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ıı-1!' ürkiye her yönüyle dünyadaki ender ülke\d !erden birisidir. Bu sebepledir ki, tarih 
boyunca pek çok ülkenin iştahını 

kabartmış, üzerine çeşitli oyunlar tezgahlanmıştır. 
Yine bu meyanda Türk milletinin kurmuş olduğu 
dünyada örneğine az rastlanır medeniyetler de 
bazı milletlerin hasedini kabartmış ve ülkemiz 
üzerinde oynanan oyunlar bir kat daha artmış; 
bazen münferit, bazen de blok oluşturularak, Türk 
Devleti ve Milleti yok edilmeye çalışılmıştır . 

•• nceleri güç kullanılarak yapılmaya çalışılan 

() 
bu yok etme hareketleri, Türk milletinin 
birliği sayesinde akim kalınca, bundan 
kısmen vazgeçilrniş ve "parçala-yut" poli

tikası sahneye konulmuştur. Bunun neticesi 
olarak da, ülkemiz' insanını çeşitli kamplara 
ayırma çabasına girmişlerdir. 

Asırlarca Ermenisi, Yahudisi, Batılısı, Doğulusu, 

Müslümanı ve Hristiyanı huzur içinde birarada 
yaşatabilen bir millete bu oyunu oynamak da şu 
ana kadar (istisnalar hariç) mümkün olmamıştır. 

Türk milletinin bu oyunları boşa çıkarmasındaki 
en önemli amil, sahip olduğu engin hoşgörüsü ve 
birbirine duyduğu sevgidir. Hakikaten Türk mil
letinin gönlündeki sevgi çok derindir ve gayrısıyla 
kıyaslandığında çok ayrıcalıklıdır. Bunun en bariz 
örneği, milletimizin manevı değerlere; bilhassa da 
Peygamberimize duyduğu sevgi ve saygıdır. 
O 'nun adının anıldığı yerde bulunan herhangi bir
imizin hemen dikkat kesilmesi ve kendine çeki 
düzen vermesi bunun göstergesidir. 

ı--,ı emelinde sevgi olan her eylem, güzellik-\d lere gebedir; şartı , bilgi ile desteklenme
sidir. Milletimizin gönlündeki bu engin 
Peygamber sevgisini bilgiyle desteklemek 

ve neticesinde de birlik ve dirliğimizi pekiştirmek 

için, Peygamberimizin dünyaya teşrifleri olan haf
tanın Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kutlu 
Doğum Haftası olarak kutlanmasını büyük bir 
şans olarak değerlendiriyoruz. 

Mehmet Kervancı • Genel Miidür 

Bültenimizin bu sayısında , bu yıl 11.sini icra 
ettiğimiz Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini 
okuduğunuzda da görülecektir ki, Kutlu Doğum 
Haftası toplumun her kesimini biraraya getirmek
te, kucaklaşmalarını sağlamakta ve insanımıza 
yeni ufuklar kazandırmaktadır. 

Bunun bir örneği , hafta münasebetiyle her yıl 

düzenlemekte olduğumuz sempozyumlardır. 
Çoğunluğu uluslararası olan bu sempozyurrılarda , 

her yıl ülkemizin bir meselesi masaya yatırılmakta 
ve konunun uzmanlarınca çözümler üretilmekte
dir. Bu seneki sempozyumun konusu da 
"Üçüncü 1000'e Girerken Türkiye" olarak 
belirlendi. Bu konuyu seçmekteki amacımız, yeni 
bir yüzyıla girerken ülkemizin durumunun bir tes
bitini yapmak, yapmamız gerekenleri yeniden 
gözden geçirmek ve yeni yüzyıla hazırlıklı olmaktı. 

J 
empozyumdaki ilim adamlarımızın tesbit
lerinden sonra bir daha görüldü ki, 
Türkiye'nin boşa geçirecek tek bir saniyesi 
bile bulunmamaktadır. 

Yine aklı selim sahibi herkes bilmektedir ki, 
sempozyum tebliğcilerinden sayın Kadir 
Koçdemir'in, "Türkiye dünya adasının hem 
menteşesi, he m bu menteşe üzerine 
vurulan kilit ve aynı zamanda 
anahtardır. Bulunduğu geniş coğrafyada 

Tü rkiye'yi ilgilendirmeye n bir bölge 
sorunu düşünülemez. " sözlerinde ifadesini 
bulan ülkemiz için hepimizin, basit kırgınlıkları ve 
ayrılıklan bir tarafa bırakarak tüm gücüyle 
çalışması gerekmektedir. 

