bulunan protokollar çer vesinde altyapı çalışmalarımız
vam etmektedir.
* Sunmakta lduğumuz bu
eğitim-öğretim hi.itnetleri Dışiş
leri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Diyanet lşl7'ri "Baş
kanlığı ve diğer ilgili Bal<a~lık
larla işbirliği halinde koordineli
olarak yürütülmektedir.

* Açılan tlahiyat Fakültelerin-

* Bulgaristan, Kının, Arnavutluk, Bosna-Hersek, K.Irak, Gagoğuzya, Romanya, Makedonya,
Gürcistan ve diğer ülkelerde

deki öğrenciler her yıl hazırlık ve
1. sınıfları Türkiye'deki llahiyat
Fakültelerinde okumakta, bu ve-

sile ile

öğrencilere

ülkemizdeki

mahalli idarelerce

eğitim-öğretim kurumları
nın çalışmaları, Türkiye Türkçesi

dini

öğrenmeleri, diğer taraftan ülkemizdeki dini, sosyal ve kültürel
hayatı daha yakıJldan tanımaları

gerek

dım yapılmıştır.

sağlanmaktadırf'

* 199 ]997 öğretim yılında
Bak.. lah yat Fakültesinden
un 7 9ğrenci yüksek lisans
apmak ü:J!re TürkiE ~get~lmiş olup lialen Anfara niversitesi Ilahiyat Fakültesi'nd:)'ğ
renime devam etmektedir/ .

açılan

dini gerekse klasik anlamda eği
tim veren kurumların araç-ge.reç, ders kitabı, vb. ihtiyaçlarına
Vakfımızca büyük ölçüde yar-

* Milli Eğitim Bakanlığı'nca
tahsil yapmak üzere muhtelif tarihlerde Türkiye'ye getirilen 80
civarında soydaş öğrencinin

8

ay süreyle TÖMER Türkçe kurs
ere eT· ~fımızca karşılan
mıştır.

l

1 * Bu Cuthuriyetlerdef orta,
~ksek ve lisansüstü öfenim
B- KÜIJÜREl HİZMEilER:
iapmak ü ere Türkiye'y~elen
* Karşıılklı kültürel ilişkilerin
tOO civarulda öğrencinin :\ışiş- arnrılmas~ maksadıyla Azerbayleri Bakanl\'ğı ve ilgili kuruluşla- can'da tam teşekküllü bir matn uygun örüşleri alınmak su- baa faaliJ te geçirilmiştir.
etiyle yol, burs, iaşe-ibate, vb.
* Her.yıl yeterli miktarda takasraflan a Vakfımızca karşı·rn ~ Ramazan imsakiyesi hanmaktad '·
2ırlanarak bu ülkelere gönderil* Dini t hsil yap ak üzerez .tedir.
elirtilen ~lkelerde~ ülkemiz
*. Diyanet işleri Başkanlığı ve
elen ve Dı ane~ lşlen B a ~
akfımızca soydaş ve dindaşlağ na ba~lı ur an K~~rında rımızm ihtiyacı olan muhtelif
1- yıl sureyle kursa tabı tupı- yay.ı.nlar tercüme ettirilmek sulan 21 soydaşnnrtın yol,ıburs retiyle yurtdışı din hizmetleri
vb. masrafları Vakfımızca.lkarşı- Müşavirlik ve Ataşelikleri vasıta
1

lanmıştır.

sıyla soydaşlarımıza ulaştırıl
maktadır.

* Sözkonusu ülkelere başta
Kerim olmak üzere
3.000.000 adet muhtelif yayın

Kur'an-ı

gönderilmiştir.

* Milli Eğitim Bakanlığı'nca
Türk Cumhuriyetlerinde açılan
okullarda der:s kitabı olarak
okutulmak üzere 500.000 civarında muhtelif yayın Vakfımız
ca mahalline ulaştırılmıştır.
* Milli Eğitim Bakanlığı'nca
Türkmenistan'daki öğretim kurumlan için hazırlanan 5 çeşit
ders kitabından toplam 445.000.
adedi Vakfımızca bastırılmıştır.

__ __
;::;,,.,.
.,

doğuml

-* Peygamberimizin
··
··
b .
~,uknfu munads-~ et ıyle ~.~: ~~:
va ımızca uzen
,, Aenen ~--ut:.ı:u
1arına
bDo -lkm Hdaftas?mirôğram
..
u u e1er enıı ım adamı, yazar
ve şairlıriatılımı sağlanmaktadır.
* Di.ya et lşleri Başkanlığı ve
Vakfım ca soydaşlarımıza verilecek . metlerin daha düzenli,
e~~i~ _:e ~o~dineli bir şekilde
yurutulm mı sağlamak amacıyla geçen yı ve bu yıl düzenlenen I ve il. yrasya lslam Şurası'mn finans nı Vakflmızca

ğu

1

karşılanmıştır.

Bu ülkelerde re ~ ive özel
olarak açılmış bulunan eğitim
kurumlarına ait kütüphanelerde
değerlendirilmek üzere yeteri
miktarda muhtelif yayın gönde*

rilmiştir.

C- TANITIM HİZMETLERİ :
Ülkemizdeki dini, sosyal ve
kültürel hayatın daha yakından
tanıtılması, özellikle de ülkemiz
aleyhine oluşturulan menfi düşüncelerin ortadan kaldırılması
maksadıyla Türk Cumhuriyetleri, Türk Toplulukları ve Balkan
ülkelerindeki dini idare temsilcileri başta olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan davet edilen heyetler Vakfımız ve
Diyanet lşleri Başkanlığı'nca misafir edilmektedir.

ıf

tzMETLER ·.
n'ndak·ı o·mı· ı·dare1ere mensup
* Diyane lşleri Başkanlığı:dca toplam 86 din adamının yol ia.
.
'
u u- ıke1ere gonderiimesı
plan- ş~-il:>ate
eğitim vb. masrafları
lanan, ancak bütçed e yet~ ı Vakfımızca
~ Itaı;:şılanmıştır
-- '
tahsisaL bulunmaması sebeôıyle
.. .
·
örevlendirilmesi mümkqh ola- J y-urtdışına yonelık ola~a~ sürayan 50 J:lın görevlisinW yurt- d~nnekte olduğumuz butun bu
ışı yol veı,aylık ücretlex
· Vakfı- hızmetle~ ~ah~ düzenli, etkin
zca karş !anmaktadır.
ve koor1delı bır şekilde yürü* Dini
ve görgüle ·uin tülmesin· sağlamak amacıyla
rtır~lması mak~adıyla Diy~net başta K. .T.C._ olm~k üzere
ş1erı Başk lığı na bağlı Eğitim Aterbay n ve dığer Turk Cum~~~kezleripde 2 - 3 ay süreyle
uriy~~erinde Vakfımızın birer
~ğiume ta~ı tutulan ~ - rk-C~m- beşirlın açılmasına dair çalışliuriyetleri ve Türk opluluklaa r sürdürülmektedir.

or·~lgi

E- CM\İ, KUR'A KURS
~N, FAKÜLTE, YURT
vb. BİNALARIN
ŞA ve ONARIMI :
$'oydaş

dini

ve

dindaşlar~ızın

ihtiyaçlarının karşıla"'"nması

maksadıyla,

Azerb1 an'da 8,

Kırgızistan'da

1, Kazakistan'da
4, Türkmenistan'da 1, Nahçı
van'da 1, Abhazya'da 1, Ukray-

* Frankfurt ve Çevresi Cami Yaptırma ve Yaşatma Cemiyeti'nce satınalınan binanın
tamiri için
* Avusturalya Sidney'de yaptıralan mülkiyeti Vakfımıza ait Aubrun Camii için
yardım yapılmış ve bu caminin mihrap, binber, kürsü vb. malzemeleri de
Vakfımızca temin edilmiştir.

500.000.- DEM
800.000.- $

* lsviçre Zürih Merkez ve kültür merkezi için lsviçre Diyanet Vakfı'na

200.000.-

SFR

* Fransa Lyon bölgesinde Saint Etiennes ilinde Türk lslam Kültür Cemiyeti'nce
satınalınan garajın

camiye dönüştürülmesi için

17.790.- DM.

* Paris'te Avrupa Müslüman Dostluk Cemiyeti'nce cami ve kültür merkezi olarak
kullanılmak amacıyla satınalınan

binaya

25.000.- FF

* Hollanda Fort Camii için

237.631.- USD

* Hollanda Zötphen Barboros Camii'ne 240 m2 halı gönderilmiştir.

ilgili dış temsilcilikler, Dışişleri ve ilgili Devlet B~kanlıklarının vaki talepleri ve uygun görüşleri doğrultusunda
nakdi yardımlar yapılmıştır.

-Azerbaycan'daki

Yanık

Mescidine 1 adet cenaze aracı ,

-Bosna+~ rsek Müftülüğüne 1 adet rtJinübüs,
-Bosna-Hersek Tuzla

Müftülüğüne

1 adet cenaze

[
aracı,

-Nahçıv~n Özerk Cumhuriyetine 50 üpite yılan serumu,
-Bosna-Hersek'teki

Türk-Barış

Gücü Kuwet

Komutanlığına

1 adet fax ve printer cihazı ,

-Bosna\ıersek Travnik'teki lbrahim P~şa Mescid~ e halı (81 m2),
-Kudüs Mescid'i Aksa Camiinin restorasyonu için çini ve oluk malzemesi,

f

-Amerika ~ ewyork'taki lsıam Kültür ~ rkezi'nce i~şa ettirilen cami için çini,
-Bosna-Hersek'teki Sultanahmet Camiine halı (300 M2),

-Bangladeş'in\Çihittagong şehrindeki ~amii için üç adet avizfgönderilmişl!r.
-K.K.T.C.'deki tarihi Lala Mustafa Paşa Camii'ne 1.100m2

'L'

halı,

Malzemeleri temin edilerek mahallerine ulaştırılmıştır.

* Almanya Berlin'de bulunan Spandav camii

inşaatında kullanılmak

üzere muhtelif mermer ve cami malzemesi

gönderilmiştir.

* Mülkiyeti Vakfımıza ait Bergheim'de bulunan cami için avize,

h21ı,

kürsü gibi malzemeler gönderilmiştir.

* Lyon Camii'ne minber ve mihrap çinisi, kütüphanesine de Vakfımız ve Başkanlık yayınlarından gönderilmiştir.
* ltalya Roma Camii ve mescidinin mihrap, çini ve tezyinatlalfVakfımızca
yaptırılmıştır.
,1/,,,
* Belçika'da mülkiyeti

Vakfımıza

ait Fatih Camii için 5 adet avize gönderilmiştir .

Ayrıca;

-Devlet bütçesinden yeterli ödenek bulunmaması sebebiyle Vakfımıza intikal eden vaki talepler doğrultusunda
Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu'nda bulunan Din Hizmetleri Müşavirlikleri ile Kırım Din Görevlileri
Yöneticiliğinin büro kirası, büro malzemesi, telefon, mahalli sekreter ücreti, elektrik, temizlik vs. giderleri karşı
lanmaktad ı r.

-Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları'ndaki dini idareler için ihtiyaç duyulan fotokopi makinası, fax ve
daktilo vb. malzemeler mahallerine ulaştırılmıştır.
Bu coğrafyanın herhangi bir yerinden Türkiye'ye gelip de Vakfımızdan şu ya da bu ölçüde yardım görmemiş
temsilci sayısı oldukça azdır. Hatta devlet burslusu olarak ülkemizde okuyan çok sayıda öğrencinin zaruri ihtiyaçları da Vakfımızca temin edilmiştir ve edilmektedir.
Sözkonusu yardımlar; Dışişleri Bakanlığı, ilgili Devlet Bakanlığı ve Diyanet işleri Başkanlığı başta olmak üzere
diger ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmak suretiyle bizzat Vakfımızca görevlendirilen elemanlar vasıtasıyla
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
Anahatlarıyla sunmaya çalıştığımız devletimizin artan gücüne ve etkinliğine parelel olarak, milli' politikalarımızın
uzandığı ve milli çıkarlarımızın sözkonusu olduğu her yere belirtilen hizmetleri sunmaya çalışan Vakfımız, sorumluluğu gereği olarak bu kadar geniş bir coğrafya'ya çok yönlü hizmetler ulaştırabilen ender kuruluşlardan biridir.

XV. Vakıf Haftasında
Vakfımızın Gerçek e~tirdiği Faaliyet er
Vakıf haftaları

her yıl Aralık
ülke genelinde çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle kutlanmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde icra edilen XV. Vakıf
Haftası münasebetiyle bu yıl
Vakfımız tarafından Ankara' da
500, Tunceli'de 250 ve
Van'da 250 olmak üzere toplam 1000 fakir ve yardıma
muhtaç aileye onar milyon
TL. yakacak yardımı yapıldı.
ayının

ilk

haftasında

Vakıf Haftalarında vatandaş

ve öğrencilere yardım yapmayı

gelenek haline getiren Türkiye
Diyanet Vakfı, XV. Vakıf Haftası'nda ortaokul ve liselerde öğre
nim gören öğrenciler arasından ,
okul idarelerince belirlenen Ankara' da 100, Şırnak'ta 50 ve Hakkari' de 50 olmak üzere toplam
200 fakir ve başarılı öğrenciye
onar milyon TL nakdi yardım
yaptı.

Vakıf Haftasının bir vesile teşkil
etmesi sebebiyle gerek Genel
Merkezimiz ve gerekse il ve ilçe

şubelerimizce güçsüzler ve yetiştirme yurtları ziy~ret
edilerek sakinlerine uygun hediyeler verildi ve gönülleri alındı.
Sosyal bünyemizde daima birleştirici ve kaynaştırı
cı bir rol oynayan Türkiye Diyanet Vakfı, milletimize
çok çeşitli ve güzel hizmetler vermektedir. Birlik ve
beraberliğin tesis ve temini, dostluk ve kardeşliğin
gelişip güçlenmesi yönünde faaliyette bulunan Türkiye Diyanet Vakfı, hem yurtiçinde hem de yurtdışın
da sosyal, kültürel, dint ve ilmt faaliyetlerde bulunmaktadır.

COCıRAFİ ve

I•

GENEL DURUM

sviçre, Avnıpa'nın orta kesiminde
yer alır. Kuzeyinde Almanya, batısında Fransa, doğtı'da Avusturya ve
Liechtenstein (Lehtenştayn) ve güneyde ltalya ile çevrilidir.
lsviçre coğrafi olarak üç bölüme
aynlır. 1. Kuzeyde güneybatıdan kuzeydoğuya doğru uzanan Jura dağla
n, 2. Orta l sviçre platoları , 3. Güneyde Alp dağlarıdır.
lsviçre'nin yüzölçümünün %
l0'unu kaplayan Jura dağlanmn büyük bir kısmı kireç taşından oluşur.
Ortalama yükseltisi 1.500 m. olan
J ura dağlan akarsuların açtığı derin
vadilerle parçalanmıştır.
Jura dağlan ile aynı doğrultu d a
uzanan orta İsviçre platoları ülkenin
% 32'sini kaplar. Bu bölge yüksekliği 400-800 m. civarındaki tepeler ve
vadilerden meydana
gelir. Orta lsviçre'de
çok sayıda göl bulunur. Burada nüfus oldukça yoğundu r. Tarım ve sanayi faaliyetleri de burada yapılır.
lsviçre'nin güneyini
kuşatan ve ülkenin
topraklarının büyük
bölümünü kaplayan
Alp dağlan yüksekliği
yer yer 4000 metreyi
geçen, sarp dağlardır.
Dağların arasında
akarsuların açtığı de-

rin vadiler ve buzul
gölJeri yer alır.
Ülkede genel olarak
karasal iklim özellikleri görülür. Alpler'de

Nüfusu

41.293 km2
7 .045.524 (1996)

idare Şekli

Federal Cumhuriyet

Yüzölçümü

Başkenti

Bern

Önemli şehirleri
Dili

Zurich, Basel, Cenevre, Lozan
Almanca, Frans ızca, ltalyanca

Dini

Hıristiyanlık

Para Birimi

lsviçre Frankı

özellikle kış çok sert geçer. Ancak
ilkbaharda güneyden esen kuru ve
sıcak fön rüzgarlan karların erimesini hızlandım. Kuzeydeki Jura bölgesi de Atlas Okyanusu'ndan gelen hava kütlesinin etkisiyle bol yağış alır.
lsviçre'de genel olarak kışlar soğuk, yazlar da serin geçer.
Ülkenin her yanı zengin bir orman

örtüsü ile

kaplıdır.

Alçak yerlerde

çayırlıklar yer alır.

lsviçrenin en önemli akarsu ları
Ren ile Rhone (Rön)'dür.
tsviçre'de irili ufaklı çok sayıda göl
bulunmak tad ır. Çoğu buzu l gölü
olan bu göllerin en önemlileri Leman, Zürich ve Konstanz gölleridir.
lsviçre 1848 yılında 23 kantonun
katılımıyla kurulmuş

bir cumhuriyettir. Birinci ve !kinci Dünya
Savaşları sırasında ta rafsız kalan tsviçre,
tarafsızlık politikasını

halen sürdürmektedir. Uluslararası birçok örgüt ile ilişkisi
bulunmasına rağmen
Birleşmiş Milletler ve
AB üyesi değildir.
İsviçre yer altı kaynaklarından yoksun
bir ülkedir. ü lkede
çok az miktarda
uranyum ve demi r
yatakları bulunmakta
ise de ekonomik değeri çok azdır.

•

·- -

lsviçre'de

toprakların yansı tarıma

elverişlidir.

Ancak tarımsal üretim
ülke ihtiyacını karşılayamaz. En
önemli tarım ürünleri buğday, arpa,
çavdar ve patatestir.
lsviçre'de geniş çayırlıklar hayvancılığı cazip hale getirmiştir. Daha
çok büyük baş hayvan yetiştiriciliği
yapılan lsviçre'de önemli miktarda
yağ, peynir ve süt üretimi yapılmak
tadır.

lsviçre'de yer altı kaynaklarının olve ham meddedin dışarıdan
ithal edilmesine rağmen sanayi çok
gelişmiştir. lsviçre sanayisinin enerji
ihtiyacı büyük ölçüde hidroelektrik
santrallerinden ve son yıllarda inşa
edilen nükleer santrallerden sağla
maması

nır.

İsviçre sanayii daha ziyade makinalar, motor yapımı, elektrikli ev
aletleri, asansörler ve eczacılık ürünleri üzerine uzmanlaşmıştır. lsviç-

1

·

17

re'nin dünya piyasalarında adından 1.337.581 yabancı olmak üzere topen çok söz ettiren ürünü kuşkusuz lam 7.045 .524'tür. İsviçre dışında
saat imalidir. ABD ve Japonya'nın bu yaşayan lsviçrelilerin sayısı Ağustos
alandaki rekabetine rağmen saat ya- 1996 itibariyle 541.302'dir. Tutulan
kayıtlara göre bunların 374.095'i çifpımında dünyada birincidir.
te
vatandaş statüsünde bulunmaktalsviçre ekonomisinde turizm sekdır. Türkiye'de ise aynı tarih itibariytörünün yeri çok önemlidir. Özellikle dağ turizmi ve kayak merkezleri le 1.010 (650'si çifte vatandaş statüile ün yapmış olan ülkeyi her yıl çok sünde) lsviçreli yaşamaktadır. İsviç
relilerin % 74'ü Almanca, % 20'si
sayıda turist ziyaret etmekte ve 7
milyar Dolar civarında döviz bırak Fransızca, % 5'i ltalyanca ve % l'i
Rato-romanca konuşmakta; toplam
maktadır.
nüfusun % 46,3 'ünü Katolikler
lsviçre'nin toplam ticaret hacmi (3 .184.069) , % 40'ını Protestanlar
135 milyar Dolar civarındadır. itha- (2.474.821), % 2 ,2'sini Müslümanlatı ihracatından fazla olan ülke, dı lar (152.217) ve geri kalanım da dişarıdan başta petrol olmak üzere ğer inanç grupları ile hiçbir dinI gruham maddeler, motorlu araçlar, rna- ba mensup olmayanlar oluşturmak
kinalar, sebze ve meyve ile kimyasal tadır.
ürünler satın alır.
lsviçre Federal Hükümeti 7 üyeBaşlıca ihracat ürünleri mücevhe- den meydana gelmekte, bu üyelerrat, ilaç, saat, hassas aletler, elektrikli den herbiri dönüşümlü olarak birer
ev gereçleri ve makinalardır.
yıllık sürelerle Federal Devlet Başka
lsviçre ticaretinin % 50'sini AB ül- m görevini de yürütmektedir. İsviçre
Yasama Organı ise, eşit statüye sahip
keleri ve ABD ile yapar.
iki meclisten oluşmaktadır.
Ülke siyasi ve mali istikrarı sebelsviçre'de çalışan nüfus, toplam
biyle dünya para piyasasının önemli
nüfusun
% 49.4'ünü teşkil etmekte,
merkezlerinden birisidir. Ülke ekonomisine önemli gelir sağlayan ban- bunların yaklaşık % 5.6'sı tarım-or
kacılık sektörü bütün dünyaya hiz- man, % 33.2'si endüstri-elsanatları
ve inşaat, % 61.2'si hizmet sektörlemet vermektedir.
rinde çalışmaktadır.
lsviçre dağlık bir ülke olmasına
lsviçre'de kişi başına düşen milll
rağmen gelişmiş bir demiryolu ve
karayolu ağı ile Avrupa ulaşımının gelir payı 1994 yılı itibariyle 53.320
kavşak noktalarından birisidir. Deni- İsviçre Frangı olup, ortalama aylık
ze kıyısı bulunmayan ülkenin, deniz bürüt ücret ise 1995 yılı için 4.971
ticaret filoları ltalya , Hollanda ve lsviçre Frangıdır. Yıllık enflasyon
oranı % 0.6'dır lşsiz sayısı Nisan
Fransa limanlarında bulunur.
1997 itibariyle 197. 732 ve işsizlik
lsviçre ile Türkiye'nin ticaret iliş oranı %5.S'dir.
kileri oldukça gelişmiştir. Türkiye'ye
başta makinalar olmak üzere kimyaEGİTİM
sal ürünler, elektrikli ev gereçleri,
saat ve hassas aletler satmakta, Türlsviçre'de eğitim konularındaki
kiye'den de sebze, meyve konfeksi- yetkiler büyük ölçüde kantonlara ait
yon ürünleri, demir-çelik , deri ma- olup, bunun sonucu olarak kantonmülleri, halı ve tütün satınalmakta ların eğitim sistemleri arasında farkdır.

lılıklar bulunmaktadır.

lsviçre Konfederasyonu, 1291 yidört Kantonun (Uri, Schwzy,
Obwalden, Nidwalden) bir araya
gelmeleri ile kurulmuştur. Bugünkü
konfederasyon 1848 anayasası ile teşekkül etmiş olup, 26 kantondan
(6'sı yarım kanton) meydana gelmektedir.
lsviçre'nin nüfusu 31.12.1996 itibariyle 5.707.943 İsviçreli,

Eğitim
arası
sağlamak

lında

düzenlemelerinde kantonkoordinasyonu ve birliği
üzere "İsviçre Kanton Eği
tim Müdürleri Kurulu" teşkil edilmiştir. Kurulun sürekli bir sekreterlar

yası vardır.

lsviçre'de okul

çağı, çocuğun altı

yaşını doldurmasıyla başlamakta ,

mecburi eğitim dokuz yıl sürmektedir. Okula başlangıç tarihi ile lise

lsviçre'deki vatandaşlarımızın %
37'sini 18 yaşından küçük çocuklar
ve gençler oluşturmaktadır. lsviçre'de doğan Türk çocuklarının sayısı
yılda ortalama 2000 civarında ol-

mezuniyet tarihi arasındaki süre ise
en az 12 en çok 13 yıl olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

lsviçre'de okul öncesi eğitim hizmetlerini yürütme görevi genellikte
yerel yönetimlere bırakılmış olup,
okul öncesi eğitim kurumlan kaideten resmi niteliktedir. Çocuğun beş
ve altıncı yaşları anaokulu çağını
oluşturmakta ve okul öncesi eğitim

maktadır.

tsviçre'deki vatandaşlarımızın %
25.8'i yıllık oturma iznine, %74.2'si
ise yerleşme hakkına sahip bulunmaktadır. 1964-1996 yıllan arasında
7818 Türk vatandaşı lsviçre vatan-

isteğe bağlı bulunmaktadır.

lsviçre'de

daşlığına geçmiştir.

eğitimde

çocuklarının

bulunan Türk
toplam
say ısı

21.500'dür.
lsviçre'deki Türk çocuklarının eği
timlerine ilişkin hususlar Türkiye-lsviçre Karma Eğitim Komisyonu toplanularının konusunu oluşturmakta
dır. Mecburi eğitim çağındaki çocuklar için, normal eğitim programlarına ilaveten okullarda Türkçe ve
kültür dersleri düzenlenmektedir. mekte, genç nesiller ise daha ziyade
Haftada iki-dört saat olan bu dersle- lsviçre'de kalmaktadır.
re iştirak isteğe bağlı olup, katılanla
lsviçre'deki vatandaşlarımızın
rın sayısı 3000 civarında bulunmak31.12 ..1996 tarihi itibariyle sayısı
tadır. Türkçe ve kültür dersleri öğ
79.424'dür. tsviçre'deki vatandaşla
retmenleri Milli Eğitim Bakanlığı rımızın büyük bölümü Zürich, Bamızca gönderilmekte ve halen lsviçsel, St. Gallen, Aargau, Solothurn,
re'de 50 Türk öğretmen görev yap- Thurgau ve Bern kantonlarında bumaktadır.

İsviçre'deki Yatandaslarımız
lsviçre'de vatandaşlarımızın sayısı
yeni doğanlar ve aile birleştirmesi
çerçevesinde gelenler ile artmaktadır. Ülkemize kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın önemli bir bölümünü 1960'lı ve 1970'li yıllarda çalış
mak için bu ülkeye gelenler teşkil et-

İsviçre'deki

Türk Dernekleri

lsviçre'de temsilciliklerimizle
olumlu ilişkide olan kültürel, sosyal,
dini hizmet ve sporuyla ilgili faaliyette bulunan derneklerin sayısı
lO0'ün üzerindedir. Dernekler bir
taraftan üyelerine kuruluş amaçları
aoğrultusunda çeşitli hizmetler verirken, diğer taraftan temsilciliklerimiz ile toplumumuz arasındaki bağ
lantıyı da sağlamaktadırlar. Derneklerin bir kısmı üst kuruluşlar olarak
federasyonlar şeklinde örgütlenmiş
lerdir. Federasyonlar ise kendi aralarında bir araya gelerek, 1993 yılı solunmaktadır.
nunda "lsviçre Türk Federasyonları
lsviçre'deki vatandaşlarımızın Koordinasyon Kurulu"nu oluştur
34.526'sı çalışmaktadır. Çalışanların muşlardır. Federasyonların sayısı se% 25,3'ü metal-makina sanayiinde, kizdir. Aynca okul aile birlikleri
% 44'ü hizmet sektöründe, % 6.65'i mevcuttur.
tekstil ve giyim alanında çalışmakta,
geri kalan kısmı ise diğer sektörlere
İsviçre'deki
dağılmaktadır. 1996 yılı sonu itibaMüslümanların Durumu
riyle serbest çalışan vatandaşlarımı
180 bin Müslümanın bulunduğu
zın sayısı 810'dur.
lsviçre'de vatandaşlarımız birinci sı
rayı teşkil etmektedir.
26 kantona ayrılmış olan lsviçre'de, her kantonun, hatta her mahallenin kendi kuralları (kanunları)
vardır. Sadece Zürih kantonunda
yaklaşık olarak 2600 Bosna-Hersekli, 8000 'Makedon, 3200 Afrikalı,
270 Mısırlı, 480 Tunuslu, 450 Marako lu, 870 lranlı ve 750 Arnavut
Müslüman bulunmaktadır.
Her yıl, bütün dinlere mensup
olanlar (temsilcileri) biraraya gelerek
dua gününe katılmaktadır. lsviçre'de
80 civarında cami bulunmaktadır.
Bu camilerin 40 tanesi İsviçre Türk
Diyanet Vakfı ile iyi ilişki içindedir.
Bunlardan 20 tanesinde resm'i din

görevlisi bulunmaktadır. Görevlilerin hepsi ilahiyat mezunudur. Zira
üniversite mezunu olmayanlara Isviçre vize vermemektedir.
Ayrıca Arnavutların, Boşnakların,
Mısırlıların

ve Pakistanlıların da Zürih, Cenevre ve Bem gibi büyük şe
hirlerde camileri vardır.
Zürih'te 1O adet lslamt Federasyon
bir çan alunda toplanmıştır ki, bunların 5 tanesi Türk'tür. (Vioz) Vreinigung lslarniche Organisation adı altında birlik olan bur organizasyon
Müslüman mezarlığı için girişimde
bulunmuştur. Bu girişim sonucunda
Zürih'te 7500 m2 bir arazi verilmiş
fakat, maddt imkansızlık nedeniyle
alınamamıştır. Kanton yasasında değişiklik yapılarak büyük şehirlerde
mevcut mezarlıklarda Müslümanlar
için de bir bölüm ayrılacaktır. 1998
yılında bu kuruluş lsviçre'de lslam'ın resmen kabulü için girişimde
bulunacaktır . Eğer kabul edilirse
Müslümanlar daha rahat hareket imkanına sahip olacaktır.

re ve dillere göre bölündüyse de,
Otuzyıl Savaşları sırasında başgöste

tehlike, İsviçre halkını çıkar
savunmak için birleşmeye yöneltti ve konfederasyonun bağımsız
lığının, Kutsal Roma-germen imparatorluğu tarafından resmen tanın
ması (1648) sağlandı. Bir buçuk
yüzyıl süren bir barış döneminden
sonra, Fransız devrim orduları ülkeye batısından girerek (1798), lsviçre
Kuzey İtalya üstünde söz sahibi ola- topraklarında Helvetia Cumhuriyebilmek konusunda Fransa'yla çeki- ti'ni kurdular. Ama Napolyon'un yeşen bir devlet haline geldi. Konfedenilmesinden sonra, Viy!lna Kongrerasyon birliklerinin 1515'te Marigna- si'nde (1815) lsviçre'nin bağımsızlığı
no'da Fransızlara yenilmesinden yeniden sağlandı ve Konfederasyon'un yansızlığına uyulacağı konusunda, Avrupa'daki bütün devletler
güvence verdiler.

TARİHİ
Eskiçağda,

günümüzdeki lsviçre'yi
bölgede, Kelt kabilelerinden Helvetler ile bir lllyria-Kelt kabilesi olan Raetler (ya da Retler) yasonraysa, titiz bir yansızlık siyaseti
şıyorlardı. Alpler'deki son derece
benimsedi.
önemli geçitlerin iki yakasında yeraXVI. yüzyılda reform ve karşı relan bölge, çok geçmeden Sezar'ın lejyonlarının (1.Ô. 585'e), daha sonra formdan önemli ölçüde etkilenen ülda birbiri ardına Germen halkların ke, bir iç savaşa sürüklenerek, dinledan Almanların, Burgundların, Ostrogotlann ve Frankları:1 istilasına
uğradı. X. ve XI. yüzyıllarda Kutsal
Roma-Germen lmparatorluğu'na
bağlandıysa da, feodal vergilerin
ağırlığının ve angaryalann bunalttığı
köylüler arasında gelişen ayaklanma
sonucunda, 129l'de Uri, Schwyz ve
Unterwalden kantonları bağımsızlık
larını ilan ederek, aralarında bir savunma ittifakı kurdular. Birkaç yıl
sonra Luzern (Lucerne), Zürich ve
Bem kantonları konfederasyona katıldı. Sonraki 200 yıl boyunca önce
Hbsburgların, sonra da Bourgogne
sülalesinin girişimlerine karşın, XVI.
oluşturan

yüzyıl başlarında İsviçre, bağımsızlı

ğını korumasının yanı sıra daha da
oluşan ve

büyüyerek, 13 kantondan

ren

dış

larını

Çok sayıda katolik kantonun
(Sonderbund) konfederasyondan ayrılma girişiminin 1847'de silah gücüyle engellenmesinden sonra, 1848
Anayasası'yla lsviçre 22 kantondan
(daha sonra 23 olmuştur) oluşan bir
konfederasyon oldu ve iki meclisli
parlamentoyla, temsili demokrasi
benimsendi. 1874'de federal hükümetin yetkileri daha da genişletildi.
Aynı dönemde sanayileşme ve kentleşme başladı.

Birinci Dünya Savaşı, nüfusun
ve Alman kesimleri arasında
siyasal huzursuzluğa yol açtıysa da,
Fransız

İsviçre savaşta yansız kalmayı başar
dı

ve 1920'de Milletler Cemiyeti'nin
merkezi (Cenevre) oldu. lkinci Dünya Savaşı'nda, Almanya'dan gelecek
bir saldırıdan çekinen İsviçre hükümeti, sınırlarını korumak amacıyla
yaklaşık 500.000 kişiyi silah altına
aldı (lsviçre'nin silahlı yansızlık siyaseti, günümüzde 625.000 kişilik bir
milis gücüyle desteklenmektedir.
20-50 yaş arasındaki bütün erkekler
askerlikle yükümlüdür). 1945'ten
sonra lsviçre, bir yandan yansızlık
siyasetini titizlikle uygularken, bir
yandan da eğitim ve refah siyasetini
kararlılıkla sürdürerek, ekonomisini
sürekli geliştirerek, dünyanın en
zengin devletlerinden biri haline gelmeyi başardı.

Türkiye ve Türk Dünyasında

Misyonerlik Faal~etleri
anelin açış konuşmasını yapan Türkiye Diyanet Vakfı
Kadın Kollan Başkanı Ayşe Sucu;
Misyonerliğin dini bir propaganda faaliyeti olduğunu ifade ederek sözlerine başladı.
Hıristiyanlann misyonerlik faaliyetleri konusunda büyük gayret içerisinde olduğuna dikkat
çeken Sucu; Bu faaliyetin, dünya
çapında bir teşkilat tarafından
yürütüldüğünü ifade ederek, bu
teşkilatın, çogu yerde, bir Hıristi
yan propaganda teşkilatı olarak
değil de, tam tersine, gayet masum adlarla onaya çıktığını söyledi.
Bu faaliyetlerin bazen bir okul,
bazen bir hastane, bazen barış
gönüllüleri, bazen de ilmi kimliğe bürünmüş bir oryantalizm,
şarkiyatçılık, müsteşriklik olarak
faaliyette bulunduklarına işaret
eden Ayşe Sucu "Bütün bunlann
temelinde yatan ortak bir hedef
vardır, o da; insanlarda doğuştan
mevcut olan inanma ve bağlanma
ihtiyacını harekete geçirerek, o ihtiyaca cevap verecek tek yolun Hıris
tiyanlık olduğunu kabul ettirmektir.
Bu hedefin arkasından gelecek olan
kültürel, siyası, iktisadı ve benzeri
diğer emperyalist hedefler de bunun
cabasıdır." dedi.
Din duygusunun; kişinin doğuştan sahip olduğu, içinden söküp atamayacağı, varlığının ayrıl
maz parçası olduğunu ve psikoloji ilminin insan ruhunda varlı
ğını tespit ettiği en derin ve temel
duygulardan biri olduğunu ifade
eden Ayşe Sucu, "lnsanoğlu, bu
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Türkiye Diyanet Vakfı
Kadın Kolları tarafın

dan; Türkiye ve Türk
Dünyasında Misyonerlik Faaliyetleri konulu
bir panel düzenlendi.
Oturum Başkanlığını
duygudan doğan din ihtiyacını, şu
veya bu şekilde karşılamak mecburiyetindedir. !tiraj etmeliyiz ki, Türkiye olarak, Türk Dünyası olarak
ve lsliim Dünyası olarak, insanımı
zın bu temel ihtiyacını, yani, din
duygusunu, hem dinimizin aslına ve
temel yapısına hem de insanımızın
içinde yaşadığı çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde karşılayama
dık. Bu görevi, bazen kasıtlı olarak,
bazen de çeşitli yetersizlikler sebebiyle ihmal ettik. Bu ihmal ve kasıt
lar birer tesadüf müdür, yoksa, Islam Dünyasına yönelik uzun vadeli
yıkıcı bir planın bölümleri midir,
bunun da aynca ciddı bir şekilde ele
alınması gerekir kanaatindeyim."
dedi.

Prof.Dr . Bahaeddin
Yediyıldız'ın yaptığı panele konuşmacı olarak
Prof.Dr. Abdurrahman
Küçük, Dr. ömer Turan
ve Ahmet Güngör katıldı.

Ayşe

TDV

Sucu

Kadın Kolları Başkanı

Türkiye'nin ve Yüce Milletimizin her açıdan konumunun çok
önemli olduğunu ve bu önemin,
coğrafI, kültürel, sosyal ve siyasal
sebepleri olduğunu ifade eden
Sucu "Türkiye, bu açılardan, adeta,

Türk ve Islam Dünyasının kapısı,
anahtarı ve bekçisi durumundadır.
Bu durum, tarihte böyle olduğu gibi,
bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Bu yüZdendir ki, dinimize, devletimize ve milletimize
düşman olan mihrakların çeşitli insanı değerleri kullanarak, çeşitli
masum ve haklı görüntüler ardına
saklanarak, iç ve dış işbirlikçilerle
el ele vererek, millı birlik ve beraberliğimize, vatanıyla ve milletiyle
bölünmez bütünlüğümüze yönelik
yıkıcı faaliyetleri, tarihin de derinliklerinden gelen uzun vadeli bir
planın parçalan olarak sürekli sahneye konulmaktadır.
Bu faaliyetlerin üZerlerindeki yaldızlara kapılmamak, yaldızın örttüğü sahte madeni, maskenin sakladı
ğı gerçek suratı görmek gerekiyor.
Aksi takdirde, kıymeti bilinmeyen
değerlerin cezasını, o kıymetleri bir
daha ele geçirmemek ·azere kaybetmek gibi bir akıbete düçar olabiliriz. Bütün bu söylediklerimiz, kültu.rlerarası, dinlerarası, medeniyetlerarası diyaloğa kapalı olmak anlamına gelmemelidir. Karşılıklı hak
ve hukuka saygılı olmak şartıyla, iyi
niyetle yardımlaşmaya, beraber yaşamaya, dinimiz icabı zaten açığız.
Nitekim, asırlar boyu, bunun en güzel örneğini, özellikle, biz Müslüman Türkler vermişizdir. Zaten, bu
panelimizde de, herhangi bir kitle
ve inanç grubunu hedef almamaktayız. Biz, Hıristiyanlarla, hakimiyetin bizde olduğu dönemlerde, yüZyıllar boyu bir arada dostça yaşa
mışızdır. Bu dostluğun devam etmesin~ samimı olarak, biz, yine isteriz. Hatta, bu maksatla başlatılan
dinlerarası diyalog görüşmelerini de
faydalı buluruz. Ancak, bizim karşı
olduğumuz şey, bir dinin, bir medeniyetin, bir kültürün yok edilmesine, bir zamrenin, bir başka zümre
adına sömürülmesine yönelik faaliyetlerdir." dedi.

Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız
(Oturum Başkanı)

Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız
ir giriş konuşması yaparak
Paneli açan Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız; Dünyada
birçok toplum yaşıdığını
ve bu toplumlardan birçoğunun
değişik dinleri olduğunu belirterek, tarih boyunca, milletlerarasında bu toplumlarda din açısın
darı etkileşmeler olduğunu söyledi. Her dinin başka toplumları
etkilemek istediğini vurgulayan
Yediyıldız, "Dinler güçlü bir akım
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olarak ortaya çıkınca, ister istemez,
diğer toplumlar da o dini benimseme yoluna girerler. Yani, Hinduizm
böyledir, Konfüçyanizm böyledir.
Hıristiyanlık ortaya çıkmıştır yayıl
mıştır, Islamiyet gelmiştir yine yayılmıştır; Hıristiyan dünyasının büyük bir kesimi Müslüman olmuştuı;
kısacası dinler yayılıyor ve etkiliyor." dedi.
Bugün, ülkemizi ve Türk Dünyasını en çok uğraştıran, yahut en
çok ilgilendiren konulardan birisinin etkileşim olduğunu belirten
Yediyıldız, Misyonerlik kelimesinin de bütün dinlere ait olmadığı
nı, özellikle Hıristiyanlığa ait bir
kavram olduğunu belirterek "Misyonerliğin en önemli özelliği de, etkileşimlerin dışında, dini yaymak üzere örgütlenmeye dayalı bir faaliyet
olmasıdır Yani, teşkilatlar kuruluyor
ve teşkilatlar; Hıristiyanlığı yaymak
için bütün ülkelerde çaba harcıyor
lar. ônceleri, Hıristiyan mezhepleri
arasında da, birinin, diğerine karşı
yayılma faaliyeti vardı. Fakat, son
asırda, özellikle, Hıristiyan olmayan
toplumlara Hıristiyanlığı götürme
tarzında ortaya çıkmıştır ve bu halen devam etmektedir." dedi.
Yediyıldız, konuya bu şekilde
kısa bir giriş yaptıktan sonra sözü
panelistlere verdi ve ilk konuş
mayı Prof.Dr. Abdurrahman Küçük yaptı.

Prof.Dr. Abdurrahman Küçük

H

Prof.Dr. Abdurrahman Küçük

ristiyan olan, Yahudl olan,
Budist olan,vatandaşlan
mızın, komşulanmızın bu
tür çalışmalarımızdan dolayı bazen alındıklarını, halbuki hedef
olarak, ne bir Hıristiyan kitleyi
ne Yahudileri ne de başka bir
topluluğu komple hedef almadıklarını ifade ederek sözlerine
başlayan Prof.Dr. Abdurrahman
Küçük "Misyonerlikle, hangi şartta
olursa olsun, bütün yollan, imkanları kullanarak, bir başka ülkenin,
bir başka dinin mensuplarını kendi

tarafına katabilme veya en azından
kendi ülkesinde problemli hale getirmeyi kendisi için görev bilen insanlan, teşkilatlı, organize kuruluş
lan kastediyorum." dedi.
Türkiye'de, göründüğünden
daha fazla misyoner faaliyetleri
olduğuna değinen Küçük, açık
olan, gizli olan, bir de bu açıklı
ğın, gizüliğin altında değişik şe

killerde,
pek çok
duğunu

değişik metodla çalışan
çalışma guruplarının ol-

söyledi.

Bu gurupların çalışmalarım belgelerle anlatan Küçük, ihtida
olaylarına dikkat çekti. Bu olaylan belgelerle dinleyicilere aktaran
Prof.Dr. Abdurrahman Küçük,
Türkiye'de ihtida olaylarının daha önce mücerret iken müşahhas
hale geldiğini ve bu kişilerin
mahkemelere müracaat ederek
din değiştirdiklerini ifade ederek,
bunun bir sonraki aşamasında da
bu tür insanların Türk Devletine
ve Bayrağına düşman olduklarını,
Istiklal Marşı gibi milll değerleri
mizi put sayma noktasına geldiklerini söyledi.
Budistlerin, Yahova Şahitleri
nin, Bahailerin ve Hıristiyan
misyonerlerinin ittifak içinde oldukları ortak bir propaganda
noktası bulunduğunu belirten
Küçük, bu propagandanın "ben
Müslümandım, Kur'an-ı okudum
tatmin olmadım, Islam beni tatmin
etmedi, Incili, Kitabül Mukaddes'i
okudum, ondan sonra aradığımı
orada buldum, bunu tanıdıktan
sonra görüşlerim değişti" şeklinde
olduğunu söyledi.
Prof.Dr.Abdurrahman Küçük,
bu gurupların "seni yurtdışına
göndereceğiz, yüksek tahsil yaptıra
cağız, iyi iş bulacağız" gibi vaadlerle de insanımıza ulaşmaya çalıştıklarını belirterek Türkiye'de
cereyan eden bu tür faaliyetlerden örnekler verdi.
Daha sonra misyonerliğin bir
tarifini yapan Küçük, "biz, dinler

tarihçileri olarak misyonerliği iki
gruba ayırırız. Bir, genel anlamı itibariyle, bütün dinlerin; yani, ihtida
kabul eden, müntesip kabul edenlerine misyonerli din; yani, tebliğ de
buna dahil.
!kinci bir grup da, ne olursa olsun
ihtida kabul etmiyo1; biz bize yeteıi.z, kapalı devre çalışınz diyor, biz
bunlara milli dinler diyoruz." dedi
Misyonerli dinlerin de kendi
aralarında ikiye ayrıldığına işaret
eden Küçük; Bunlardan birinin
tebliğe yer veren dinler olduğu
nu, diğerinin de taraftarım artır
mak için her yolu mübah gören
anlayışın hakim olduğu değişik
adlar altında teşkilatlı çalışan dini
hareketler olduğunu söyledi.
Bunların içerisinde yeni dini
hareketlerle ortaya çıkan gruplann olduğuna işaret eden Küçük,
"Bunlar; Hııistiyanlığın da ötesinde,
mesihi inançla insanları kurtarmak
adıyla ortaya çıkıyorlar. lslam
Dünyasında, Islam temeli üzerine
de dayanarak ortaya çıkanlar var;
Hıristiyanlık temeli üzerine çıkan
lar vaı; hem Budizm hem Hıristi
yaıılık hem lslamdan bir şey alarak
uzlaşmacı bir yolla ortaya çıkanlar
var. Bu.nlann da Türkiye'de uzantı
lan var. Mesela, Yahova Şahitleri,
Bahailik, Munculuk, Yedinci Gün
Advendistleri" dedi.