Çalışırken de, parolamızın "sevgi" olacağına 
inanıyor ve hepimizin sevgi-saygı etrafında 
buluşmamıza vesile olan Kutlu Doğum Haftası'nın 

hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Saygılarımla, 
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Yüce Peygamberimiz Hz. Mu
hammed (S.A.V.) bundan 1428 yıl 
önce, insanlığın huzur bulması için 
alemlere rahmet olarak gönderildi. 
O 'nun getirdiği ışıkla yüzyıllardır 
yolumuzu aydınlatıyor, onun örnek 
şahsiyetiyle, eşsiz kişiliğiyle, getir
diği yüce prensiplerle hayat bulu
yoruz. 

O, yaşayan bir Kur'an 'dı. O, İs
lam Oini'nin evrensel prensiplerini 
şahsiyetinde temsil etmesiyle mü
kemmel bir toplum oluşturdu. Sev
gili Peygamberimizin şahsiyetini , 

hayat tecrübesini tanımaya, ondan 
yararlanmaya her zaman olduğu 
gibi bugün de muhtacız. İnsanların 
birbirinin boğazına sarılmalarının , 

dünyayı kan ve gözyaşına boğma

larının en büyük sebebi , O yüce 
Peygamberin hayat felsefesinden 
ve güzel ahlakından nasipsiz kalın
masına bağlıdır. 

Biz Türkiye Diyanet Vakfı ola
rak, Peygamberimiz Hz. Muham
med (S.A.V)'in dünyayı şereflen

dirdiği günden itibaren bir haftayı 
"Kutlu Doğum Haftası" olarak 
ilan ederken, Peygamberimizin gü
zel ahlakını , örnek şahsiyetini, geli
şen dünya şartlarını da dikkate ala
rak, gönülden gelen samimi sev
giyle, hoşgörüyle , O'nun getirdiği 
evrensel prensipleri insanlık prob
lemlerine çözüm getirecek şekilde 
dalga dalga tüm insanlığa yaymayı 
kendimize hedef kıldık . 

Amacımız bundan 13 asır ewel 
Peygamberimizin doğum yıldö
nümlerini Mevlid Kandili olarak 
kutlayan Erbil Atabegi Muzafferüd
din Gökbörü'den farklı değildir. 
Gayemiz günümüz şartlarını da 
dikkate alarak ; Kur'an- ı Kerim 
zenginliğiyle Peygamberimizi yeni
den tanıtmak, insanlığı onun sevgi 
ve hoşgörüsü etrafında elele, gö
nülgönüle kenetlemeyi sağlamak, 

anlaşmazlıklar, siyası , felsefi ve 

ideolojik çalkantılar, ihtiraslar, eko
nomik sıkıntılar ve savaş korkusu 
içinde bunalan insanlığa bir rahat
lama ve huzur getirmekten başka 
birşey değildir. 

Bu düşüncelerle 1989 yılında 
Peygamberimizin dünyayı şereflen

dirdiği doğum gününü içine alan 
bir haftaya "Kutlu Doğum Haf
tası" olarak ilan ettik. Bu yılda kü
çük çapta başlayan kutlamalar 11 
yıl gibi çok kısa sayılacak bir dö
nemde dalga dalga dünyanın her 
köşesine yayılmaya başladı. Bir 
hafta boyunca tüm yurtta dünya
nın en büyük huzur ve hayat kay
nağı olan yüce dinimizin güzellikle
ri anlatılırken, Peygamber Efendi
mizin şahsiyetinden örnekler veril
di. 

Gerek yurtiçinde ve gerekse 
yurtdışında yürekleri Peygamber 
sevgisiyle çarpan, din adına, ilim 
adına, güzellikler adına birşeyler 
öğrenmek isteyen, oluşan o güzel 
atmosferi teneffüs etmeyi arzula
yan insanlarla salonlar doldu taştı. 
Aylarca Kutlu Doğum Hafta
sı'nda sunacakları tebliğlerin hazır

lıklarını yapan değerli ilim adamla
rı , halkımıza sevgi, muhabbet ve 
ilim adına birşeyler vermenin mut
luluğunu yaşarken , vatandaşları

mızdaki heyecan ve coşkuyu gör
mek de en büyük mutluluk vesilele
rinden biriydi. 