Bunların bazılarının inanışla

rında Bayrağın,

lstiklal Marşı'nın,
millet ve devlet kavramının put,
kan aldırmak gibi olayların dine
aykırı olduğunu ifade eden Küçük "Onun için, insanlar; ancak
Tann devletini kurmalıdır esprisiyle, Türkiye'deki bazı olayların arkasındaki bağlantıyı kurma bakı
mından söylüyorum, öbürleri, işi
daha farklı noktaya getiriyor." dedi.
Misyonerlik deyince akla Hıris
tiyanhğın geldiğini söyleyen Küçük, "çünkü, misyon kelimesi, Hı
ristiyan ilahiyatının bir terimidir.
Yani, doğrudan doğru.ya ilahı bir
görevdir ve o görevi de Hıristiyanlar
Incillere dayanarak yaparlar" dedi.
Misyonerlerin bir başka dinden
insanları Hıristiyan yapabilmek
için değişik yollar kulandıklarını
fakat bunların içerisinde en etkili

yolun kültürel yol olduğunu belirten Prof.Dr. Abdurrahman Küçük; "Bunu, Fransa'da yine misyoner olan çok meşhur Prof Jean Daneleu, Hıristiyan misyonerliği, özellikle, ilahı bir görev olarak kabul ettiği misyonerliği üç kademede ele
alıı: Bil; önce bir yerde kiliseyi dikmek. Iki, kiliseyi yaşatmak; ama,
kiliseyi yaşatmak için en önemli şey,
kiliseyi ayakta tutacak o ülkenin insanlanndan taraftar bulmak, üç, o
kültürle bütünleşmek, o kültürle bü-
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tünleşenıezseniz, kalıcı olmanız

mümkün değildir."dedi.
Misyonerlik faaliyetlerinin Türkiye'de başlaması ve Türkiye'deki
misyonerlik faaliyetlerine de değinen Abdurrahman Küçük; lslamın gelişmesi, Türklerin Anadolu'ya girmesi, Anadolu'nun Türkleşmesi ve lslamlaşmasının bütün
Hıristiyan dünyasını özellikle de
misyonerleri çok endişelendirdi
ğini belirterek, misyonerlerin
haçlı seferleriyle, Türkleri Anadolu'dan çıkarmak ve Türkleri Hı
ristiyan yapmak için değişik yollar denediklerini söyledi.
Fakat Hıristiyanlaştırma olayı
nın Türklerle ters orantılı olduğunu söyleyen ve Türkiye'de bunun tutmadığını ifade eden Küçük, "Türkler üzerinde etkili olamayınca, işi, dinı azmlıklara, o zaman bir kitle olan ve milleti sadıka
olarak kabul edilen Gregoryan Hı
ristiyanlara yöneltiliyor ve Ermeni
Patrikhanesi Osmanlı Devletine ihbarda bulunuyor "bu misyonerler
Osmanlı Devletinin birliğini ve dirliğini bozacaklardır" diyor, devlet
tedbir alıyor, bunlar kaçıyor, doğuya
gidiyorlar. Neticede, mektepler açı
lıyor; mektepler açıldıktan sonra,
katolik, protestan misyonerleri, katolik Ermeni piskoposluğu ortaya çı
kıyor. Sonrn, protestanlar, Ingilizlerin, Amerikanların tavassutuyla
protestanlar ayn bir kilise olarak
devlet tarafından kabul ediliyor.
Fransa'nın desteğiyle katolikler ve
ondan sonra da Türkiye'de 130 yıl
devam eden Ermeni isyanı başlıyor.
Şimdi, bu burada kalmıyor ve devam ediyor. Arkasından barış gönüllüleri de geliyoı:" dedi.
Bugün Hıristiyan misyonerlerinin Hıristiyanlığın İslamdan üstün olduğunu, kıyametin yakın
olduğunu ve kurtuluşun Hıristi
yan'lıkta oldugunu belirterek taraftar toplama yolunda oldukları
nı ifade eden Küçük, misyonerlerin temasa geçtikleri insanların
eksik taraflarını, manevi boşluğu-

nu, maddı sıkıntılarım da kullarnırak, onlara değişik şekillerde
nüfuz ettiklerini söyledi.
Misyonerleıin gizli veya dolaylı yollarla da kendilerine taraftar
topladıklarını belirten Abdurrahman Küçük "Işte, yardım dernekleri, bilgisayar kursu, yabancı dil
kursları, oraya giden gençlere, bilgisayar öğreteceğim, yabana dil öğre
teceğim, Amerikaya göndereceğim,
Avrupa'ya göndereceğim, yüksek
tahsil yaptıracağım diye kendilerine
çektikleri gençlere, yeni bir dünya
vadederek yanlarına alıyotf.ar. Bunlar, bu insanlan bu noktaya getirdikten sonra, yavaş yavaş işlemeye
başlıyor." dedi.
Prof.Dr. Abdurrahman Küçük
misyonerlik faaliyetlerinde, hedef
kitle olarak Türk Milletinin seçildiğini belirterek, "Çünkü Türksüz
bir Türk Dünyası, Türkiyesiz bir
Türk Dünyası, Türkiyesiz bir Islam
Dünyası hedefleniyor, ben, bu.nu,
her konuda, her toplantıda söylüyorum; yani, hedef Islamdan boşaltıl
mış bir Türk Dünyası ve Islam
Dünyasından koparılmış bir Türkiye özleminin kademe kademe uygulanmasıdır. Burada, üzülerek söylüyorum, diğer yan kuruluşlar yanın
da, kadın misyonerlere de büyük

Ömer Turan
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önem vererek, bunu gerçekleştiri
yorlar.
Sevindirici bir taraf var, bunu da
ifade etmek durumundayım. Bütün
bu imkanlara sadece 1900'lü yıllar
da, belki, Ingiltere'nin, Amerika'nın
Türkiye bütçesinin kat kat fevkinde,
Türklere yönelik bütçeler ayırmış
lar; ama, Hıristiyan yaptıkları, Islamdan çevirdikleri insanların sayı
sı sınırlıdır, onun için, ben fazla
korkmuyorum; ama, bir kenara da
bırakmıyorum, bırakmamak lazım.
Her ana babaya görev düşüyor, ne
yapılabilir, devlete görev düşüyor,
Diyanete görev düşü.yor ve nitekim
eğitimcilere görev düşüyor, bizlere
görev düşüyor." dedi.

Dr. Ömer TURAN
isyoner denince, pratikte
Hıristiyan din yayıcıları
nın anlaşıldığını ve bunların da ana hatlarıyla katolik
misyonerler ve protestan misyonerler olarak iki gruba aynldığını
belirterek sözlerine başlayan Dr.
Ömer Turan; Katolik misyonerlerin 17 nci Asrın ortalanndan itibaren Osmanlı imparatorluğunda
faaliyet göstermeye başladığını
söyledi. Protestan misyonerlerinin Osmanlı İmparatorluğuna
gelişlerinin de 19 uncu asrın baş
larım bulduğunu ifade eden Turan; "Osmanlı Imparatorluğuna ilk
gelen protestan misyonerler, lngiliz
protestan misyonerlerdir. Bu arada
katolik misyonerlerin başlangıçtaki
merkezlerinin, yani, başlangıç derken 13 üncü, 14 üncü, 15 inci asır
lara kadar ki merkezlerinin ispanya ve PortekiZ, daha sonra Italya ve
Fransa, daha da sonra, yakın zamanda Amerika olduğunu söylememiz icap eder." dedi.
Protestan misyonerlerin önemli
merkezerinin ise, başlangıçta lngiltere, akabinde Amerika, bugün, büyük ölçüde Amerika, aynca, Hollanda, İsviçre ve Almanya olduğunu belirten Dr. Ömer
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Turan, Osmanlı lmparatorluğuna
ilk protestan misyonerlerin gelişi
nin de 1815 yılında İngiliz protestan misyonerleri marif~tiyle olduğunu söyledi. Bunu, 1820 yı
lında, Amerikan Bord'a bağlı misyonerlerin gelişinin takip ettiğini
belirten Turan, "Bu misyonerler,
başlangıçta, Yahudıleri protestan
Hıristiyan yapmak üzere gelmişler,
Kudüs'e yönelmişlerdir; fakat, kısa
bir zaman içerisinde Yahudıleri protestanlaştırmanın zorluğunu veya
mümkün olamayacağını görmelerinden sonra, Osmanlı Imparatorluğu içerisindeki gayrı müslüm
azınlıklara faaliyetlerini teksif etmişlerdir." dedi.
Gerek katolik misyonerlerin,
gerekse protestan misyonerlerin
Osmanlı lmparatorluğu içerisinde, zaman zaman biraz zorlanmalarına rağmen büyük bir serbestiyet içerisinde çalışt ıklarını
ifade eden Dr. Ömer Turan "Hı
ristiyan mezheplerinin birbirlerine
göstermediği hoşgörü veya serbest
çalışma imkanı, Osmanlı Imparatorluğunda hepsine gösterilmiştir.
lstanbul'da ilk protestan kilisesi
1846 yılında açılmıştır. 1850 yılın
da protestanlar millet statüsünü kazanmışlardır." dedi.
Misyonerlerin, katoliklerin ve
p rotestanların, Osmanlı lmparatorluğunda, okul, hastane ve basın yayın faaliyetleri gibi üçlü bir
ayak üzerinde çalıştıklarını ifade
eden Turan, "Osmanlı Imparatorluğunda ilk Amerikan protestan
okulu 1824 yılında Beyrut'ta açıl
mıştır ve süratle yayılmıştır. Sadece
Elazığ'da 1894 yılında protestanların açtığı okul sayısı 83'tür. 1900
yılı itibariyle Anadolu'daki Amerikan misyoner okul sayısı 417, öğ
renci sayısı ise l 7.556'dır." dedi.
Amerikan misyonerlerinin 19
uncu asrın sonu itibariyle, Osmanlı İmparatorluğunda, 600
milyon sayfa basılı eser dağıttığı
nı söyleyen Dr. Ömer Turan, Osmanlı İmparatorluğunda protes-

tan misyonerlerin, gayrı müslüm
azınlıkların milliyetçilik hareketlerinde de çok önemli roller oynadığını belirtti.
Millt mücadelenin başarıyla kazanılması ve millt bir devletin
kurulmasıyla birlikte Türkiye'de
misyonerlik faaliyetlerinin büyük
bir durgunluk içerisine girdiğini
ifaden eden Turan, bu dönemde
okullarının bir kısmının kapandı
ğını ve misyonerlerin uygun bir
çalışma zemini bulamadıkları
için ülkelerine geri döndüklerini
söyledi.
Misyonerlik kaynaklarında,
1923-61 yılları arasındaki dönemin, kendi faaliyetleri açısından
çok karanlık ve sönük bir dönem
olarak tarif edildiğini belirten Dr.
Ömer Turan, 1961 yılından sonraki yıllarda misyonerlik faaliyetlerinin yeniden başladığını ve bilhassa, 1980'li yıllarda, büyük sayıda, Evangeht Hıristiyanlann,
Türkiye'ye gelerek, etraflarına
inançlarını yaymaya başladığını
söyledi.
Dr. Ömer Turan misyonerlik
hareketlerinin tek başına dinI bir
hareket olmadığım da belirterek,
"Misyonerlik hareketleri, dinI olduğu kadar siyasi, bir o kadar ekonomik ve kültüreldir. Netice itibariyle,
başta, Amerikan misyonerleri olmak üzere, misyonerler; doğrudan
veya dolaylı olarak gittikleri ülkelerde, geldikleri ülkeler lehine bir
hayat alanı yaratma fonksiyonunu
yerine getirmişlerdir; getirmektedirler." dedi.
Dr. Ömer Turan Türkiye ve
Türk dünyasının, bugün, sistemli
bir misyonerlik faaliyeti karşısın
da bulunduğunu ifade ederek "19
uncu yüzyılda Osmanlı Imparatorluğu coğrafyasında yoğunlaşan misyonerlik faaliyetleri, herhalde, şark
meselesiyle birlikte ele alınmalıdır.
Aynı şekilde, protestan misyonerlerin ilgi alanlan olarak birinci derecede çalıştıklan bölgeler dikkat edilirse, Türk lslam coğrafyasının ha-

ritalandır; Müsliimanlann yaşadığı
bölgelerdir. Birinci derecede bu ülkelerde bu protestan misyonerler faal iye tleri ni sürdürmektedirler.
Onuncu ve kırkıncı paraleller arasındaki bölgele·r; birinci derecede bugün üzerinde ça!tştıklan bölgedir.
Nasıl, 19 uncu Yüzyıldaki misyonerlik hareketleri Osmanlı Imparatorluğunda şark meselesiyle iç içe
ele alınmalı diyorsak, aynı şekilde,
günümüzdeki misyonerlik hareketi
de, yine, Brezinski'nin en son çıkan
· kitabında, Kuzey Afrika'daki Müslüman ülkelerden başlayarak, Türkiyeyi içeren ve ]aponya'ya kadar o
Türkistan Dünyasının şeridini göz
önüne alınız. Bu coğrafyayı Brezinski, yeni kitabında, önümüzdeki
yıllardaki muhtemel yeni çatışma
alanlan olarak tarif etmektedir. Aynı coğrafyanın misyonerlerin birinci
derecede ilgi alanı olması, herhalde
bir tesadüf değildir." dedi.
Misyonerlik faaliyetlerin önlenmesi için meselenin tariht boyutunu, bu teşkilatların yapısını ve
çalışma metotlarını bilmenin gerekliliği üzerind e duran Dr.
Ömer Turan, bu konularda çalı
şacak ciddt bir dokümantasyon
merkezinin kurulmasının şart olduğunu belirterek tebliğini tamamladı.

Ahmet Güngör
hmet Güngör konuşması
na Türk cumhuriyetlerinin
Sovyetler Birliği'nin dağıl
masından önceki d urumu ve
Türklerin o dönemdeki yaşantısı
hakkında bilgi vererek başladı.
Ahmet Güngör Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, Türk cumhuriyetlerinde eğitim, ekonomi,
devlet idaresi ve siyasetin yeniden ele alındığını belirterek teknoloji ve serbest pazar ekonomi
sisteminin toplumlarda sosyolo-
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ğiştirdiğini söyledi. Eski dönemlerde Dine, bir afyon, uyuşturucu
ve toplumların beynini yıkayan
safsata olarak bakılırken, bu dönemde din mefhumunun yenid en gündeme geldiğini ifade
eden Güngör, bunun tabii sonucu olarak da, Avrupalı misyonerler, Budistler, Krişnaysler ve Yahova Şahitleri için Orta Asya'nın,
din'i propagandanın yapıldığı bir
merkez haline kendiliğinden dönüştüğünü söyledi
1997 Eylül ayı içerisinde Kırg1zistan'a yaptığı ziyaretteki misyon erlik faaliyetleri ile ilgili izlen imlerin i de aktaran Güngör,
"Kırgızistan'da

Yahova Şahitleri,
Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevf'nin kabristanının tam karşısında
Yahova Şahitleri okulu açmak istemiş, fakat, o bölgenin Müslüman
Türk Halkının yoğun, hararlı protestosu sonunda geri adım atmak
zorunda kalmışlardır. Ayrıca, Kırgı
zistan'ın Başkenti olan Bişkek'te
enstitü düzeyinde bir misyoner okulu açmış bulunmaktadırlar. Kırgı
zistan Devlet Televizyonunda, pazar günleri saat 18'de Arşi adlı
programda Hıristiyanlığı anlatan
yayınlar yapılmaktadır. Almanca
hazırlanan program Rusça altyazı
sıy la verilmektedir. Söz konusu
programda ilahı/er söylenmekte, bir
papaz tarafından dinleyicilere vaaz
verilmektedir.
Gittiğimiz ahrabalanmızın evinde, bir iki yıl öncesine kadar Meryem Ananın haç, ikona bulunmazken, Krişna kitapları bulunmazken,
şu anda bu hitapların, mecmuaların
kitaplıklarda, kütüphanelerde boy
boy yer aldığını bizzat müşahede

hitap eden şarkı, dans, eğlence partileri düzenleyerek toplu halde bir
araya gelen gençlere, kendi dinlerini
propaganda yoluyla, yine, enjekteye
çalışmaktadırlar. Ben 1993 yılında
Orta Asya'da Alma-Ata'da diplomatlara Türkçe dersi verirken, bir
öğrencimiz Krişna dinine mensup
olmuş, kendisi beni davet etmişti.
Onların ibadethanelerine gittik, tabir, gençler için, aileler için büyük
bir kurtuluş yolu, aynı zamanda
devlet için de, hükümet idarecileri
için de; çünkü gençler uyuşturucu
bataklığından, alkolizmden kurtuluyor, yani, onlara göre bunlar fevkalade güzel. Krişna Hint kökenli
ve şimdi şu anda kendilerinin bir
peygamberleri var. Bunların müritleri genelde Rus gençleı'. Orta Asya'
da faaliyetlerini sürdürürken bu
Ahmet Güngör
Rus gençler fevkalade aktif rolderah değerlendirmektedirler. Bu mis- ler." dedi.
Misyonerlerin değişik faaliyetyoner teşkilatları, 1s1amı, kendilerilerinden
birinin de sanat etkinne en büyük tehlike olarak görmeklikleri
olduğuna
işaret eden Günte, propagandalarını yaparken de
gör,
tiyatro,
resim
ve bunun gibi
lslam Qini aleyhinde çirkin iftiragüzel
sanat
etkinlikleri
adı altın
larda bulunmaktadırlar. Hatta, Kada,
gençleri,
bir
organizasyon
inatın Efendisi Peygamberimiz için
40 kadınla evli olduğu gibi safsatalı içerisinde toplayarak, propaganuydurmalarla diğer insanları etkile- dalannı yapuklannı ifade etti.
me yoluna gitmektedirler." dedi.
Bu misyonerlerin en etkin ola-

Misyonerlerin Türk cumhuriyetlerinde gösterdikleri çalışma
lar ve faaliyetler hakkında somut
ve çarpıcı örnekler veren Güngör,
misyonerlerin ilk planda birebir
etkileşim yolunu tercih ederek,
muhatap aldıkları kimselerin evlerine giderek, veyahut da, kendi
evlerine davet ederek kendi dinlerini tebliğ etmeye çalıştıklarını
ve propaganda yoluyla öğretme
gayreti içinde olduklarını söyledi.
Misyonerlerin Kırgızistan' da
etmiş bulunmaktayız." dedi.
Kırgızca ve Rusça dergiler, broŞu an Orta Asya Türk Cumhu- şürler, kasetler, ses ve video kariyetlerinde, sıvının, kabına göre setleri çıkararak faaliyette bulunşekil a l dığ ını söyleyen Ahmet duklarını belirten Ahmet Güngör,
Güngör, "Kabın niteliği ve niceliği misyonerlerin müzik yoluyla da
mevzubahis değil. Dini, kendilerini gençleri hedef aldıklarım ifade
karanlıktan ve psikolojik bunalım ederek, "Hedef alınan kitle; gençlik,

lardan kurtaran bir hayat ışığı ola-

dolayısıyla,

gençlerin

duygularına

rak rol aldıklan hususun da, üst
düzey bürokrat ve yöneticilerle
yakın temasa geçerek, misyonerlerin o bölgede, kendi faaliyetlerini rahatlıkla yap abilmek için
değişik vaatlerde bulunduklarını
söyleyen Güngör, özellikle çoçuklarını Amerika'da güzel üniversitelerde okutma vaadinde bulunduklarını ifade etti.
Misyonerlerin faaliyetlerinde
radyo ve televizyonun da çok
önemli olduğunu belirten Ahmet
Güngör, misyonerlerin resmt,
özel radyo televizyonların yanı sı
ra, özel televizyonlarda da yayın
yapmakta olduğunu ifade ederek,

"Misyonerler radyo ve televizyonlarda gençlere ve çocuklara yönelik
programlar hazırlamaktadırlar. Bizim de, Türkiye Cumhuriyeti Hü-

kameti ve Devleti olarak, tarih, dil,
din birliği olan kardeş Orta Asya
Türk Cumhuriyetleriyle, kültür ve
ekonomik eğitimin yanı sıra, dinimizin güzelliklerini, akidelerini öğ
retmek kadar doğal bir şey olamaz
diye düşünüyoruz. Din konusunda
tereddüt ve vehme kapıldığımız zaman, başka kalıpta, başka biçimde
inanç akidelerinin bir örümcek ağı
gibi Müslüman Türk Dünyasını saracağım unutmamak gerekir. On
onbeş yıl sonra kardeş Türk Cumhuriyetlerine gittiğimizde, tarihi, dili bir, fakat, dini Jarklı insanlarla
karşılaşabileceğimizi aklımızdan çı

karmamak gerek diye düşünüyo
rum. Bu arada, şunu da ifade etmekte yarar var: Diyanet 1şleri Baş
kanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine yönelik lehçelerde, Kazakça,
Kırgızca, ôzbekçe, Azertce çıkarmış
olduğu kitapların yanı sıra, orada
açmış olduğu ilahiyat fakülteleri ve
camilerin fevkalade yararlan var;
ancak, bununla birlikte, bu alanda
yapılan çalışma ne kadar yeterli
olursa olsun, kurumlar ve bireyler
olarak, karşımıza, her yönüyle mükemmel, muazzam kaynaklarla çalışan misyoner teşkilatların olduğu
nu unutmamak gerekiyor:" dedi.
Ahmet Güngör tebliğinin sonunda Orta Asya'daki misyonerlik faaliyetlerinin önlenmesi ve
o rada yapıl ması gereken işler
hakkındaki görüşlerini de şu şe
kilde sıraladı .

halklan da göz önünde bulundurmak
gerekir diye düşünüyorum.
3. Rusça ve lehçeleri bilen din görevlilerimizin tercih edilmesi hususu,
bu da önemli bir konu.
4. Hizmet verecek görevlilerimizin
maaş ve iaşe gibi durumları en iyi
duzeye getirilmelidir;
5. O ülkelerde hizmet edecek görevlilerin, bölge bölge sorumluluk
alanlan almalı.
6. ülkelerin televizyon ve radyolanna dinı programlar hazırlanmalıdır:
7. Tarih, din, dil bilimci olan bürokrat milletvekilleri, bilim adanılan,
yazar ve sanatçılarla resmi olarak
ilişkiler sürekli canlt tutulmalıdır.
Sonuç olarak, Anadolu'dan Orta
Asya'ya bakarken, Orta Asya'dan
da Anadolu'ya onlann gözüyle, değerlendirmeleri ışığında bakıp, ilmi
veriler ve prensiplerin dahilinde beş
yıl, on yıl sonrasını değil, elli yıl
sonrasını, yüZ yıl sonrasını düşüne
rek planlarımızı yapmak zorundayız. Dinimizin güzelliklerini bu kardeş insanlara öğretmek, kültür ve
tarih birliğini, dil birliğini yeniden
ihya etmek istiyorsak, bu alanda
her atılan adım, her yapılan iş kutsaldır diye düşünüyorum."

Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız
Oturum Başkanı

kültürel açıdan istismarı haline geldiğini belirterek, "Çünkü, artı.k, Hıris
tiyanlığı yaymak, sadece, lsa'nın insanlan sevini.z ilkesini yaymak değil. Avrupa'daki üretim fazlası için pazar bulmak gayesiyle misyonerlik faaliyetleri,
kapitalizmle birleşmiştir, işbirliği halinde yürümüştür, dolayısıyla, burada, insanlığı düşünme söz konusu değil, diğer
insanlann kurtuluşunu düşünmek söz
konusu değil, söylendiği, iddia edildiği
gibi, o ilgili ülkele1in ekonomik menfaatlannı korumadır, bugün de aynıdır;
bugün de değişen bir nokta yoktur."

dedi.
Her dinin, ister sırf dinı' duygularla olsun, isterse ekonomik, politik,
kültürel gayelerle olsun, kendisini
başka yerlere götürmek, yaymak
amacında olduğunu belirten Yediyıl
dız, bu durumun öbürlerine zarar
vermemek kaydıyla hoş karşılanabi
leceğini ifade etti.
lnsanlann misyonerlik faaliyetlerine karşı uyanık olması gerektiğine
işaret eden Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız;
sağlıklı

"Bizler kendi kültürümüZii çok
bir şekilde ve sistemimizi bozmadan geliştirmek zorundayız. Insan
olma vasfımızı hiçbir zaman unutmayıp, her şeyde aklımızı kullanmalıyız.
Tenkit espirisine sahip olmamız lazım.
Kafamızı çalıştıracağız, tenkit edeceği.z,
eleştiren bir zihniyete sahip olacağız,
muhaJıeme edeceğiz, doğru olanı öğre
n eceğiz, ne yapmak istiyorsak arka

planıııda

ne var onu göreceğiz. " dedi

Hıristiyanlığı başka şeyler için istismar etmeye k:? l kanların propagandasına insanların aldanmaması gerektiğine işaret

anelin
sonunda
bir değerlen -

dirme yapan
"l. Din gtirevlilerimizin genç olmaoturum baş
sı gerekir; çünkü, bizim ilk etapta
kanı ProLDr.
muhatap alacağımız kitle gençlik olBahaeddin
malı diye düşünüyorum.
yediyıldız ,
özellikle, Av2. Görevlilerimiz lslam Dinine vakıf
ıupa'da sanaolduğu kadar, en az, Incil'e de vakıf
yinin ortaya
olmaları gerekir diye düşünüyoruz;
çıkması ve
çünkü, bazı şehirlere gittiğimiz zakendi iç pazarlarının
man, sadece, orada, Müslüman Türk
doyması netihalkı yuzde 40'lardayken nüfus oranı,
cesinde
Avyüzde 60'larda Rus oranım görüyoProf.Dr. BahaeddınYediyıldız
r u panın dış
ruz. Dolayısıyla, biz, Müslüman Türk
pazarlar arahalkını hedef alırken, aynı zamanda, maya başlamasıyla birlikte, misyooradaki Orta Asyalı Rus ve diğer etnik nerliğin, Hıristiyanlığın ekonomik ve

eden Yediyıldız, lsla-

benzemediğini, lslam'ın
gittiği ülkeye orayı sömürmek için
giunediğini vurgulayarak, lslam me-

mm bunlara

deniyetinin, temelinde hayrm kavramının olduğunu, hayrat esprisinin
de iyilik etmek olduğunu söyledi. lslam, yayı lsa bile tebliğ aşamasında
kaldığını da ifade eden Yediyıldız

"Teorik olarak öyle, uygulamaya geçtikten sonra da gittiği yere kim olursa
olsun hizmet götürüyor, iyilik götürüyor ve kişinin dinine, diline hiçbir şeye
karışmıyor. Yani, bu hayrat eserler, vakıf eserler, Balkanlarda olsun, Anado1u'da olsun, bütün Türk Dünyasında olsun her gelene hizmet etmek için kurulmuştur."

dedi.

Tebliğlerin sonunda dinleyicilerin
sorularına yer verilerek, somlar panelistler tarafından cevaplandırıldı.
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imurlular devrinde Semerkant'ta
yetişmiş, daha sonra Osmanlı
ülkesinde büyük bir şöhret kazanmış olan Ttirk astronom ve
matematikçisi.
Asıl adı Alaeddin Ali, babasının adı Muhammed' <lir. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekle beraber XV. yüzyıl başla
rında Semerkant'ta dünyaya geldiği tahmin
edilmektedir. Babası, Uluğ Bey'in doğancı
başısı olduğu için "kuşçu" lakabıyla anılmış
tır. Kendisi de büyük bir alim olan ve alimleri koruyan Uluğ Bey, Ali Kuşçu'yu ya
doğrudan doğruya babası vasıtasıyla veya
aslen Bursalı olan ve tahsil için Mavera.ün-nehir' e giden Kadizade-i RCımı aracılığıyla
tanıyarak ona ders verdi. Dolayısıyla o,
matematik ve astronomi alanındaki temel

bilgileri Semerkant'ta
RCımı

Uluğ

Bey, Kadizade-i

ve Gıyaseddin Cemşıd'den aldı. Riva·
yete göre, bir türlü ilme doymayan Ali Kuş
çu, Uluğ Bey ve Kadizade'den izin alamama endişesiyle gizlice Kirman'a gitti. Orada birçok kitabın yanı sıra Nasirüddın·i Tusi'nin Tecridül-kelam adlı eseriyle şerhini
de okuma fırsatı buldu ve daha sonra TQsı'nin eserini Şerhu't-Tecrid adıyla şerhede
rek Ebu Said Han'a takdim etti. Tekrar
Uluğ Bey'in yanına döndüğünde ona Kirman'da kaleme aldığı Hallü eşkali'l-kamer
adlı risalesini sunarak takdirini kazandı.
Bundan sonra ilmini ilerletmek üzere Uluğ
Bey tarafından Çin'e gönderildiği ve dönüşünde dünyanın yüzölçümünü, aynca me·
ridyeni hesap ettiği bilinmektedir.
Uluğ Bey'in öldürülmesinden (1449)
sonra koruyucusuz kalan Ali Kuşçu, Timurlular'ın sarayından ayrılarak hac maksadıy
la.Mekke'ye giderken Tebriz'e uğradı. Burada Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'dan büyük ilgi gördü ve elçilik göreviy·
le Fatih Sultan Mehmed katına gönderildi.
İlmine hayran olan Fatih'in ısrarı üzerine
elçilik görevini tamamladıktan sonra lstanbul' a döndü ve yol boyunca büyük tören·
!erle, armağanlarla karşılandı. Fatih
1473'te Uzun Hasan üzerine yaptığı sefere
birlikte götürdüğü Ali Kuşçu'yu dönüşte
Ayasofya f-1edresesi'ne müderris tayin etti.
Bu tayin Jstanbul'da astronomi ve mate·
matik alanındaki çalışmalara canlılık getir·
miş, hatta Ali Kuşçu'nun derslerini ilim
adamları dahi takip etmişlerdir.
Ali Kuşçu' nun Fatih zamanında Molla

Hüsrev'le birlikte Semaniye medreselerinin
programını düzen lemeye memur edildiği
de rivayet edilmektedir. İstanbul'un boyla·
mını, eskiden belirlenmiş olan 60 derecelik
değeri düzeltip 59 derece, enlemini de 41
derece 14 dakika olarak tesbit ettiği bilinmektedir. Fatih Camii'nde de bir basitesi
(güneş saati) vardır. Ali Kuşçu 5 Şaban
879'da (15 Aralık 1474) Istanbul'da vefat
etti ve Eyüp Sultan Türbesi civarına defnedildi. Yetiştirdiği talebeler arasında torunu
Mirim Çelebi ile Molla Lütfi meşhurdur.
Eserleri : Ali Kuşçu'nun daha çok şerh-
haşiye türünden olan değişik sahalardaki
eserlerini üç grupta toplamak mümkündür.
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Risale fi"l-hey·e. Astronomi ile ilgili
Farsça bir risaledir.
2. Risale fi'l-hisab. Üç makaleden oluşan
Farsça bir eserdir.
3. er-Rislaletü'Hethiyye. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan'a karşı elde ettiği zafer münasebetiyle Fatih'e ithaf edilmiş olan
astronomi ile ilgili Arapça bir eserdir.
4. er-Risaletü'l-Muhammediyye. Ali Kuş
çu'nun Arapça olarak kaleme alıp Fatih'e
ithaf ettiği hesap ilmi ile ilgili bu eseri bir
mukaddime ve beş makaleden ibarettir.
5. Şerh-i Zıc-i Uluğ Beg. Farsça bir şerh
olup tertip açısından bir zıc için gerekli bütün bilgileri ihtiva etmektedir.
6 . Şerhu't .. Tuhfeti'ş Şahiyye. Kutbüd·
din Mahm0d b. Mes'ud eş Şırazı'nin astronomiyle ilgili et- Tuhfetü'ş-şahhiyye adlı
eserinin şerhidir.

~

.Kelam ve UsOl•i Fılah , _.
1. eş-Şerhu'l-cedıd ale't-Tecnd. Nasırüd
din-i T0si'nin kelam ilmi alanında pek meş
hur olan, bir çok şerh ve haşiyesi bulunan
Tecridü'l-kelam adiı eserinin şerhi olup bunun üzerine de epeyce haşiye kaleme alın
mıştır.

2. Haşiye ale't-Telvih Sadrüşşeria'nın fı
usulüne dair Tenkihu'l-usul'ü üzerine
Teftazani tarafından yapılan et,Telvih adlı
şerhin haşiyesi olup bir tek nüshası tesbit
kıh

edilebilmiştir.

•

1.

Şerhu'r-Risaleti'I

vaziyye. Abudüddin

el-İcinin vaz ilmine dair risalesinin şerhidir.

2. Risale fi vazi'l-müfredat. Müstakil küçük bir risale olup birçok yazma nüshası
vardır.

3. Unkudü'z-zevahir. Lugat, sarf v~ işti
kakla ilgili olan bu eser Kahire ve Istanbul'da basılmıştır.
,
4. Şerhu'ş-Şafiye li'bni'I-Hacib. Farsça
bir eser olup burada eş-Şafı'nin bazı yerleri
şerhedilrniştir.

5. Fa'ide li-tahkiki lami't-ta rif. Harf-i
ta 'rifin bazı özellikleri üzerinde duran tek
varaktan ibaret bir risaledir.
6. Risale Ma ene kultü. Teftazani'nin
Telhisü'I- Miftah üzerine yazdığı ve el-Mutawel diye tanınan şerhte geçen "ma ene
kultü" ibaresiyle ilgili olarak yazılmıştır.
7. Rislale fi'l-hamd. Seyyid Şerif el-Cürcani'nin el-Haşiyetü'l-kubra 'sında söz konusu ettiği hamd ile ilgili sözlerinin tahkikine dair bir risaledir.

Devlet Bakanı H.Hüsamettin ÖZKAN'ın
1997 \'ılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçe Konuşması
(TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu)
, Sayın Başkan, değerli üyeler;
Diyanet işleri Başkanltğı, toplumu din konusunda aydınla·
tan ve din hiımeti sunan anayasal bir kuruluştur. Bu görevleri
üstlenen ~nlık, kuruluşıından bugüne kadar gerek ~rti'•t tnde, gerekse ~ndaki vatandaş ve soydaşlanmıza din
hizmeti vermekte, oo çerçevede din hiZmetini bir disiplin içerisinde yilrillmelıtedir. .
lstam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslannın Kur'an ve
sünnete uygun bir biçimde öğretilmesi ve ibadet yerlerinin yö,
nelihnesi ancak düzenli ve disiplinli bir teşkilatla mümkündür.
Bu amaçla, 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 429 sayılı
Kanunla Diyanet ~!eri Reisliği kurulmuştur.
1961 Anayasası, 154. Maddesiyle Diyanet işleri Başkanlı
ğı'nı, bir anayasa kurumu olarak düzenlemiş, genel idare içinde yer ııemıiş ve bu kurumun özel kanunda gösterilen görevleri yerine getinnesini öngörmüştür.
22.06.1965 tan1ı ve 633 sayılı ' Diyanet ~eri ~nlığı
Kuruluş ve Göreııleri Hakkında Kanun' la Diyanet İşleri Baş·
kanlığı'nın görevi "İslam Dini'nin inançlan, ibadet ve ahlak
esaslan ile ilgili işleri yilrillmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" olarak belirlenmiştir.
1982 Anayasasının 136. Maddesinde "Genel idare içinde
yer alan Diyanet ~leri Başkanlığı laildik ilkesi doğnıltuswıda,
bütün siyasi göıüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe
dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda
gösterilen görevleri yerine getirir." hükmü yer almışbr.
Kuruluşundan busüne kadar gerek yurtiçinde gerekse
yurtdışırıdaki vatandaş, soydaş ve dinda~anmıza din hizmeti
vermekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasada belirtilen
ilkeler doğrultusunda üzerine düşen görevleri yerine getirebllmek ve daha iyi hizmet sunabilmek için yoğun bir şekilde ça·
lışmaktadır.

Din sadece bir inanç sisteminden ibaret olmayıp, kişinin
dünyevi hayabna da yön veren ahlaki, hukuk! ve sosyal kurallan da ihtiva eden bir sistemdir. Dindar kişi; hem dini cema·
atin ve hem de içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olarak bir
taraftan inancının gereklerine, diğer taraftan da içinde yaşadı·
ğı toplumun kurallanna uymak zorundadır.
Bu itibarla;

a) Din işlerinin, dini inanç ve prensiplere u,;gun tarzda ye·
rine getirilmesi,
b) Dinin, topbn için ~ bir gOç olmasının sağlanması,
c) Dinin taassup ve hurafelerden korunması,
d) Din hizmetlerinin yetenekli ve ehil kişiler tarafından ve·
rilmesi,
Amacıyla Diyanet işleri Başkanhğı'nın Devlet teşkilaunda
yer almasının ve bu hizmetler için Devlet bütçesinden harca·
ma yapdmasının önemi apaçık ortadadır.
Diyanet İ~eri Başkanlığı, genel idare içerisindeki diğer kamu kuf\llll ve h'\IJ'Ulı.ış!anndm farklı bir yapıdadır. Verdigj hiz·
met bakımından toplumun tamamını doğrudan ilgilendirmek·
tedir. Türkiye Cumhwiyeti'nin temel yapısını teşkil eden en
önemli kamu kunınılanrıdan birisidir. Bu kuruluşun kendisine
verilen görevleri en iyi şekilde yapması, toplumun büton ke·
simlerine hitap etmesi ve görev yapan personelin partileıilsfü
bir konumda bulunması; hem Devletimizi, hem de kendisini
daha gllçlil lwa(aktır. Bunun için de Diyanet İşleri Başkanlı·
ğı'nın güven ve itibannın çeşitli parti, grup, cemaat ve şahıs·
lann menfaatlerinin üstünde tutulması gerekmektedir.
Sayın Başkan, Değerli Üyeler;
·
İlu kısa girişten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'mn hiımel
ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek istiyorum.

1. İRŞAD HiZMETLERİ :
Diyanet işleri Başkanlığı; ülkemiz genelinde ve yurtdışında
Anayasamızda belirtilen ilkeler doğnıltuswıda milletçe daya·
nışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, her türlü siyası görüş
ve düşünüşlerin dışında kalarak, dinimizin birlik, beraberlik,
fedakarlık, yardımlaşma gibi yüc~ prensiplerini halkımıza benimsetmek; İslam'ın güzel ahlak sistemi içinde yer alan kar·
deşlilı, sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşma gibi hasletlerini
yaygınlaştırmak sureti~ etkin ve yaygın bir din hizmeti sun·
makta, halkımızı a~nlalıo ve yol gösterici mahiyette rehber·
lik görevini ifa ebneye çabşmaktadır. Bu önemli görev yilriltü·
lqrken her ~t imkan ve araçtan faydalandmakta, en ücra
mahalle, köy ve mezralara kadar yayılmış bulunan 72.500
camide va'z ve ~ yolU'fla, genel ve bölgesel yayın yapan
özel ve resmi radyo ve televizyonlarda yapılan sohbet ve konuşmalarla, belli bir program dahilinde düzenlenen konferans, seminer ve benzeri toplantılarla, süreli yayınlarla, görün·
tülü ve sesli yayın prograrnlanyla, yasalarla kendine verilen ir·
şad görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içindedir.
Toplumun dini konularda aydınlatılmasında önemli rolü
olan hutbeler ile va'z konıılan; çevre şartlan ve mahalli dint
problemler göıönünde bulurdınılaıak mültülüklerce hazırlan·
maktır.

Hutbe hazırlamada yeterli nitelikte elemanı bulunmayan
müftülüklerimize yardımcı olmak amacıyla Din !~eri Yüksek
Kurulu'nun tetkikinden geçen hutbe metinleri, Diyanet Aylık
Dergi ekinde her ay yayınlanmakta aynca; bazı önemli gün ve
olaylar münasebetiyle de tüm camilerimizde okunmak üzere
Başkanlık merkezinden hutbeler gönderilmektedir.
Diyanet ~eri Başkanlığı'nca yıllık çalışına programı gereği
olarak, her yıl periyodik aralıklarla ihtiyaç duyulan bölgelere,
zaman zaman da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde
yer alan il ve ilçelere merkezden irşad ekipleri gönderilmektedir. Hem vaiz eksilıliğinden kaynaklanan boşluk kısmen bu
yolla giderilmeye çalışılmakta, hem de problemlerin mahallin·
de tesbit edilmesi amaçlanmaktadır.
Diyanet l~eri Başkanlığı ve TRT ~irliği ile bölgeye yayın
yapan GAP TV'de dint içerikli konuşmalar yapılmaktadır.
Diyanet 41eri Başkanlığı'na yilr(lr!Okte olan yasalar çerçevesinde Deıılet televizyonundan kanal tahsisi mümkün olmadığından, TRT-4 kanahndan süre tahsisi cihetine gidilmiştir.
Bu maksatla 17.09.1997 tarihinde bir protokol imzalanarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na TRT-4 kanalında 1 Kasım
1997 tarihinden itibaren haftada 2 saatlik bir süre verilmiştir.
Her hafta c.ıımartesi gOııleri 21.00 · 23.00 saatleri arasında
yayınlanacak 'Diyanet Saati Programı"nda; TRT yayın ilkelerine özen gösterilerek, birleştirici, bOtünleştirid, sevdirici ve
hoşgörü ölçüleri ön plana çıkarılarak dinimiz öz kaynağından
anlatılacaktır.

Diyanet Saati Programında;
• Kur'an-ı Kerim ve Açıklaması
• Dini Musiki veya Şiir
• Sorular • Cevaplar
• Bir Hadis Bir Yoııım • Bir Ayet Bir Yorum
• Belgesel veya Drama
• Dini Bilgiler
• Ayda en aı bir defa Açık Oturum
• ~nlığın değişik etkinliklerinden göriintiller yer ala·
caktır.

2· EGİTİM HİZMElLEBİ :
Diyanet işleri Başkanlığı gerek yurtiçinde, gerekse yurtdı·
şında vatandaşlanmıza etkili ve verimb din hiımeti sunabilmek
için, personelin eğitim eksikliğini, mevcut 9 eğitim merkezinde, aynca bütün il ve ilçe müftülüklerinde, befü bir plan ve

program çerçevesinde düzenlediği hiımet öııcesi ve hizmetiçi
seminerleri ile gidermeye çalışmaktadır. Yeterli
bütçe olanaklan sağlandığı takdirde her yıl 8.0QO civannda
personel eğitimden geçirile(ekUr. 1997 yılında ödeneksizlik
sebebiyle ancak 1076 personel hizmet öncesi ve hizmetiçi
eğitimden geçirilebilmiştir. 1998 yılında da 2.500 personelin
hizmetiçi eğitim kursuna alınması planlanmıştır.
Diyanet 41eri Başkanlığı'nın en önemli meselesi, yüksek
öğrenimli ve nitelikli, yetişmiş personel istihdamıdır. 2 yıllık
ilahiyat meslek yüksek okullanrıda personelin eğitimi uzun ıa·
man alacağından, bu projeye ilaveten sayılan yaklaşık
50.000 civannda olan imam-hatip lisesi !lle2WlU görevlilerin
açık öğretim ilahiyat ön lisans programından yararlanması
için YÖK nezdinde yapılan çalışmalar son aşamaya gelmiş
eğitim kurs ve

bulunmaktadır.