Bu güzellikler içerisinde 11. sini 
kutladığımız Kutlu Doğum Haftası 
yurtiçinde 78 il ve 666 ilçede 234 
panel, 590 konferans, yarışmalar, 
konser ve kampanyalarla, yurtdı
şında ise , Almanya , Amerika , 
Avusturya, Azerbaycan , Belçika, 
Danimarka, İsveç , İsviçre , Fransa, 
Hollanda, Norveç, Kırgızistan, Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kı
rım , Bulgaristan, Romanya, Nahçı

van ve değişik ülkelerde çeşitli et
kinliklerle icra edildi. 



Bu yıl onbirincisi 

düzenlenen Kutlu 

Doğum Haftası Ankara 

Kocatepe Camii 

Konferans Salonu'nda 

düzenlenen bir törenle 

başladı. Törene Devlet 

Bakanı Hüsamettin 

Özkan, Diyanet işleri 

Başkanı ve Türkiye 

Diyanet Vakfı Mütevelli 

Heyeti Başkanı Mehmet 

Nuri Yılmaz, bazı mil

letvekilleri, basın men

supları ve çok sayıda 

vatandaş katıldı. 

istiklal Marşı ve 

Kur'an-, Kerim'in okun

masıyla başlayan Kutlu 

Doğum Haftası bu yıl da 

coşku ve heyacanla kut

landı. 

Devlet Bakanı 

Hüsamettin Özkan ile 

Diyanet işleri Başkanı 

ve Türkiye Diyanet 

Vakfı Mütevelli Heyeti 

Başkanı Mehmet Nuri 

Yılmaz' ın törende 

yaptıkları konuşmaları 

aşağıda veriyoruz. 

, Husa1J1ettın OZ5 AN 
1 -- De~etBakanı -
___A__:-· ·- -- ~ - -- - -.- -· . --- -_ 

Dinin anlaşılması 
sürecinde 
Peygamberimizin 
anlaşılması, 

merkezi bir 
öneme sahiptir. 

Y
eni bir yüzyıla yaklaşmak

ta olduğumuz günlerde, 
dinin , toplumsal düzenin 

sağlıklı bir şekilde işlemesinde çok 
önemli bir işlevi bulunduğu herkes 
tarafından kabul edilmektedir. 

Biliyoruz ki din, insan içindir; 
insanı kendisiyle, toplumuyla ve 
çevresiyle uyumlu hale getirmeyi 
hedefler. Bu uyumu kuramamış 

insanların huzurlu olabilmeleri 
mümkün değildir. Huzursuz in
sanların oluşturdukları toplum ha
yatında ise sosyal barıştan bahset
me olanağı kalmaz. 

Bu hedefi gerçekleşirebilmek 
için dinimizi çağın bilgi birikimi
nin ışığında özümseyebilmiş din 
görevlilerine ihtiyacımız vardır . 

Bilgi birikimi noksan olan din gö
revlilerinin, dinin zaman ve me-

kan üstü evrensel değerlerini doğ

ru anlamaları ve anlatabilmeleri 
mümkün olmaz. 

Bu nedenle, Anadolu Üniversi
tesi Açıköğretim Fakültesi'nde Di
yanet İşleri Başkanlığı personeli
ne "uzaktan öğretim progra
mı " ile yükseköğretim olanağı 
sağlanmış olması büyük önem ta
şımaktadı.r . Başlattlmış olan İlahi
yat Ön Lisans Programı ile, din 
görevlilerimizin verecekleri hizme
tin kalitesinin yükseleceğine yü
rekten inanıyorum. 

Dinin doğru bir şekilde anlaşıla

bilmesi öncelikle doğru olarak öğ
retilmesine bağlıdır. Doğru olarak 
öğretilmediği, dolayısıyla doğru 

anlaşılmadığı zaman din, insanlık 
için oldukça büyük problemlere 
yol açabilir. 

Dinin anlaşılması sürecinde 
Peygamberi mizin anlaşılması , 



merkezi bir öneme sahiptir. Çün
kü Hazreti Muhammed, dinimizin 
inşa etmek istediği insanın canlı 
bir örneği , yaşayan bir modelidir.· 
Peygamberimizi tanımak ve tanıt
mak, bütün zamanlar için önemli 
olmakla beraber, özellikle içinde 
yaşadığımız zaman diliminde bizim 
için hayati önem taşımaktadır . 