Diyanet işleri ~nlığı'nın en önemli faaliyetlerinden birisi de Kur'an kursu hizmetleridir. Başkanlıkça açılan, yaygın
eğitim staıosonde olan

bu eğitim kurumlannda; arzu eden va·

tandaşlanmıza ve çocul<lanna, Kur'an·ı Kerim usOlüne göre
öğretilmekte, ezberlelihnelıte, ibadet ile ilgili ilmihal bilgileri

ve dualan öğretilmekte, lslam dinihin inançtan, ibadet ve ah·
lak esaslan konulannda a~nlatılmak suretiyle hurafelerden
anndırılmış doğru bilgiler verilmektedir. 1997· l 998 eği·
tim,öğretim yılında yeni açılan 165 Kur'an kursu ile birlikte
Kur'an kurslannın sayısı 6126'yı bulmuştur.
Kur'an kurslarında 1996-1997 öğretim yılında okuyan
öğrenci sayısı 177.12O'ye ulaşmış olup, bu seneki öğrenci sa·
yısı Ocak·l998'de belli olacaktır. Kur'an kurslannda 5316
kadrolu, 6611 geçici öğretici görev yapmaktadır. Aynca, bu
yıl yapılan yönetmelik değişildiği ile Kur'an kursu hizmetlerine
hafta sonu ve yaz tatilleri kurstan getirilmiştir.
3, YAYIN HİZMETLERİ :
Diyanet İşleri Başkanlığı dini konularda toplumu aydınlat·
ma görevini; basılı, sesli ve görüntülü yayınlar yoluyla da ger·
çekleştirmektedir. Bu cümleden olarak çeşitli konularda, ilmi,
edebi, meslekt, kaynak, halk, çocuk, Tıirk·İslam büyükleri,
oep kitaptan ve sanat eserleri dizilerinden 376 eser yayınlan·
mıştır.

Vatandaşlanmızın ve özeDilde din görevlilerinin dini, mes·
lekt ve klltürel konularda bilgilerini anırmak, yayın yoluyla
eğitimlerini sağlamak amacıyla, Diyanet Aylık Dergisi çıkarıl·
maktadır.

Dergl ayda 72.000 adet basılmaktadır.
Çocuklanmızın dini, milli ve ahlakı konularda aydınlatılma·
sı amacıyla Diyanet Çocuk Dergisi çıkarılmakta ve ayda
56.000 adet basılmaktadır.
Aynca dini, milli ve edebi makale ve yazılann yer aldığı üç
ayda bir yayınlanan Diyanet İlmt Dergi 6000 adet basılmakta·
dır.

Turizm amaçlı İslam dinini tanıba İngilizce, Fransızca, Al·
manca ve Arapça dilerinde "Mutluluk Yolu İslam" adh broşür
bastınlarak ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
Kril alfabesi ile Azeri, Özbek, Kırgız, Kazak, Tatar ve
Türlunen lehçeleriyle Arnavutluk ve Gürcü di0erinde 3 milyonun üzerinde eser basılmış, yurtdışı din hizmetleri müşavirlik·
!eri aracıhğı ile bu Olkelerde bulunan soydaş ve dinda~ıza
ücretsiz olarak dağıbhnışbr.
Sesli ve görüntülü yayın olarak da, bugüne kadar va'z, ita·
hi gibi kasetler ile televizyon dizileri; drama, belgesel, çiıgi
fibn, din! muslki klibi, paket programlar yapbnlmış ve bu ya·
pımlar çeşitli televizyon kanallannda halkımıza gösterilmiştir.
GünümOz ilmi ge~elerinin ışığında, Kur'an-ı Kerim'i yeniden tefsir etme zarureti ortaya çıktığından Başkanlıkça yeni
bir tefsir hazırlatma çalışmalan ~blmış bulunmaktadır. Yeni tefsir, ~>amele kadar varhğını devam ettirecek olan Yüce
Kitabımızın, özellikle ilimle ilgili ayetlerine Kur'an'ın özOne
uygun yeni yorumlar getirecektir.

4. MERKEZİ VA'Z SİSTEMİ PROJESİ :
Toplumun dini konularda aı,dınlatılması hizmetlerinde en
aktif rolü Osdenen vaizleıimıı ve mnftüleıimiı.dir.
Ancak; halen sayılan 280 olan vaizlerle vatandaşlanmıza
yeterince ulaşılamamaktadır.
Bu nedenle; vaiz sayısının yetersizliğinden kaynaklanan sı·
kıntılann

giderilmesi için il ve ilçelerde merkezi konumdaki
camilerde yapılan va'zın, diğer camilerdeki vatandaşanmıza
da ulaşbnlarak hizmetin yaygınlatınlması amacıyla 1957 yılın
dan itibaren kablo bağlantısı ile camilerin birbirlerine irtibat·
landınlması yoluna gidilmesi denenmiş, 1995 yılından bu yana ise telsiz haberleşmesi denilebileooı !arıda merkezi yayın
slstemleri kurulmaya başlanmıştır.
Ulaştırma &kanlığı Telsiz Genel MOdürlüğü'nün uygun
gördüğü frekans ve baodarda, dış müdahalelerden konmmuş
sistemlerle başlatılan uygulama ile 18 il merkezi ile 71 ilçe
merkezinde bu hizmet yürütülmüştür.
Diyanet işleri &şkanhğı, haııılamış olduğu yeni bir proje
ile uydudan kanal kiralanmak suretiyle kablolu yayın sistemi
içerisinde merkezi slstemle yapılacak va'zlann bütün camilere
ulaşmasını sağlamak üzere çalışmalar ba~alrruşbr.
Bu proje ile;
• Tek merkezden yapılacak va'zlar camilerin lç duvarlanna
yerleştirileooı şifreli ekranlarla görilntülü olarak cemaate ulaş·
tınlabilecek,

• Ülkemizdeki tüm müftülük ve camileı!e canb bağlantı kurulabile:cek, görevlilerimizin hiımetiçi eğitimlerinde bu sistemden yararlanılacak,
• Önemli gün ve durumlarda yapılacak va'z ve irşad hizmetleri ile ilgili yayınlar aynı anda merkezden tüm ülkeye
ulaşbnlabilecek, gerektiğinde hac ibadetinin eksiksiz yerine
getirilmesi konusunda va~nmız Eğitilebilecek,
• Diyanet işleri Başkanı bütün il ve ilçe milftüleri ile maka·
mından sanal olarak toplantılar tertipleyebilecektir.

5. EZANLARIN OKUNMASI
B'tlindiğı gibi ezan, ibadet vakitlerinin geldiğini haber ve·
ren, lslam dininde teıılıid inancmın ilanı manasını taşıyan çok
öııemli bir mesajdır.

Birbirine çok yakın camilerde aynı anda okunan ve birbirine kanşan seslerin ortaya çıkardığı ses armonisinin bertaraf
edilerek, ezanın kulağa hoş gelecek şekilde okunmasını temin
etmek maksadıyla ezanlann, yerleşim birimlerinde semt mer·
kezinde bir çamiden, en güzel ezan okuyan bir müezzin tarafından mikrofonla, ezanın işitildiği bölgedeki diğer camilerden
şerefeye çıkılarak mikrofonsuz okunması şeklinde bir uygulamaya 3 Ekim 1997 tarihinde geçilmıştir.
Bu konuda il ve ilçe müftülUlderince gerekli düzenlemeler
yapılmış ve uygulama olumlu sonuçlar vermiştir.

6. YURTDIŞI HİZMETLERİ
1960'lı yıllann

ortalanndan itibaren

yurtdışma çalışmak

ınaksadııAa çok sayıda vatandaşımız gitmiştir. Bu va~anmızın başlangıçta fark edilemeyen, ancak daha sonralan bir

hizmet alanı olarak ortaya çıkan dlnf ihtiyaçlannın karşılan·
ması, miUı ve manevi duygulannın kuvveUi tutulmasınııi gerekliliği, Diyanet işleri Başkanbğı'nı yurtdışı din hizmetlerine
yöneltmiştir.

Diyanet işleri Başkanlığı'nca yurtdışındaki vataodaşlanmızı
dini konularda aı,dıruabnak; onlann milli birlik ve beraberlik
ruhu içinde milli ülkülere ve vatana bağlılıklannı güçlendir·
mek, yabancı, zararlı ve bölücü alomlardan korumak ve yurtdışındaki Türk çocuklannın Türk kültürüne ve İslam dinine
bağlılıldannın devamını sağlamak amacıyla oruan nllelıldi ve
ehliyetli din görevlileri eliyle dini konularda eğibnek ve imkanlar ölçüswıde dini ihtiyaç!anıun karşılanmasında yardımcı olmak maksadıyla 1971 yılından itibaren yurtdışında yaşayan
vatanclaşlanmıza din hizmeti götilıiilmeye başlanmışbr. Bu
maksatla gönderilen din görevUlerinin yurtdışı ücretleri 1985
yılı Temmuz ayından itibaren Devlet bütçesinden karşılanmış
ve bu uygulama bugüne kadar devam ettirilmiştir.
Diğer taraftan, Sovyerler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte
bağımsızlığını ilan eden Türk cumhuriyetleri ile Kafkas ve Bal-

kanlarda yaşayan itirk ve Müslüman tophılulılann dint ve kül·
türel ihtiyaçlannın karşılanması gündeme gelmiş, bu bölgeler·
deki halkın ve dini idarelerin yoğun talepleri, Başkanlığın
yurtdışı hizmet yelpazesini geniş½tmiştir.
Diyanet İşleri Başkaruığı'nın 20 ülkede büyük elçiliklerimiz
nezdinde din hizmetleri m~ılikleri ve 22 Başkonsolosluk
çalışma bölgesinde din hizmetleri ataşelikleri bulunmaktadır.
Avrupa ülkeleri, Avustralya ve A.B.D.'de 819, Türk cumhuriyetleri ile Balkan ve Kafkaslarda yaşayan Türk ve MOs!Oman
tophıluklarda 131 din görevlisi hizmet yapmaktadır.
Aynca din görevUsi bulunmayan derneklere her yıl Ramazan aylannda 200 civannda din göreıı'ıisi gönderilmekte ve bir
ay süreyle de olsa din görevlisinden yoksun bulunan dernekler
ile bu derneklerin çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza da
Devletimiz eliyle din hizmeti sunulmaktadır.
Ülkemizde Kur'an·ı Kerim'in ezberlenmesine ve güzel
okunmasına atfedilen ilginin gereği olarak, ~ili İslam ülkelerinde düzenlenen Uluslararası Kur'an·ı Kerim Okuma Yarış·
malan'na Diyanet l~eri Başkanlığı'nca yarışmacılar gönderil·
mektedir.
Bu ilgi çerçevesinde Diyanet işleri &şkanhğı'nca, ülkemizde ilk defa olmak üzere 20-25 Ekim 1997 tarihleri arasın
da 1. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yanşması düzenlen·
miştir. Anılan yarışmaya, lslam Konferansı Ôrg\ito'ne Uye olkeler rıe itirk cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden yanşma
cılar davet edilmiş ve 20 ülkeden 37 okuyucunun kablımı ile
sözkonusu yanşma gerçekleştirilmiştir.
7. HAC HizMEnERi :
Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gl
decek vatandaşların bu seyahatlerini her ·çeşit çıkarlardan
uzak, sağlık ve g0veruik koşullan içinde yapmalannı sağla·
mak, hac farizasını usıılüne uygım ve Devletimizin onuruna
yaraşır biçimde yerine getirilmesinde vatandaşlara yardımcı
olmak amacıyla yayınlanan 26.04.1979 tarih ve 7/17439
saydı Bakanlar Kurulu Karan rıe hac seferleri düzerueme görevi Diyanet İşleri Başkanb~ı'na verilmişfir.
Diyanet lş!eri Başkanlığı, bu görevi kararnamede vurgula·
nan hususlara uygun bir biçimde yerine getirmeye gayret et·
miş ve düzenlenen hac organizasyonlan !slam ülkelerinin bir
çoğuna örnek teşkU etmiştir.
1997 yılında 76.797 vatandaşımız hacca gitmek üzere
müracaatta.bulunmuş, ülkemize V<?rilen 61.183 hac kontenjanı dikkate alınarak noter vasıtasıyla yapılan kur'a sonucu
38.700 kişi Diyanet lş!eri Başkanlığı'yla, 22.483 kişi de (A)
grubu seyahat acentalanyla hacca gitmişlerdir.
1998 yılında hacca gimek üzere 22.09.1997 17.10.1997 tarihleri arasında 92.945 vatandaşımız hac ön
kaı,dını yaptırmışbr. Bu yıl ülkemize 66.330 hac kontenjanı
verilmiştir. Ön kayıtlannı yaptıranlar arasından çekilecek
kur'a ile hacca gidecek vatandaşlanmız belirlenecektir.
0

8. PERSONEL H1zMEn..ERi :
Diyanet işleri Başkanlığı'nın kadro sayısı 88.574'dür.
1997 yılında açıktan atama izni verilen 5856 lmarıı-hatip ve
700 müezzin-kayyım kad.rosundan; 3980 imam-hatip ile
239 miiezzin·kayyımın ataması yapılmış olup geriye kalan
1876 imam-hatip ve 461 müezzin-kayyımın atamalan yıl sonuna kadar yapılacakbr.
Başkanlığın mllnhal kadro sayısı 747l'dir. Ayrıca 16.667
kadro ihdası ile ilgili Kanun Tasansı TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiş V<? Meclis Genel Ku-

ndu'na intikal elıniştir.
Aynca Başkanlık personelinin derece yükseltilmelerini
sağlamak amacıyla 14.655 kadronun değişikliği yaprlmıştır.
9. TEŞKİlAT KANUNUNUN ÇIKARILMASI :
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Tasansı haıırlanmış olup; sözkonusu taslak görüşleri
alınmak Ozere Maliye ve Adalet Bakanlıldan ile Devlet Planlama Teşlwab Müsteşarlığına ve Devlet Personel Başkanlığı'na
gönderilmiştir.

Sayın Başkan, Değerli Üyeler;

Diyanet ~leri Başkanlığı'nın diğer hizmet ve faaliyetleri
hakkında da özet bilgl vermek istiyorum.

10. HİZMET BİNASI İNŞAATI :
Diyanet l~eri Başkanlığı, kiralık dört ayn binada hizmet
venooıtedir.

Gelişen ve büyüyen hizmet yapısına cevap verebilecek ni·
!elikte bir hizmet binası yapımına ihtiyaç duyulmuş; bu amaçla Eskişehir yolu üzerinde 36.971 m2'lik bir arsa temin edil·
miş ve 30.09.1991 tarihinde inşaata başlanmışbr.
35.530 m2'1ik kullanım alanı bulunan yeni binanın% 70'i
tamamlanmış olup; inşaatı devam etmektedir. Sözkonusu bi·
-na tamamlandığında Başkanlık personeli rahat bir çalışına or·
tamına kavuşacaktır.

11. AŞKABAT TÜRKİYE CAMiİ ve
KÜLTÜR MERKEZİ :
S.S.C.B.'nden aynlarak bağımsızlığım ilan eden Türk
cumhuriyetlerindeki soydaşlanmızın dini ihtiyaçlannın karşı·
!anması maksadıyla başta Tü.rkmenistan olmak 0zere diğer
ıurk cumhuriyederinde birer cami yapdması planlanrnışbr.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde
1992 yılında T0rkmenistan'a yapbklan resmi ziyareileri esna·
sında itirkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yadigari olarak Aş·
kabat'ta bir cami yap~ması taahhüdünde bulunmuş ve cami·
nin yapllll işini de Diyanet İşleri Başkanlığı'na tevdi etmiştir.
27.000 m2 bir alan üzerine inşa edilmekle olan Aşkabat
Türkiye Camii ve Koltilr Merkezi'nin temeU 12.01.1993 tarl·

hinde ablmıştır.
Kültür Merkezi tamamlanarak 14.05.1997 tarihinde hız·
mele açılrnışbr. Cami irışaahnın 19 Şubat 1998 tarihinde ta·
mamlanması planlanmışbr.

12. TOKYO CAMÜ :
Rusya'dan göç ederek Japonya'ya gelen Kazan Türkleri
tarafından 1938 yıbnda inşa edilen Toyo Camii, yıkılma tehlikesi i.leri sürülerek 1985 yı~nda ibadete kapatılmış, 1986 yı
lında yenisi yaptınlmak üzere yıktınlarak yerin tüm haklan
Tork cemaatine devredilmiş ve daha sonra Tokyo Büyükelçili·
ğine hibe edilerek, arsanın mülkiyeti T.C. Devletine intikal et·
miştir.

Bu arsanın 732.5 m2'1ik kısmı cami yapılmak üzere Haz!·
nı; tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmiştir.

Türk kültür varlığının bir simgesi olacak Tokyo Camü ve
Kültür Sitesi'nin projeleri haıırlablmış, yapımı maksadıyla bir
Japon şirketi ile 02.11.1994 tarihinde ön anlaşma imzalan·
mışfır.

Caminin yapım projesinin gErçekleştirilmesine ilişkin ilan
töreni 12.04.1996 tarihinde yaptlmıştır. Eylül ayında Tokyo
Büyükelçiliğimiz yetkilileri, Tokyo Türk Cemaati temsilcisi,
Proje MüelU/i ve Müteahhit Armanın katıldığı toplantı sonu·
cunda; 18 Mart 1998 tarihi itibariyle inşaata fiilen başlanabi·
leceği, bu tarihi takip eden 12 aylık bir süre zarfında kaba in·
şaabn, 6 aylık bir süre zarfında da ince işlere ait imalatlann
yapılabileceği, toplam 18 aylık bir çalışma sonucunda caminin tamamen bitirilerek ibadete açılabileceği hususunda muta·

baka! sağlanmıştır.
Sayın Başkan ve Değerb Üyeler;

Diyanet İ~eri Başkanlığı'nın milli birlik ve botonlüğümUz
için gerekli göroilğumiiz h!Zmetlerini geliştiımeye devam edeceğiz. 1998 Yılı Bütçesi bu amaçla % 104.6 artınlarak 47
trilyon 130 milyar 860 milyon TL'den, 96 trilyon 446 mil·
yar 50 milyon TL 'ye yükseltilmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı 1998 Yılı Bütçe Teklifinin %
98.3'ünü (94 trilyon 793 milyar TL) personel giderleri, %
1.1'ini (1 trilyon 100 milyar TL) diğer cami hizmet ödenekleri, % 0.4'ünü (365 milyar TL) yatınm harcamalan, %
0.2'sini de (188 milyar 50 milyon TL.) transfer harcamalan
teşkil etmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı 1998 yıb bütçesinin Diyanet camiasına ve milletimize hayırlı olmasını diler, yOce komisyonun
değerli üyelerine saygılar sunanm.

Doç.Dr. Mustafa Erdem** veya "Toyunizm" adını vermişlerdir. Son yılla
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Türkler, (en geniş anlamıyla, Kırgız , Ôzbek, Kazak, Türkmen, Tacik,'Tatar, Çavuş,
Yakut, Saka, Azeri ve Anadolu Türkleri gibi)
tarihin en asil, en soylu, en büyük ve en eski
toplurnlanndan biridir. Bu uzun süreç içinde
onlar, merkezini Altay çevresinin oluşturdu
ğu, "batıda Aral gölü, doğuda Orh un ve Tula
ırmaklan, Kuzeyde lena nehrinin baş kısım
lan, lrtiş boylan ve orta Yenisey sahası; güneyde Talas-Sir Derya boylanna kadar geniş
alanı kaplayan ve 'Orta Asya' olarak adlandın
lan bölgede yaşamışlardır. Bununla birlikte
genelde göçebe bir karakter arzeden Türk
topluluklan, sadece burada kalmamış, Orta
Asya merkez kalmak üzere, Japonya, Filipinler ve Seylan adası dışında, Asya kıtasının hemen hemen her tarafına, Orta Avrupa içlerine; Mısır, Sudan dahil kuzey Afrika'ya kadar
uzanmış, bütün bu coğrafya üzerinde oldukça
hareketli bir hayat yaşamışlardır" 0>
Bugünkü tarihı belgeler, Türklerin tarihlerinin ilk çağları hakkında çok açık bilgiler
vermemektedir. Geçmişinin eskiliği, zengin
gelenekleri, hareketli kudreti ve coğrafi konumunun ehemmiyeti, Türkleri, dünya tarihi
içinde önemli bir mevkiye getirmiştir. Türkleri dünyada diğer toplumlardan farklı tanın
maya sevkeden, onlara özel bir yer kazandı
ran değerlerin başında da din gelmektedir.
Din; insanla beraber var olmuş, insanla beraber var olacak bir kurumdur. insanlık tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gidilsin, insanların şu veya bu şekilde bir dine inandığı
görülmüştür. Yapılan araştırmalar ve arkeolojik kazilar, dini inanıştan yoksun bir topluma
rastlanmadığını ortaya koymuştur. Zaten tarihte ve günümüzde toplumlan ayakta tutan
ve kültürü oluşturan esasların başında din
gelmiştir. lşte Türkleri de çağlar ötesinden günümüze taşıyan en belirgin değer de onlann
dint inanışları olmuştur.

ra kadar geçerli olan, fakat üzerinde ittifak
edilemeyen bu isimlerin doğru olmadığı ortaya konulmuştur. Ôzellikle Şamanizm; naıu
rizm ve animizme ait özellikleri içermekte
olup, yalnız başına bir din olarak algılanma
mış, geleneklerde, dint inanışlar içerisinde bazı teknikler şeklinde varlığını sürdürmüştür.
Bunun yanında eski Türk boylan arasında ortak bir değer olan "Geleneksel Türk dini inanışları, bugün de Sibirya / Altay Türkleri arasında varlığını ve canlılığını sürdürmektedir.
Bu özelliği dolayısıyla, geleneksel Türk dinine, Türklerin milli inanışları demek mümkündür. m
Türklerin Dini tarihi, "Geleneksel Türk Dini" ve "Evrensel Dinler" safhası olarak iki ana
grupta değerlendirilmektedir. Tarih derinlemesine incelendiğinde, oldukça erken devirlerden itibaren yabancı, yayılmacı, evrensel
karekterli din ve inanışların giderek Türkler
arasında kendini gösterdiği gözlenmiştir. Sonuçta bu diriler, irısiyatifi ele geçirerek onlar
arasında hakim duruma gelmiştir. Bu sebeple
Türk dini tarihinin "Evrensel Dinler" dönemini; "Evrensel Dinlerle Temas" ve "Türkler ve
lslam" şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. 0>
Türklerin tarihi geçmişleri için var olan bilgi yetersizliği, dinl geçmişleri için de sôzkonusudur. Türklerin çoğunlukla göçebe hayatı
yaşamalan, onların tarihleri hakkında ilk bilgilerin karanlıkta kalmasına, bir kısmının da
komşulannın onlar hakkında bize naklettiklerinden öğrenmemize sebep olmaktadır. Yabancı milletlerin bir başka milletin dinI yaşa
yışı, inançları, örf ve adetleri hakkında verdikleri bilgileri daiına ihtiyatla karşılamak gerekmektedir. Bu konuda yetersiz olmakla birlikte bazı Türkçe kaynaklardan da yararlanma

öylesine sürekli bir özelliğe sahiptir ki, Türk
dini tarihi, Türklerin Tann ile ilişkilerinin tarihi şeklinde değerlendirilebilm~tir. <•>
Türk dint tarihinde en eski terim, "Tanrı"dır. Çince Tien şeklinde ifade edilmektedir.
Tanrı kelimesi, literatürde, Kök=Gök sıfatıyla
birlikte "Gök Tengri" (Yüce Tanrı) şeklinde
geçmektedir. Gök Tanrı inancının en önemli
özelliği, onun, antropomorfik bir karakter taşımasıdır (5>_ Gök Tanrı ; yaratıcı ve kadir-i
mutlak, tek, ezeli ve ebedi, e.şi-benzeri olmayan, öldüren, iradesine göre hükmeden, yardım eden, cezalandıran, koruyan, insanlara
bilgi veren, her şeyin en iyisini bilen, yol gösteren ve kulun duasını kabul edendir (6l_ Islam'ın Allah anlayışıyla benzerlik arzeden bütün bu sıfatlara rağmen, Gök Tanrı'nın ilahı
dinlerde olduğu gibi tapınakları yoktur. Eski
Türkler O'nun resim ve heykellerini yapmamışlardır ll)_

Türkler, daha geleneksel Türk Dini döneminde, evrensel ve ilahi dinlerin Tek Tanrı
anlayışına yakın özelliklere sahip bir Tanrı
anlayışına er~m~ bulunmaktadır. P. Wilhelrn
Schrnidh, Türklerin daha Asya Hunları döneminde, monoteizme doğru gelişmiş yüksek
bir dine sahip oldukları kanısına ulaşmıştır.
Türk tarihinin bazı çağlannda Tann, Türklerin Milli Tanrısı şeklinde yorumlanmış ise
de<s>O, daima evrensel bir Tanrı olarak kendini göstermiştir C9>_
Türkler Tanrı'nın ölümsüz olduğuna inanırlar. Onlann arasında, Ahiret, mahşer günü,
hesapların görülmesi, cennet ve cehennem
inancı bulunmaktadır. Türkler, bugün "münker ve nekir" denilen iki meleğin varlığına ve
orilann insanı, bütün hayatı boyunca takip ettiklerine inanmaktadır. lnsanın sağında bulunana "Yayuçi" solunda bulunana da "Körmös"
imkanı bulunmaktadır.
derler. Aynca Türkler, ruhlann ebediliğini, iyi
Tarih öncesi çağlardan beri, Türk kültürü ve kötü ruhların bulunduğunu kabul ederler.
ve dini, özellikle güneyden ve batıdan gelen
Türklerde "yuğ" denilen cenaze merasimleetkilere maruz kalmıştır. Orta Asya'nın dini ri son derece önemlidir. Ôlenin sosyal durukültürü üzerinde Mezopotamya, Iran, Çin ve muna ve yörelere göre yuğ farklılık arzeder.
Hint dinleri ile Tibet 1.amaizmi, Hrristiyanhk, Ölen kişi önce çadıra konur. Yakınlan ölünün
Türklerin dini inanışlarına ne ad verildiği Maniheizm ve lslam'ın etkisi sözkonusu ol- adına bir kurban keserler ve çadırın dışına bı
henüz aydınlanmış değildir. "Eski Türk Dinl muştur. Fakat belirtilen dış etkiler, Türklerin rakırlar. Atlarla çadırın etrafını dolaşırlar.
inanışları" veya "Geleneksel Türk Dini İnanış
orijinal dinI yapılarını pek değiştirmemiştir. Agular yakarlar, saçlar keserler, kanlar akıtır
ları• şeklinde ifade edilen bu inanışlara bazı
En eski devirlerden itibaren "Tanrı" inancı ka- lar. Olülerin yakıldığı yönünde bazı rivayetler
araştırmacılar "Tek Tann inancı", "Şamanizm"
lıcı bir şekilde yerini korumuştur. Bu inanç olsa da onların kefenlenerek gömülmesi gele-

neği vardır.

Öldükten sonraki hayatlarının rahat olması inancıyla bazı yörelerde, erkek ölülerin silahlan, kıymetli eşyaları ve ıam ıechi
zatlı atlan; kadınların da mücevherleri ile birlikte gömüldüklerine dair bilgiler bulunmaktadır. Ölenin yeri belli olsun diye, kurgan inşa
ederler, mezarlann üstünü tümsek yaparlar ve
geniş daireler şeklinde taş yığarlar. Ata ruhlarına saygı gösterirler. Ölen atalar için at, sığır
ve koyun kurban ederler. "Ölü aşı" denilen ziyafetler verirler uoı.
Türkler, içinde yaşadıklan tabiatın Tann
tarafından yarauldığım kabul ederler ve kutsal
sayarlar. Yer-su (Yer-Sup), yeryüzünde yaşa
yan iyi ruhların bütünüdür. Bu inancın bir sonucu olarak dağ, ırmak, ğöl, pınar, ağaç, orman veya kaya kültlerine saygı gelişmiştir.
Aynca dağlar Tanrı'nın makamı sayılırlar 00.
Bunun dışında ateş kültünün onlar arasında
önemli bit yeri vardır. Onun maddi ve manevi kirleri temizlediğine inanırlar oıı.
Türkler arasında kendisine kutsallık atfedilenlerden birisi de Umay'dır. Dişi bir tannça
olarak nitelenen veya koruyucu ruh olduğıı
vurgulanan Umay, genellikle çocukların koruyucusu ve hamisi olarak telakki edilmektedir.
Bugün bazı Türk toplulukları arasında "Umay
Ana" şeklinde bu inanç varlığını sürdürmektedir. Ancak, tarihi süreç içinde bazı değişik
liklere uğrayan bu inanış, özellikle Anadolu
Türkleri arasında, menşeine ters bir anlam kazanarak "Umacı" adıyla çocuklan korkutan
bir karekter kazanmıştır .o ıı.
Türkler arasında, bugün Anadolu'nun hemen hemen her yerinde uygulanan, yağmur
ve kar yağdırmaya dair inanışlar ve faaliyetler
çok eskiye dayanır. "Yat taşı" denilen bir taş
ile "yatçı" denilen kişiler tarafından organize
edilen bu faaliyetlerde su ihtiyacına ve kuraklık problemine çözüm aranmaktadır <14>_
Geleneksel Türk Dini inanışında, ibadet
karşılığında "alkış", "yükünme" ve "ötünme"
gibi kelimeler kullanılmıştır. Tek Tann'ya inanan Türklerde ibadetin merkezi; Tann'dır ve
O'nun rızasını kazanmadır. Türklerin günlük
muntazam ibadetleri ve ibadethaneleri olduğıı
konusu pek açık değildir. ibadet, resmi ibadet
ve halk ibadeti şeklinde ikiye aynlmaktadır.
Resmi ibadet, baş "din adamı" sıfatıyla Hakan'ın yönettiği ibadettir. Devlet törenler,ini
olduğıı gibi, dini törenleri yönetmek de Hakan'a attir. Türklerde ibadetler genellikle ilkbahar, yaz ve sonbaharda yapılır. Aynca tesadüfen belirli bir zamana bağlı olmadan yapı- ·
!anlar da vardır. Bayram ve ayinlerde, kurban
takdim edilir. Kurban ve dint törenlerde
"Kam" denilen dini kişilerden de yararlanılır.
Kurbanların en önemlisi atur. Bunun yanında

koyun ve sığır da kurban edilmektedir mı.
Her toplumun ahlakı değerlerinin oluşu
munda, dini inançların katkı ve yönlendirmesini unutmamak gerekir. Köklü bir dini geleneği olan Türklerin de oturmuş ve etkili ahlaki değerleri vardır. Doğruluğıı prensip edinen
Türkler arasında cinayet, zina, yalan, hırsızlık,
adam öldürme gibi yüz kızartan ahlakı bozukluklar yoktur. Kovuculuk, kibirlenme, onlarda kötü göıülen davranışlardır. Türkler daima iyi niyetli ve hoşgöıülü olmuşlardır. Fakat bu onlann suçluları affettikleri ve haksız
lıklara gözyumduklan anlamına gelmemektedir. Zira onlar adalet ölçüleri içinde hiç kimseye haksızlık etmeden suçluları cezalandırma
yoluna giderler. Cezalann en büyüğü. zina yapanlara ve harpten kaçanlara verilir. Türklerin
ceza uygulamalarına bir örnek olarak Baheddin ögel şunlan nakletmektedir: "Kırgızların
ceza sistemleri çok sertti. Memleket meseleleri
üzerinde münakaşa yapanlar ve haydutluk
edenlerin başlan kesilirmiş. Hırsız çocuklann
kesilen başları, babasının boynuna takılır ve
baba, ömıünün sonuna kadar çıkaramazmış
(16)

Türkler, azimli, çalışkan, hareketli ve onurlu insanlardır. Askerlik onların yapılarına ve
karakterlerine uygundur. Bu nedenle disiplinli yaşamayı ve mücadeleyi prensip edinirler.
Türklerin dikkat çekici bir ahlakı özelliği de
utangaç olmalandır. Onlar, savaş meydanlarında değil, rahat döşekte ölmekten, hatta ihtiyarlayıp hastalanmaktan utanırlar. Esir olmak, köle durumuna düşmek, kadınların
düşman eline geçmesi büyük utanç kaynağı
dır. Başarılarıyla övünmekten, övülmekten,
verdikleri sözü yerine getirememekten, yalan
söylemekten utanırlar <m. Aile, toplumun en
küçük bir birimi olarak, kutsal sayılmaktadır.
Kan ve koca birbirine sadıktır ve asla aldatmazlar. insanlar arasında eşitlik ve adalet vardır.

Türklerin geleneksel dini inanışları ile ilgili
olarak Osman Turan şu değerlendirmeyi yapmaktadır:

"Peygamberi ve vahye dayanan mukaddes
bir kitabı bulunmayan Türklerin, Semavi dinlere mensup olmadıkları halde, nasıl vahdaniyete eriştikleri suali hala varit olmuştur. Gerçekten Türkler, tek Tann inana ile ne kadar
vahdaniyete yaklaşmış idilerse, peygamber ve
m~kaddes bir kitaptan mahrum bulunmakla
da o derece Semavi dinlerden tamamen aynlmış bulunuyorlardı. Ama tek Tann'mn z~t ve
safıtlan gibi en mühim meselelerde, yalnız ·
putperestlerden değil, Tevrat ve lncil'in uğra
dığı tahrifler dolayısıyla, Musevi ve Hıristiyan
lardan da daha ileri seviyeye erişmiş ve tabii
1ı

lslamiyetin üstünlüğü karşısındadır ki, Türkler kendilerini tatmin eden Müslümanlığı
umumi ve milli bir din haline getirmişler
dir"01>.
Osman Turan'ın özetlediği bu hususlar,
Geleneksel Türk Dini'nin ana ilkeleri bakı
mından oldukça önemlidir. Özellikle Tanrı
anlayışı konusundaki netlik ve ahlaki değer
lerdeki yükseklik, lslam'a yakın bir görünüm
arzetmektedir. Bütün bunlara rağmen, Geleneksel Türk Dini'nde, hem otorite merkezileş
memiş, hem de din ile ilgili akidev'i unsurlar
normatif bir sistem etrafında doktrinleşerek
organize olmamıştır. Sözlü geleneklerin yazı
ya geçilerek gelişmesi ve ilahiyatın oluşması
zaman almıştır. Bu süreçte teoloj'ik, kozmolojik, antropolojik ve eskatolojik anlayışlar sistemleşerek ilahiyatın ileri kademelerine erişe
memişlerdir. ilahiyat oluşamayınca, buna
bağlı felsefi sistemleri de gelişememiştir. Kutsal kitap veya kitap külliyatının bulunmaması, peygamber veya din kurucusunun temayüz
etmemesi sebebiyle, ahlak ve hukuk bir ölçüde "töre"de somutlaşmaya yönelmiştir (19>.
Türk dini, genel özellikleri itibariyle, eski
çağların halk dini özelliklerini yansıtmakta
dır. Bu dinler, hemen hemen dünyanın her
tarafında yerlerini evrensel dinlere bırakmış
lardır. Halk dini inanışları, dünyada, sadece
ıssız ve kenar bölgelerde kalmıştır. Statik karakterli olan halk dinleri aile, klan, kabile veya küçük toplumların dini olma özelliğinden
ileri gidememiş ve dünyadaki gelişmelere
ayak uyduramamıştır. Dolayısıyla daha dinamik evrensel dinler karşısında yok olmaya
mahkum olmuşlardır.
Geleneksel Türk Dini de yukarıda bahse
konu olan süreci yaşamak zorunda kalmıştır.
Tarihin erken dönemlerinden itibaren Türk
toplulukları evrensel ve yayılmacı dinlerin
misyoner faaliyetlerine maruz kalmışur. Arkeolojik kazılar, Türklerin yabancı milletler,
kültürler ve dinlerle temasının tarihin en eski
dönemlerine uzandığını bize haber vermektedir. Bu erken temaslar ve etkileşimin yamsıra,
zamanla Türkler arasında Budizm, Maniheizm, Zerdüştilik, Musevilik ve Hıristiyanlık az
da olsa yayılma imkanı bulmuştur. Bu, bir anlamda Türklerin çok çeşitli dint tecrübe ve
adaptasyon yaşamalarına sebep olmuştur. Belki de Türkler kadar evrensel boyutlu çeşitli ve
zengin manevi, dini tecrübelerden geçmiş
başka bir millet dünyada mevcut değildir uoı_
Türkler çeşitli dini tecrübeler yaşamakla
birlikte, onlardan, başka dinleri kabul edenlerin sayısı oldukça sınırlı kalmıştı. Çünkü
Türkler, lslam dışında, ilişki kurdukları dinlerin hiçbirisini, kendi inanç ve kültürleriyle

bağdaştıramamışlardır. lslam'a kadar bütün
Türk boyutlannın kendi "özel dinleri" dışında
anlaşul<lan bir dinleri olmamıştır. lslam'ın dı
şındaki dinlerin Türkler arasında genel kabul
görmemesi, o dinlerin inanç sistemlerinin
Türklerin karakterine uygun düşmemesine
bağlanmıştır. Türkler aktiftir, bir Tanrı'ya
inanmaktadır, ahlaki değerlere önem vermektedir ve "Ahiret hayatı"nı kabul etmektedir.
Halbuki Budizm, Maniheizm ve Hıristiyanlık
gibi dinlerde insanı pasifleştirici esaslar ağır
lıklıdır. Bunlardan Budizm, miskinliği tavsiye
etmekte, Tanrı anlayışını açıkça yansıtma
makta ve Ahiret hayatına önem vermemektedir. Bundan dolayı Göktürkler, Budizm'in din
olarak kabul edilmesini, kendi dini inançlanna, "töre"ye ve karakterlerine aykın bulduklan için reddetmişlerdir. Budizm'i kabul eden
Türkler ile ilgili olarak Cahız şöyle demektedir:
"Türkler zındıklık (Budizm) dinine girince
artık harplerde mağlup olmaya başladılar.
Türklerin en kahraman kabilelerinden Dokuz
(Uygurlar) kabilesi bunun misalidir. Halbuki,
Dokuz Oğuzlar, Karluk Türklerinden sayıca
birkaç misli az olduktan halde, daima savaş
larda onlardan üstün olurlardı. Ne zaman ki
zındıklık dinine girmeye başladılar ki, bu zın
dıklık dini insanlan dünyadan el-etek çektirmek ve yumuşaklık telkin etmekte Hıristiyan
lıktan daha kötü tesir eder. Artık onlann kahramanlık ve şahamet duygulan sönmüş ve pı
sırık olmuşlardır" (ııı_

Maniheizm<ııı, akıncı ruhunu öldüren,
gnostik dualizmi esas alan senkretik bir dindir. Türklerin özelliklerine aykırı olan bu din,
Uygurların tahtına geçen Bögü Kağan'ın (759779) istemesine rağmen, Türklerin tamamının
dini olamamış ve kabul edenler de bağlılıkla
rını uzun süre devam ettirememişlerdir. Yahudilik, sadece Hazar Türklerinden az bir kıs
mı tarafından kabul edilmektedir. Fakat Karaim mezhebinde olan bunlar, sadece Tevrat ile
amel ederler ve Talmud'u kabul etmezler. Aynca kendilerinin, Yahudilerin dışında, Türk
olduklannı söylerler. Hıristiyanlık da Gagauzların ve Çuvaşların benimsediği bir din olmuştur. Gagauzlar ve Çuvaşlar arasında yaşa·
yan örf, adet ve gelenekler onların eski dini
inanışlarını, Hıristiyanlık içinde de devam et·
tirdiklerini hissettirmekte ve onlara, diğer Hı·
ristiyan topluluklardan farklı bir görünüm ka·
zandırrnaktadır (l3l.

Bugün dünyada 200 milyon civarında Türk
vardır. Bunlar arasında hala geleneksel Türk
dini inançlannı devam ettirenler yanında (Yakutlar, Tuvalar, Hakaslar, Altaylar), Hıristi·
yanlık ve Yahudiliğe de inananlar bulunmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen, dünyada·
ki Türk nüfusunun %99'u Müslümandır.
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lsfam, dünyada bilinen ilahi dinlerden biri
ve sonuncusudur. 610 miladi yılında, Mekke'de Hz. Muhammed'e, Allah tarafından
gönderilen ilah1 vahy ile onaya çıkmışur. Bu
dinin ilaht hükümleri, vahyi yaklaşık 23 sene·
de tamamlanan, Kur'an·ı Kerim'de toplanmış
ur. Hz. Ebubekir'in hi!Meti zamanında bir kitap haline getirilen Kur'an, hiçbir değişikliğe
uğramadan bizlere ulaşmıştır.
lslam inancına göre, görünen ve görünmeyen bütün varlıklann yaratıcısı Allah'tır. O,
tekdir, hiçbir varlığa muhtaç değildir, doğur
mamış ve doğmamıştır, O'nun hiçbir dengi
yoktur. Allah, dünyada ve ahirette tek hakim,
kullarının yaptığı herşeyi bilen ve görendir.
O, ezeli ve ebedidir. Allah'ın eşi benzeri ve or·
tağı yoktur.
lslam'da iman esaslan; Allah'a, meleklere,
Allah tarafından indirilen bütün ilahi kitapla·
ra, peygamberlere, ahiret gününe (öldükten
sonra dirilmeye), kadere (hayır ve şerrin Allah
tarafından olduğuna) inanma şeklinde formü·
le edilmiştir. Her Müslüman, inanç esaslarının
tamamına ve ayrı ayn inanmak zorundadır.
Aynca lslam dininin bir de ibadet yönü vardır
ki, bu da, her mü'minin şehadetle imanını
açıklamasından sonra, namaz kılmasını , Ramazan ayında oruç tutmasını, dinen zengin
sayılanlann (nisap miktarı mala sahip olanlann) senede bir defaya mahsus olmak üzere,
zekat vermesini, sağlık ve ekonomik durumu
iyi olanların, ömründe bir defa, Mekke'deki
Kabe'yi haccetmesini içermektedir.
lslam inancına göre her Müslüman, davra·
nışlannı kontrol etmek ve Allah tarafından
kendisine konan haramlara uymakla yükümlüdür. Bunlann başında; haksız yere adam öldürme, zina, yalancılık, hırsızlık, içki, kumar gibi
hem ferdi, hem de toplumu yakından ilgilendi·
renler yer almaktadır. Aynca, Allah'a ortak koş.
ma, O'nu inkar etme, münafıklık gibi inancı
yakından ilgilendiren yaksaklar da vardır.
lslam inancına göre, inanma duygusu, yaratılıştan itibaren insanın içine Allah tarafın
dan yerleştirilmiştir. Dolayısıyla bir Müslüman, doğrudan Allah'a kul olmak, O'nun
emirlerini yerine getirmek, O'nun yasaklann·
dan kaçmak, ibadet ve dualarıyla O'na yönelmek zorundadır. Zira Allah, kullarını nzıklan
dıran, davranışlarını kontrol eden; kendisine
iman edip kulluk görevlerini yerine getirenleri
cennetiyle ödüllendiren, inkar eden, isyan
eden, emir ve yasaklarını yerine getirmeyenleri cehennem ile cezalandırandır.

Türkler, kısaca genel özelliklerini ifade etmeye çalıştığımız lslam dini ile karşılaşınca
durum önceki dinlerden farlklı olmuş ve onlar, lslam'ı toptan ve gönülden kabul etmişler
dir. Günümüzde, dünyada mevcut Türk boylannın hem~n hemen tamamının dini halirıe
gelen lslam'ın bu şekilde kabulü, onların geleneksel dint inançlanyla lslam arasında büyük
benzerlik bulunmasına bağlanmıştır (ıı>_
lslam dini, VIL yüzyılın başlannda Arabis·
tan yarımadasının Hicaz bölgesinde ortaya
çıkmışur. Hızlı bir şekilde yayılan bu din, daha Hz. Muhammed zamanında Arabistan yarımadasının sınırlan dışına taşmıştır. tik dön
halife döneminde lslam, bilinen dünyanın büyük bir bölümüne yayılmışur. Bu süreçte,
Türklerden de lslam'ı kabul edenler olmuştur.
Zaman içerisinde, Türkler arasında lslam hız
la yayılmış ve onlar, X. yüzyılda kitleler halirı
de lslam dinine girmişlerdir. Türklerin lslam'ı
kabulleri bu üç asırla sınırlı.kalmamış, çoğun. luğu XII. ve XIV. asırlar olmak üzere, XVIII.
ve XIX. asırlara kadar onlardan lslam'a girenler olmuştur. Buna göre, Türklerin lslamlaş
ması, bin yılı aşkın bir zamanı kapsayan tarihsel süreçte gerçekleşmiştir llsı_
Türklerin daha Hz. Muhammed zamanın
da, Müslüman Araplarla ilişkileri olduğu yö·
nünde bazı rivayetler vardır 0 61• Aynı şekilde
bu ilişkilerin sıklaşarak devam ettiği, M.S.
700'lü yıllarda, Müslüman Arap ordulannm
Maveraün-Nehr ve Orta Asya içlerine doğru
ilerledikleri, 751 Talas savaşının bu süreçte
önemli bir yere sahip olduğu bilinmekteditm.
Abbasiler idaresi, Türklerle ilişkilerin daha
dostane olduğu dönemlerdir. Türklerden lslam'ı ilk kabul edenler Volga-ldil Bulgarları
devleti olmuştur <l8l_ lslam din.inin Türklerin
arasında yayılarak geniş kitlelerin ihtidasına
dönüşmesi, Samanoğullannın hakimiyeti döneminde (874·999) gerçekleşmiştir. Buhara'yı
merkez yapan Samani Emirliği, X. yüzyılı
Müslüman Orta Asya'nın altın çağı yapmış
ur<29>_ Bu gelişmeler, sonradan Abdulkerim
adını alan Saltuk Buğra Han'm Müslüman olmasıyla büyük hız kazanmıştır. Zira bu olay,
Türk tarihinin seyrini değiştirmiş, Türklerin
kesin bir biçimde lslam dairesinde karar kıl
malan ile sonuçlanmıştır 00>.
XI. yüzyılda Ona Asya'da Türklerin arasın
da lslam yayılmaya ve gelişmeye devam etmiş,
ancak bundan böyle lslam'ın Türklerin arasında yayılması , Müslüman Türk yönetimleri
altında olmuştur. Bu ise Türk·lslam tarihi bakımından yeni bir döneme işaret etmektedir.
Türklerin kitleler halinde lslam'a girmeleri,
Türk din tarihi bakımından, Türklerin kaderinin de belirlenmesine yol açmıştır.

Türklerin kitleler haµnde lslam'a girişi, aslında o zamana kadar Araplann temsilciliğini
yapnğı, lslam dünyasının siyası ve medent üstünlüğünün inişe geçtiği bir döneme rastlamışur. Türkler lslam kültur ve medeniyetinde
yeni bir canlanmayı başlatmışnr. Nitekim lbn
Sina, Cüveyni, Biruni, Yusuf Has Hacip, Kaş
karlı Mahmut, Zemahşeri, Şehristani, Fahnıd
din er-Razi, Alişir Nevai, Buhari, Maturidi, Ali
b. Osman el-Oşi gibi büyük ilim adamlan bu
dönemde yetişmişlerdir. Kültürel alandaki bu
hızlı gelişmelere paralel olarak Türkler, siyasi
alanda da lslam dünyasının tek otoritesi haline gelmişlerdir. Böylece Orta Asya'da başla
yan lslamlaşma hareketi, Türklerin önderliğinde, bir taraftan güneye, Hindisıan'a doğru
yayılırken; diğer taraftan da geldiği istikamete, batıya doğru geri götürülmüştür. Batı yönündeki gelişmeler, Ortaçağ'ın katı ve karanlık dünyasını temsil eden Hıristiyanlığın Haçlı
ordularının mukavemetiyle karşılaşmıştır.
Yaklaşık iki asır devam eden bu büyük mücadelede, Müslüman Türkler büyük fedakarlıklara katlanarak büyük başanlar elde etmiş
lerdir. Bunun sonucu olarak Hıristiyan dünyası, Osmanlının ilk dönemlerinde Türkleri
Avrupa ve Anadolu'dan atmak için çok mücadele etmişse de Islam'ın Avrupa ortalanna, Viyana'ya kadar yayılmasına engel olamamıştır.
Ancak Hıristiyan dünyasının haçlı ordulanyla
mücadele yoğun bir şekilde devam ederken,
Türklerin, kendi aralanndaki anlaşmazlık ve
çatışmalar, büyük enerji ve güç kaybına sebep
olmuştur. Tarih kiıaplan dikkatle incelendiğinde, Müslüman Türk devletlerinin bu iç çatışmalanndan kimlerin daha kazançlı çıktığı
kolayca anlaşılacaktır.
·
Osmanlı döneminde lslam, Türklerin elinde
dünyanın en büyük dini haline gı:lmiş ve bilinen dünyanın çeşitli yerlerine yayılma imkanı
bulmuştur. Ortaçağ boyunca lslam dünyasında
her alanda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu
dönemde, dünyanın en güçlü devleti olmasına
rağınen Türkler, yaratılışlanndan gelen ahlakt
değ~rler ve hoşgörü anlayışı ile asimilasyon hareketlerine kesinlikle yönelmemişlerdir. Dinı
duygulannın etkisiyle Arapça eserler venneyi
bir ibadet telakki etmişler, hakim unsur olmalanna rağınen Farsçadan yararlanmadan geri
kalmamışlardır. Müslüman Türklerin, Osmanlı
İmparatorluğu döneminde, batıda siyası güç
olmalanna rağmen, durum bundan farklı olmamış, herkes kendi dili ve dini konusunda,
önceki yönetimlerden daha özgür bir ortam
içinde yaşamışlardır.

SO
NUÇ

DiPNOTLAR
• Bu makale, 9-11 Ekim 1997 tarihinde, Kırgızlstan'ın
Osh şehrinde, bu şehrin 3000. kuruluş yılı kutlamalarına
hazırlık niteliğinde olan uluslararası bir konferansta,
"Tür1<1erin Eski Dini lnanışlan ve lslam" başlığıyla teblig
olarak sunulmuştur.
.. Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ~retim Üyesi, Osh Devlet Üniversttesi ilahiyat Fakültesi Dekan Yar-

Dünyada, din kadar insanı kucaklayan bir
olguya bugüne kadar rastlanamamıştır. Din
değiştirmek bir toplumun hayatı, tarihi, kültürü ve kaderi üzerinde sanıldığından daha
köklü sonuçlar içeren bir olaydır. Türkler için dımcısı
(1) Ünver Günay - Harun Güngör, Başlangıçtan Gülslam dinine girmek de böyle olmuştur. Onlar
yeni dinleri ile kendilerini öylesine içten ve nümüze Türklerin DlnıTarihi, Ankara 1997,18.
(2) Bkz. Abdurrahman Küçük - Mustafa Erdem, Dinler
köklü bir biçimde bütünleştirmişlerdir ki eski
Eskişehir -1995,178. Şamanizm ve Tür1<1erin Eskültürlerinin özlerini adeta silip atmışlardır. Tarihi,
ki Dini inanışlarındaki yeri ile ilgili tartışmalar için bkz.
Türkler Müslüman olunca tarihlerini, efsane- lbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, lstanbul-1994,
lerini ve geleneklerini, kısacası kültürlerini ls- 287-9.
lami ruh ve motiflerle yeniden düzenlemişler
(3) Bkz. Günay,Güngör, 26.
dir. Bu anlamda Türklerin lslam'a girişi, bir (4) Bkz. G0ney-Güngör, 33-4.
kültürden bir başkasına geçişle eş anlamlı ol(5) Bkz. Kafesoğlu, 295-301, Günay-Güngör, 39.
muş ve bir daha geri adım atma imkanı kal(6) Bkz. Osman Turan, T0r1< Cihan Hakimlyetl Mefkümamıştır. Bugünkü tezahürleri itibariyle resi Tarihi, lstanbul- 1979, 107-119; Laszlo Rasonyi,
Türklükle lslam eş anlam ifade etmiştir. Türk Tarihte Türklük, Ankara-1988, 29-30.
denince lslam, lslam denince Türklük anlaşıl
(7) Bkz. Günay -G0ngör, 39.
mıştır. Belki de Müslüman milletler arasında
(8) Bkz. Turan, 118-119; Kafeso!)lu, 295-6.
kendini Islam ile bu kadar bütünleştiren baş
(9) Bkz. Güney-Güngör, 40.
ka bir millet yok gibidir.
(10) Bkz. Turan, 124-5; Baheddin Ögel, lsfamiyetten
Türkler Islam'a hizmeti Allah'a ibadet ola- önce Türk Kültür Tarihi, Ankara-1988, 152-4; Rasonyi,
rak kabul etmişler ve bu uğurda her türlü fe- 27; Kafeso!)lu, 290-4; Küçük-Erdem, 186-7.
(11) Bkz. C.Brockelmann, lslam Milletleri ve Devletleri
dakarlığa katlanmışlardır. lslaml ilimleri tahsil Tarihi, Çev.Neşat Ça§atay, Ankara-1964, 15S; Turan,
ve Islam'ı tebliğ edenlerle, savaş meydanların 107-119; Rasonyi, 32; Kafesoğlu, 289-90; Günay Tüda kanlarını_ vererek şehid olanlann orıak ya- mer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankaranı, .Allah nzası için evini, ailesini, vatanını ter- 1993,81.
ketmesi ve bu uğurda kendisini feda etmesi(12) Bkz. Turan, 126; Rasonyi, 31.
dir. Bu açıdan bakıldığında, lslam kültür ve
(13) Bkz. Turan, 115; Rasonyi, 32; Günay-Güngör,
medeniyeti Türklere çok şey borçludur. Bir 51.
(14) Bkz. Turan, 127-9.
başka açıdan bakıldığında ise Türklerin ls(15) Bkz, Küçük-Erdem, 182-7; Günay-Güngör, 61-7.
lam'a girmeleri, çoğu göçebe olan Türklerin
(16) Öge!, 209.
yerleşik hayata geçiş sürecini hızlandırmıştır.
Türkler lslam dininden aldıkları değerler sa(17) Bkz. Kafesoğlu, 333.
yesinde, millt benliklerini korumak ve geliş
(18) Turan, 117.
tirmek imkanı elde etmişlerdir. Böylece, hem
(19) Bkz. Günay-Güngör, 91.
Hıristiyan d~_nyası, özellikle Ortodoks Htristi(20) Bkz. Günay-Güngör, 105-6.
yanlık, heni Çinlilerin asimile hareketlerinden
{21) Zekeriya Kitapçı, Türkistan'da _lslamiyet ve Türkkurtulmuştur. Bu konuyu rahmetli Erol Gün- ler, Konya-1988, 66.
gör şöyle özetlemektedir:
(22) Maniheizm ve Türklerin arasında yayılışı için Bkz.
Güngör, "Manlhelzm", E.Ü. ilahiyat Fakültesi
"Türklerin Müslüman olmaları hem lslam Harun
Dergisi, Kayseri-1988, V/145-166.
tarihi, hem Türk tarihi bakımından, dolayısıy
Türklerin ilişki kurduklan diğer dinler ile ilgili olala bütün:dünya için pek önemli bir olaydır. rak(23)
bkz. Köprülü, 116; Ahmet b. Yahya el-Belazuri, FuBu sayede Türkler birliğe kavuşmuş ve ereyip tuhu'I-Buldan, Beyrut-1987, 592-3; Rasonyi, 158-9; Kiyok olmaktan kurtulmuşlardır. Bugün yeryü- tapçı. 68-107; Erol Güngör, Tarihte Türkler, lstanbulzünde Müslüman 'Olmayan Türk yoktur ve 1992, 62-3.
(24) Bkz. Turan, 230-33; Günay-Güngör, 174.
Müslüman olunca kendini kaybedip yok olan
(25) Bkz. Günay-Güngör, 169.
bir Türk topluluğu mevcut değildir. Ama
Türk 59yundan gelmiş birçok topluluklar var(26) Bkz. G0nay-Güngör, 175-6.
dır ki, bunlar lslam'dan başka dinlere girmek(27) Bkz. A.Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihi'ne
le hem dillerini, hem köklerini unutmuşlar; Giriş, lstanbul-1981, 55-6; E. Güngör, 65-6; Günay
tamamen karakter değiştirerek kaybolup git- Güngör, 193; Aynca Bkz. ~uştan Günümüze Büyük
lslam Tarihi, Ed. Hakkı Dursun Yıldız, lstanbul-1990,
mişlerdir. Tuna Bulgarlan bunun tipik misaliVV17-9.
dir; bu Türk topluluğu Hıristiyan olarak Slav(28) Bkz. Togan, 58; E. Güngör, 63.
laşınışlar, bambaşka fıi: millet olmuşlardır"01>.
(29) Bkz. Togan, 56; G0nay-Güngör, 202.
Türklerin lslam dini ile olan ilişkilen husu- (30) Bkz. Turan, 239-40; Togan, 58-9; Do9uştan Güsunda !.Hami Danişmend'in şu değerlendir nümüze Büyük ls!am Tarihi, Vl/34-9; E.Güngör, 67-8;
mesini nakletmekte yarar vardır: "Sünni lslam Günay-Güngör, 211-2.
(31) E. Güngör, 68.
bugünkü varlığını ne derece Türklere borçluysa, Türk ırkı da millı varlığının bekasını
(32) I.Hami Danişmend, Türk lrkı Niçin Müslüman Oldu, lstanbul-1994,269.
aynı derece lslam'a borçludur" oıı_

Kasım

-

Aralık Ayında

VURTDISI
-

FAALİYETLERİ
* imam-hatip liselerinde okutulmak üzere Bulgaristan Smolen
Müftülüğü'nce ülkemize gönderilen 10 öğrenci, Bursa ilinde eği
tim ve öğretime başlamıştır.
* imam-hatip liselerinde okutulmak üzere Kınm'dan 10 öğren
ci Türkiye'ye getirilmiş olup, Bursa ilinde eğitim ve öğretime devam etmektedir.
San Petersburg lslılm Dlnı ve lsliım Kültürünü Yeniden Yaşatma Vakfı'na
* Bakü Şehitlik Camii ve Bakü Din Hizmetleri Müşa
duvar çınısi ve taban halılan yüklenirken.
virliği hizmetlerinde kullanılmak üzere bir oto satına
lınmıştır.

* Bulgaristan'da yeni yapılan seçimlerde Başmüftü
olarak göreve gelen Mustafa Hacı ve Yüksek Din Kurulu Başkam Hüseyin Karamolla görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet edilmiştir.
* Kınm'daki 8 Milli: Mektep Kütüphanesi'nde değerlendirilmek üzere hazırlanan Kur'an Elifbası'nın
800 adet basımı için 600.$. yardım yapılmıştır.
* Kuzey Afganistan'da mağdur durumda olan soydaşlarımıza 7
koli muhtelif ilaç yardımı gönderilmiştir.
*San Petersburg lslam Dini ve lslam Kültürünü
Yeniden Yaşatma Vakfı'nın vaki talepleri üzerine;
1908-1914 yılları arasında inşa edilen ve 1920 yı
lında ibadete açılan, fakat 1939-1956 yıllan arasın
da Ruslar tarafından ibadete kapatılan ve nihayet
1956 yılında tekrar ibadete açılan San Petersbur
Camii'nin ihtiyacı olan minber, kürsü, mihrap, Osmanlı mimari özelliğini taşıyan kapı, 1450 m2 taban halısı ve duvar çinileri Vakfımız tarafından temin edilerek bu ülkeye gönderilmiştir.
* Ufa şehrine Tatarca dilinde 5000 adet açık
Vietnam'ın Başkenti Hanoi'de tamir ve onanmı yapılan cami.
lamalı dua kitabı, 10.000 adet resimlerle namaz hocası , 5000 adet Kur'an okumaya giriş ve 5000 adet lslamiyet
isimli kitaplar Vakfımız tarafından
bastırılarak

ücretsiz olarak gönde-

rilmiştir.
Vietnam'ın Başkenti

Hanoi'de
bulunan caminin tamir ve onarım
masraflarında kullanılmak üzere
Vakfımızca 2000.-$ yardım yapıl
*

mıştır.

Vakfımızca Tatarca bastııılan kıtaplar.

~u~e
Faalivetleri
'

Ordu Müftülüğü sosyal tesislerine kavuşuyor.
Ordu'da yeni müftülük hizmet
temeli düzenlenen bir
törenle atıldı. Törene Ordu Valisi
Mustafa Malay, Belediye Başkanı
Fikret Türkyılmaz, 11 Müftüsü ve
Vakfımız Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Hikmet Kutlu, daire amirleri, ilçe müftüleri ve kalabalık bir
binasının

vatandaş topluluğu katıldı.

Tören münasebetiyle bir
konuşma yapan Ordu Müftüsü ve
Vakfımız Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Hikmet Kutlu, müftülük
sitesinin hayırlı ve uğurlu olması
temmennisinde bulunarak, dar

____
....

mekanda hizmet eden müftülük
personelinin, yeni binada daha iyi
hizmet vereceğini söyledi.
Daha sonra bir konuşma yapan
Ordu Valisi Mustafa Malay da,
hizmet verecek görevlilerin iyi
mekanlarda hizmet vermesinin
önemli olduğunu söyleyerek, iyi
hizmet için iyi tesislerin lüzumlu
olduğunu ifade etti.
Tören konuşmalarının ardından
Ordu Valisi Mustafa Malay temele
ilk harcı koydu.
300 m2 alan üzerine inşa edilen
müftülük hizmet binasında 15
daire ve Kur'an kursu yer alacak.

Gördes
Darende Müftülük Sitesi'nin temeli düzenlenen bir
törenle atıldı.
Törene Darende Kaymakamı Ahmet Beyoğlu, Darende Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Bal, Darende Belediye Başkanı Memduh Önal,
Darende llahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Süleyman
Toprak, daire amirleri ve kalabalık bir topluluk katıldı.
Tören münasebetiyle bir konuşma yapan Darende
Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkam
Kemal Bal, Darende'de uzun zamandır özlemi çekilen
müftülük sitesinin temelini atmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, müftülük sitesinin hayırlı ve
uğurlu olması temennisinde bulundu.
Temeli atılan ve beş
katlı yapılacak olan
müftülük sitesinin
müştemilatında; hizmet büroları, konferans salonu, Kur'an
kursu, kütüphane,
misafirhane ve lojman
yer alacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Gördes Şubesi tarafın
dan camiler haftası münasebetiyle bir konferans
düzenlendi.
lzmir tlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden
Dr. Veli Öztürk'ün konuşmacı olarak katıldığı
konferansta camiler ve camilerin önemi anlatıldı.
Hafta münasebetiyle Türkiye Diyanet Vakfı
Gördes Şubesi tarafından lise ve dengi okullarda
öğrenim gören öğrenciler arasında açılan "Cami
ve Cameatin Önemi" konulu kompozisyon yarış
masında dereceye girenlerin ödülleri de konferans esnasında sahiplerine verildi.

Kızılcahamam
münasebetiyle Kızılcahamam
bir toplantı düzenlemiştir. "lslam'da
Vakıf Müessesi"nin anlanldığı toplantıya, Kızılca
hamam Kaymakamı Vasip Şahin, ilçe daire amirleri, okul müdürleri, mahalle muhtarlan, cami
demek başkanlan ve mahalli diğer vakıf temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katılmıştır.

XV.

Vakıf Haftası

Şubemiz

Toplantıda 24 fakir ve başanlı öğrenciye şube
miz tarafından 3'er Milyon TL yardım yapılmış
ve Diyanet takvimi ile birer adet Başkanlık yayını
hediye edilmiştir. Aynca toplantıya katılan davetlilere de Başkanlık ve Vakfımız yayınlarından
3'er adet kitap hediye edilmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı Günyüzü Şubesi tarafından
1993 yılında temeli atılan Yeni Camii ve Müftülük
Hizmet binası düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.
Açılış

törenine Günyüzü Kaymakamı Mesut Kesen,
Belediye Başkanı, Diyanet lşleri Başkanlığı Mushafları
inceleme Kurulu üyesi Çetin Karaman, Eskişehir Müftü Vekili ve kalabalık bir topluluk katıldı.
6752 m2 arsa üzerinde inşa edilen müftülük hizmet
binasının müştemilatında; toplantı salonu, 3 adet
dükkan, cami ve şadırvan bulunmaktadır.

Aybastı=-=-=
XV. Vakıf Haftası münasebetiyle Aybastı Şu
bemiz tarafından 3 kişiye yakacak yardımı, 5
kişiye

de

giyecek yardımı

yapılırken,

30 öğrenciye

eğitimlerine katkı olması amacıyla maddı

yardım yapılmış

ve Vakfımız
retsiz kitap hediye edilmiştir.

yayınlarından

üc-

Balıkesir
Balıkesir Şubemiz X:V. Vakıf Haftası'nda, Balıkesir Merkez Yıldmm Camii Kur'an Kursu'ndan bu ytl mezun olan
23 hafız öğrenci için hafızlık töreni düzenleyerek, halka
lokma dağıtmıştır. Bu törende yakiaşık beşbin kişiye lokma ikram edilmiş ve günün mana ve önemi anlatılmıştır.
Şubemiz tarafından tespit edilen 20 fakir ve yardıma
muhtaç ailenin her birine 7.500.000. n . tutarında, dayanıklı gıda maddesi paketler halinde dağıtılmıştır. Yine 12
fakir aileye de yarımşar ton kömür yardımı yapılmıştır.
Vakfımız faaliyetlerine katkıda bulunan hayırseverlere
250 adet Diyanet Takvimi de dağıtan Balıkesir Şubemiz,
Balıkesir merkezinde inşaatı devam eden 10 camiye de
50.000.000. TL tutarında inşaat malzemesi yardımı yapacağını taahhüt etmiştir.
Balıkesir Şubemiz; yapılan araştırma sonucunda başarılı
ve fakir 5'i yüksek okul, 22'si ortaöğretim olmak üzere
toplam 27 öğrenciye de 8 ay süreyle öğrenim yardımı yapacaktır.

~erşemhePerşembe Şubemiz

de

X:V. Vakıf Haftası müna-

sebetiyle 1O öğrenciye
egitimlerine katkı sağla
mak amacıyla S'er milyon TL yardımda bulunmuş ve kendilerine
Diyanet Çocuk Dergisi

hediye etmiştir.
Vakıfın önemi ve hizmetleri bu şubemiz tarafından cami, okul ve
benzeri yerlerde işlene
rek, Vakıfların toplum
hayatındaki yeri anlatıl
mıştır.

~u~e

FaallyetJeıi

Zonguldak
Zonguldak Şubemiz tarafından Vakıf Haftası münasebetiyle 5 aileye lS'er milyon TL olmak üzere toplam 75 milyon TL yardım
yapılırken, Zonguldak Merkez lmam Hatip Lisesi'nde öğretime devam eden 10 başanlı ve fakir öğrenciye de eğitim ve öğretimlerine
katkı olmak üzere S'er milyon TL verilmiştir.
Vakfımıza yardımda bulunan hayırsever vatandaşlarımızı ziyaret
eden şube yönetimi, Vakfımıza katkıda bulunan ve ahirete intikal
edenlerin ruhu için de hatm- i şerif ve mevlüt okutmuşlardır.

(iamlıcder=e- · Burdur
Köylerden, şehir merkezine taşımalı
olarak gelen ilköğretim öğrencilerine
Çamlıdere Kaymakamlığı işbirliği ile
öğle yemeği veren Çamlıdere Şube
miz, XV. Vakıf Haftası münasebetiyle,
bugüne kadar Vakfımıza maddi ve
manevı yardımda bulunup ahirete intikal edenlerin ruhuna da hatm- i şerif

Burdur

Şubemiz

nanların ruhlarına
Şerif ve

XV. Vakıf Haftası'nda Vakfımıza bağışta buluatfedilmek üzere Merkez Ulu Carnifnde Haun-i

mevlüt okutmuştur.

tldeki diğer vakıflarla işbirliği yaparak Burdur Vakıflar Öğrenci
Yurdu'nda X:V. Vakıf Haftası kutlama töreni tertip edilmiş, 11 Müftüsü ve Vakfımız Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Durmuş
mahalli televizyonlarda vakıf konusunu işlemiştir.
Burdur şubemiz aynca fakir ve başarılı 5 öğrenciye öğretimlerine
bulunmak amacıyla toplam 90 milyon TL yardımda bu-

katkıda

okutmuştur.

lunmuştur.

Ayvalı~

Derik
XV. Vakıf Haftası'nda Derik şubemiz tarafından bütün camilerde Vakfımıza bağışta bulunanların ruhu için hatimler ve
mevlütler okutulmuş, Vakfımıza katkı sağlayan hayırseverler
ziyaret edilerek gönülleri alınmıştır.
Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Diyanet yayınlarından hediyeler verilirken, Namık Kemal Ilköğre
tim okulunda vakıfların anlam ve önemini konu alan bir top..:
lantı yapılmıştır.

Ayvalık Müftülüğü

ve Türkiye
Diyanet Vakfı Ayvalık Şubesi tarafından Camiler Haftası münasebetiyle ortaklaşa düzenlenen, ilköğ
retim ve lise öğrencileri arası ödüllü resim yarışması sonuçlandı.
Cami konulu resim yarışmasın
da ilköğretim okulları l. kısım öğ
rencileri arasında Necmi Komili
tlköğretim okulu 5/A sınıfından
Fatma Uzun birinci olurken, Atatürk llköğretim okulu 5/A'dan
Ulaş Akbaş ikinci, İstiklal tlköğre
tim Okulu'ndan Muhammet tlkin
üçüncü oldu. ilköğretim 2. kısım
öğrencile ri arasında da Sakarya
tlköğretim Okulu 7/A sınıfından

birinci, İstiklal
tlköğretim Okulu 6/A sınıfından
Leyla Ozdemir ikinci ve Atatürk
tlköğretim Okulu 6/D sınıfından
Yağmur Öğretmek de üçüncü oldu.
Liseler arası resim yarışmasında
ise Endüstri Meslek Lisesi 11/C sı
nıfından Mehmet Demir üçüncülüğe layık görüldü. Yarışma sonucunda dereceye giren on öğren
ciye Vakfımız Ayvalık Şubesi
tarafından toplam 21 milyon n .
para ödülü ile yarışmada ilk otuza
giren öğrencilere de birer lslrun ilmihali ve Namaz kitabı hediye
olarak verildi.
Fatma

Kadınhanı

Doğan

Kadınhanı Şubemiz

XV. Vakıf Haftamünasebetiyle yüksekokul, ortaöğ
retim ve ilköğretim okullarında eğitim
gören fakir ve başarılı öğrencilere
maddi yardımda bulunmuş ve ayakkası

bı vermiştir.

Şubemiz tarafından Kadınhanı
tülüğü'ne bağlı

MüfErkek Kur'an kursunda

hafızlığa çalışan onbeş öğrenciye takım

elbise, kız Kur'an kursunda okuyan
kız öğrencilere de eteklik kumaş ve
ayakkabı hediye edilmiştir.

Hafta münasebetiyle ilçedeki cezaevi
ziyaret edilerek tutuklularla sohbet
edilmiştir.

~ube

faaliJeUnri

Düzce
Bütün yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan XV. Vakıf Haftası
Düzce şubemiz tarafından da değişik
faaliyetlerle icra edilmiştir.
Hafta münasebetiyle fakir ve yardı
ma muhtaç 5 aileye IO'ar milyon TL.
yakacak yardımı yapılırken, llçedeki
spastik ve zihinsel özürlüler yurdu ve
yetiştirme yurtlan da ziyaret edilmiş
buralarda kalanlara çeşitli hediyeler ve
Vakfımız yayınlarından verilmiştir.

Aynca şubemiz tarafından lise ve
dengi okullarda okuyan başarılı ve fakir 5 öğrenciye de 5'er milyon TL. eği
tim ve öğretim yardımı yapılmıştır.
Halkın vakıf hakkında bilgilendirilmesi amacıyla da yerel televizyonlarda
programlar yapılarak vakıf konusunda
açıklamalar yapılmıştır.

Ulubey

KahramanmaFaş
XV. Vakıf Haftası münasebetiyle
dan bir konferans düzenlenmiştir.

Kahramanmaraş Şubemiz tarafın

Kahramanmaraş Valisi Saim Çotur, Belediye Başkanı Ali Sezal, 11
Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkam Mehmet Banş ve
çok sayıda davetlinin katıldığı konferansta açış konuşmasını yapan
Mehmet Barış, Vakıfların özellikle yetim ve düşkünlere kucak açan bir
medeniyet anlayışı getirdiğini belirterek "Vakıf eseri bırakan bir müslüman, insanlara hizmet ve Allah rızasını kazanmayı hedeflemiştir.
Başka bir gaye peşinde koşmamıştır. Bu inanç; bir hizmet ve bir medeniyet anlayışı meydana getirmiştir." dedi.

Daha sonra tebliğini sunan Dr. Nazif Ôztürk vakfın tarifini yaparak
müesseselerinin Türk-Islam tarihindeki sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları üzerinde durdu. Ôztürk Türklerin başta Balkanlar olmak üzere ayak bastıklan her yere vakıflarla mührünü vurduğunu da
ifade etti.
vakıf

Antalya
Y>I. Vakıf Haftası tüm yurtta olgibi Antalya ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. XV. Vakıf Haftası münasebetiyle Antalya
Şubemiz tarafından Vakfımıza bağışta bulunanlar ile Huzurevi ve
Yetiştirme Yurtlan ziyaret edilerek,
buralarda barınan vatandaşların
gönülleri alındı ve kendilerine çeşitli
hediyeler verildi.
duğu

XV. Vakıf Haftası münasebetiyle Ulubey
Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda
Vakıf Şubemiz ile Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı tarafından ortaklaşa bir
program düzenlenmiştir. Toplantıda Ulubey Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Tama "Vakıfların
Önemi ve Tariht Seyri" konulu bir konuş
ma yaparak, Vakfımız faaliyetleri hakkında
bilgi vermiştir.
Toplantının sonunda Vakıf şubemiz tarafından başarılı ve fakir sekiz öğrenciye toplam 32 milyon TL. yardım yapılmış, 22 başarılı öğrenciye de Diyanet yayınlarından
hediye edilmiştir.
Ulubey Şubemiz ayrıca; 21 fakir Kur'an
kursu öğrencisine de toplam 91 milyon TL.
eğitim yardımı, 5 fakir aileye de yakacak ve
gıda yardımı yapmıştır.

Vakfımıza bağışta bulunup ahirete
intikal edenlerin ruhuna ithafen
mevlüt de okutturan Şubemiz, vaaz
ve hutbelerle vakfın sosyal ve içtimai
yönüne değirıerek, vakıfların geçmişten günümüze kadar gerçekleş
tirdiği faaliyetler hakkında halkımız1
aydınlattı.

Antalya'da bulunan ve öğrenim

gören Afganlı öğrencilerle birlikte
Kur'an Kursunda okuyan öğrencileri
giydiren Şubemiz, Vakıflar Haftası
münasebetiyle Antalya'da faaliyet
gösteren diğer kurumların törenlerine de iştirak etti.
11 Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çetin
hafta münasebetiyle yaptığı konuş
malarda ve toplantılarda Vakıfların
sosyal hayatımazdaki yeri ve önemini anlattı.

Seçiyorlar
Batı'da tslam'a girenlerin ifadelerinden
ortaya çıkan genel tablo, Bau toplumunun aşın seküler hale geldiğini ve bu
durumun onlan bir "manevi alan"
arayışına sürüklediğini göstermektedir.
Bu insanların lslam'la karşılaştıklan
zaman ona ilgi duymalannın sebebi,
lslllm'ın net ve kesin değerlere sahip
olduğunu görmeleridir. Batılıların ihtida
hedisesinde vurgulanması gereken en
önemli nokta şudur: Mühtediler kendi
dinlerinin inanç esaslarına karşı çıkmak
tan ziyade, dinin ve onun kurumlannın
çağdaş dünyanın isteklerine izin vermesine veya en azından bunlara karşı
çıkmamasına isyan etmektedirler. Mesela
cinsel açıdan herşeyin normal görülmesi
gibi.
Zaten lslllm'la tanışmadan önce Batı'da
yaygınlaşan "yeni dinl hareketler"de bir
arayış içinde olanların temel hareket nok-

Ömer Osman Erendoruk, 1934 yılında
bölgesine bağlı
Karakuz köyünde doğmuş. Çeşitli köy ve
kasabalarda Türkçe öğretmenliği yapmış.
Bulgarlann Türk nüfusunu eritme ve
sindirme politikasını konu edinen eserleriyle birlikte beş yıl hapse mahkum
edilmiş. 1989'da sınır dışı edilerek
Türkiye'ye iltica etmiş.
1978'de kaleme aldığı Buruk Acı ve
diğer eserleri, 1980'de Bulgar polisi
tarafından tutuklandığı gün evinin
bodrum katında gömülü bulundu ve
bütün el yazılanyla birlikte alınmıştır. Beş
yıl cezaevinde kalıp çıktıktan soma polisten el yazılannı istemiş ama bunlar kendisine verilmemiş. 199l'de Buruk Acı'yı
yeni baştan yazmış. Böylece bu roman iki
kez yazılmış olur. Biri Vakfımızca
Bulgaristan'ın Kırcaali

tası bu olmuştur. Hedef, materyalist ve
seküler topluma bir alternatif bulmaktır.
O halde tslam'a girme eylemiyle kişi
sadece ismen bağlı olduğu
Hıristiyanlık'tan lslam'a geçişi değil, aynı
zamanda ve belki de daha özel olarak
"seküler"den "kutsal"a ya da "manevi"
olana geçişi gerçekleştirmektedir. Bu kutsallığı içeren lslam, sekülerizme karşı
Hıristiyanlık ve onun oluşturduğu Batı
kültüründen daha fazla kapalıdır ve
mühtedilerin gözünde seküler Batı
toplumunun değerlerine bir alternatif
sunmaktadır.

Neden
isıam'ı

Seçiyorlar

Or.AIIK&M

TDV Yay., 184 Sh.
Ankara

Dr. Ali Köse, Müslüman olan lngilizler
üzerine psiko-sosyolojik açıdan yapmış
olduğu incelemesinde bu sonuçlara
varıyor. Kitabın orijinali Londra Üniversitesi'nde doktora tezi olarak hazırlanmış
ve 1996 yılında Londra ve New York'ta
lngilizce olarak yayınlanmıştır.

neşredileni, diğeri

ise Bulgar polisinin

elinde olanı.
Buruk Acı, soydaşlarımızın
Bulgaristan'da yaşadığı ve halen yaşamak
ta oldukları zulümleri anlatır. lsim
değiştirme politikası, ibadet yasağı, tarihı
eserleri tahrip, baskı ve işkenceler...
Romanın trajik olan tarafı baba ve oğul
arasındaki mücadele. Oğul Bulgarların
güdümünde bir genç. Türk Bayrağını bile
yakabiliyor. Kendi soydaşlanna zulmediyor. Baba, bir taraftan oğluna, bir taraftan
da soydaşlarının uğradığı zulümlere karşı
acı çekiyor. Sürgit bir mücadele. Türkiye
dışındaki insanımızın duyarlığını ve
yaşadıklarını anlayabilmek açısından
ilginç bir kitap.

TDV Yay., 248 Sh.
Ankara

Kavramların
Dünyası
Dilin linguistik olarak tarihi neredeyse
tarihi kadar eskidir. Her dilde
zaman zaman inişler, çıkışlar, zaman zaman kopmalar, kırılmalar ve durağanlık
lar yaşanır. İbn Haldun'un "devlet"i insan
hayatına benzetip "doğar, büyür, gelişir
ve ölür" nitelemesi bir anlamda dil için de
geçerlidir. Bir dil ölmekle insanlığın tarihinden belki tamamen silinmez. Başka
dillerin içine girer ve orada kelimeler bazında hayatiyetini sürdürmeye çalışır. Bir
medeniyet diğer unsurlarıyla birlikte hakim olduğu zaman o medeniyetin yaslanmış olduğu dil de hakim olmuş olur. Bir
millet tarihinin en sönük dönemini yaşı
yorsa elbette medeniyeti ve dili de sönük
olacaktır. Dilinin değeri olsa bile bu, arkeolojik bir değerden öteye geçmeyecektir. Yani dolaşımda olan, aktif ve etkin bir
dil olmayacaktır. Kendisiyle fikir üretilmeyen, ilim yapılmayan ve sanat ortaya konulmayan bir dil doğal gücünü hiçbir zaman gösteremez. Olsa olsa yörüngesine
girdiği hakim medeniyetin diline eklektik bir
unsur olarak varlığını sürdürmeye çalışır.
Bir dille ne zaman fikir üretilemez, ilim
ve sanat ortaya konulamaz? Ya kendi iç
dinamikleri açısından böyle bir ihtiyacı
karşılayamaz durumdadır, ya da mensubu
olduğu millet tarafından üvey evlat muamelesine duçar olmuştur. Bunun dışında
her dil onu kullanan insanların gücü oranında bütün sosyal ve kültürel etkinlikler
için temelde yeterlidir. Çünkü dil insana
bağlıdır. insanın gelişimi dilin gelişimini
etkiler. Bir iaaliyet için dilin bizzat kendisi
tek başına bir mazeret olamaz.
Tanzimat'la birlikte yaşamış olduğu
muz toplumsal değişimlerin yönü batıya
ve batı medeniyetine dönüktür. Tanzimat
bizde, birçok şeyin başlangıcı olmuştur.
Cumhuriyete giden yol açılmış, hukuk anlayışımız dünyevı bir nosyon kazanmıştır.
Aile düzenimizden günlük hayatımaza,
hükumet şeklimizden tedrisatımıza kadar
birçok şey yeniden yapılanmıştır. Tabii dil
de bütün bu olan bitenlerden kendi payı
na düşen nasibi alacaktı. Bize göre dildeki değişim sinyalleri (ya da çözülme emareleri) Tanzimat'tan önceye dayanır. Yani
toplumsal çözülme belki önce dilde başlainsanlığın

mıştır. Şuara tezkirelerinin, seyahatnamelerin ve hatta divanların satır aralarında
bunu görmek mümkün.
Batıyla ilk dil alış verişimiz taklitle başla
dı. Gördüğümüz şeyin bizde bir karşılığı
nın olup olmadığını düşünemedik. Sonra
bir karşılığa rastladığımızda ise bizde olanı
terkettik. Batıdan aldıklarımız daha cazip
göründü bize. Oysa dildeki tekamül kendi
tabii mantığının akışına bırakılsaydı yeni
güzellikle gelecek, eski de ömrünü tamamlamış olduğu için sessizce gidecekti.
İnsanlık tarihinin dil tecrübeleri bunu gösterir. Dil hiçbir zaman statik değildir; devinim halinde olan her dil aynı zamanda tekamül halinde demektir. Harici dayatmalarla bir dilin doğal bünyesi tahrip edildiği
zaman o dil bir daha kolay kolay kendini
toparlama imkanı bulamaz. Buna Anadolu coğrafyasında kaybolan diller taruktır.
Hititler, Frigler, LidyaWar, Urartular önce
Perslerin istilasına uğramış, ardından da
Romalılar tarafından tarihten silinmişler
dir. Bugün Anadolu coğrafyasında adı geçen medeniyetlerin sadece kalıntılarına
rastlamak mümkündür. Dil ve kültür hayatları ise tamamen kaybolup gitmiştir.
Dilimizin tahribinde bir başka etken,
onu kullanan aydınların , ilim adamı ve sanatkarların uzun yıllar yaratıcı bir bakış
açısı yerine batıda olup biteni tercüme etmekle yetinmiş olmalarıdır. Herhangi bir
konu üzerinde kendi dilimizle değil de
başka dillerle düşünmeye başladığımız zaman bizim dilimiz atıl hale gelmeye başla
yacaktır. Çünkü bir dil, ancak kullanıl
makla ve dolaşımda olmakla gelişir. Bu
sebeple kısırlaşan aydın , ulema ve sanatkar gün gelmiş "Türkçe'yle felsefe, ilim
ve sanat yapılamaz" demeye başlamıştır.
Tabiıbu durum işin hastalık safhası!
Ve medya denilen beynelminel dejenerasyon aygıtı en büyük tahribi dil alanın
da yapmıştır. Tefekküre, fehme , hissiyata
ve muhayyileye taalluk eden bütün hadiseler "görsel" algı düzeyine indirgenmiş
tir. Ve akıp giden bir düzeyde durup düşünmeye, tutunup bakmaya imkan kalmamıştır. Yapılmak istenen de buydu belki. Milletler kendi temel dinamikleriyle

kimliklerini ortaya koymaya başladıkların
da önce sürü olmadıklarını anlayacaklardır. Bu da tabii medyayı çıkar aracı görenlerin, milletler arası iletişim ve tüketim
emperyalizminin işine gelmeyecektir.
Şimdi dilimizde kaybolmaya yüztutan
kavramlar üzerinde durabiliriz. Dilimizin
medeniyet bağlarındaki sarsılmalar en
çok kavramların dünyasında kendini göstermiştir. Kavramlar bir dilin en aktif ve
temel olgularıdır. Bir dilin kavramları bozulunca o dilin kültürel alt yapısı kayar.
Köksüz ve güdük kalır. Dili besleyen kaynaklar önce kavramlar dünyasında kendini gösterir. Kavramlarla iletişim ise en sahici bir iletişimdir. Çünkü kavramlar "tanımlama " niteliğine maliktir. Oysa dilin
diğer unsurları dolaylı anlatım imkanlarını

aşamaz. Kavramlar, insanlar arası iletişi
min temelinde ağırlıklı bir güce sahiptir.
Günümüzde çokça şikayetçi olduğumuz
kavram kargaşası olayı bu gerçeğin bir
ifadesidir.
Günümüzde kullandığımız dilin kavramlarının içi boşaltılmıştır. Çünkü kültürel dinamiklerle kavramlar arası ilişkiler
koparılmıştır. Kavramlar olmaksızın kurulmaya çalışılan ilişkiler sağırlar diyaloğuna benzetilebilir. Dolaşım dışı bırakılan
ya da içi boşaltılan kavramlarımız sebebiyle kültür dünyamız yok olmaya mahkum edilmiştir. Kuşaklar arası dil anlaş
mazlıkları büyük boyutlara ulaşmıştır.
Şimdi, kavranılan güçlü olmayan bir dille
tefekkür, ilim ve sanat nasıl yapılır? Dilde
gelişmeyen bir millet kültür ve medeniyette nasıl hamle yapacak? Kültür politikası sağlam temellere dayanmayan bir
millet de hangi alanlarda kalkınma sağla
yabilecek? Görüldüğü gibi, kavram deyip
geçmeyelim! Bütün bu meselelerin sırrı
kavramların dünyasında gizlidir.
İçinde bulunduğumuz ahval ve şeraiti
kavrama, sonra da kendimizi ortaya koyma ve istikbale açılmak gibi bir niyetimiz
kalmışsa eğer; dilimize, dilimizin kelime
ve kavramlarına acilen sahip çıkmamız
gerekmektedir. Dilimiz namusumuzdur,
onu tahkir etmekle kendimiz hakir duruma düşmüş oluruz.

Yayın

ve Matbaacılık hizmetleriyle
Türkiye Diyanet Vakfı;
müşterilerinin beklediği güven ve
kaliteyi fazlasıyla sağlıyor.
Uzman personeli, modern dizgi,
fotomekanik sistemleri, ofset
baskı ve cilt makinalarıyla, afiş,
takvim, katalog, broşür, kitap,
dergi, ajanda ve diğer tüm baskı
işlerinde aranılan kalite ve estetiği
beklentilerin ötesinde veriyor.

Hizmete
Atılan
•
Dev imza...
TÜRKİYE

DİYANET

Meşrutiyet Cd. Bayındır Sk.

Kızılay/ ANKARATel:

VAKFI

YAYIN MATBAACILIK VE TİCARET İSLETMESİ
,
No: 55 06640

(312) 418 59 49 - 425 27 75 Fax: 417 00 09
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Yeni Dete,jımnız 9le Ustün rıemizlik
Okullar, Hastaneler,
Yurtlar, Bürolar,
Lokantalar

~

Temizlik malzemesi üretiminde
teknoloji, bilgi ve tecrübe birikimi ile oluşturulan
kaliteli ürünleri ile, tüm alanlarda temizlik ve
hijyen sorunlannı çözebilen,
Sağlık 6akanlığı onaylı geniş ürün yelpazesi

"'temizliğin
~

r

ile

Yeni Adı"

Pürtem;
Okullar, Hastaneler, Yurtlar, 6ürolar, Lokantalara;

Üretim:

Her eve, her işyerine
ekonomik kaliteli temizliği sunuyor.

TEMSAŞ Temizlik Orllnlerl, Gıda wTuıfzm
/şletmeciliği Sanayi w Ticaret A.Ş.

Genel MOdOrlOk :
lzzetpaşa Mah., Yeniyol Cd. No: 14/8 • Şişli- lSTANBUL
Tel. : (0.212) 225 92 59 • 60 • Fax: (0.212) 22415 01

Ankara Bölge :

Macun Mah., Anadolu Bulvan Gimat lşhanı 27/R
Tel. : 397 27 37 • Fax: 397 36 59 • Gimat • ANKARA

Fabrika:

lstanbul Bölge :

Osman Yılmaz Mah., Küçük Ahmet Kuyusu Mevkii

Ahmet Yesevi Cd., Hürriyet Mah., Akpınar Sk. No: 2
Tel. &'Fax: (0.212) 654 85 72 • Yenibosna / ISTANBUL

Tel. : (0.262) 641 43 28 • Fax: 646 96 30 • GEBZE