Onu tanıyıp tanıtmak demek, doğ
rudan İslamın insanını tanımak ve 
tanıtmak demektir. 

Bu nedenle , "K utlu Doğum 
Haftası" çok önemli bir işlev yeri
ne getirecektir. Öyle inanıyorum 

ki bu hafta vesilesiyle yapılacak fa
aliyetler Peygamberimizi; yani di
nimizin örnek insanını , doğru bir 
şekilde anlama olanağı doğuracak

tır. 

Özellikle dış dünyada "etrafına 
kin ve nefret saçan bir İslam insan 
tipi" yaratılmaya çalışıldığı bir or
tamda, " İslam insan modeli" ola
rak Peygamberimizin, güllerle tak
dim edilmesi, son derece anlamlı 
ve önemlidir. Bu, aynı zamanda 
Türk'ün İslam anlayışını da doğru 
bir şekilde yansıtmaktadır. Pey
gamberimizin şahsında somutla
şan İslamın insanına olan ihtiyacı
mız, bugün her zamankinden çok 
daha fazladır. 

Özellikle dış dünyada 
1 etrafına kin ve nefret 
saçan bir lslam insan 
tipi" yaratı! maya 
çatışıldığı bir ortamda, 
"Is lam insan modeli" 

olarak Peygamberimizi, 
güllerle takdim edilme
si, son derece anlamlı 
ve önemlidir. 

K utlu Doğum Haftası faaliyet
lerinin Türkiye sınırlarını 

aşıp Türkistan, Balkanlar, Avrupa 
ve Amerika'ya kadar genişlemiş 
olması bu faaliyete duyulan ihtiya
cın bir göstergesidir. 

Bu vesile ile, başta Türkiye Di
yanet Vakfı ve Diyanet İşleri Baş
kanlığımız olmak üzere, bilim 
adamlarımızı ve emeği geçen her
kesi yürekten kutluyor, başarılar 
diliyorum. 

Kainatın Efendisi, iki cihan ser
veri, son peygamber Hz. Muham-

med Aleyhisselam 'ın doğumunun 
sene-i devriyeleri münasebetiyle 
her yıl 20 Nisan 'da düzenlemeyi 
gelenek haline getirdiğimiz Kutlu 
Doğum Haftalarının bir yenisinin 
daha açılış töreninde bulunuyoruz. 
Bu vesileyle hepinize; "Hoş geldi
niz! " diyor; bu hafta vesilesiyle ter
tiplemiş olduğumuz faaliyetlerin , 
Cenab-, Hakkın rıza-yı bari 'sine 
uygun olmasını ve Resulü Ek
rem ' in ruh-u pak'ü saadetlerini 
hoşnut kılmasını dua ve niyaz edi
yorum. 

İnancımıza göre diğer peygam
berlerden farklı beş üstün özelliği 
bulunan ve bunlardan biri de "Şe
faat-i Uzma" ya yani en büyük şe

faat etme yetkisine sahip olan Hz. 
Muhammed Aleyhisselam ' ın bu 
üstün özelliği , O'nun müminleri ve 
ümmetini pek çok sevdiğinin de 
en büyük delili ve belgesidir. Bilgi, 
hikmet, adalet, hakikat ve sevgi 
O'nun zatında ve tebligatında en 
çok öne çıkan ve billurlaşan er
demlerdir. 

Evrensel insanı hasletler ve er
demler olarak insanlığa takdim 
edilmek istenen ideoloji, doktrin 
ve mesajların pörsüyüp eskidiği, if
rat-tefrit paradoksunun insanlığı 
uçurumların eşiğine getirdiği, ev
rensel ve genel mesaj olmak iddi
asıyla ortaya çıkan doktrinlerin ye
rel ve etnik projelere dönüştürül

düğü asrımızda; bütün insanlığa 
hitap edecek, bütün beşeriyet için 



kurtuluş tezi olarak yüce mesajlara 
acilen-muhtaç ve medyunuz. 

Fahr-i Kainatın en büyük müci
zesi olan Kur'an-ı Mübin 'in ihtiva 
ettiği yüce hakikatler ve mucizeler· 
ilmı ve içtimaı gerçeklerin, asrı~ 
mızda artarak ortaya çıkmasıyla 
birlikte, gün gibi aşikar olmakla· 
O

' , 
nun yüce ve müstesna görevi-

nin evrenselliği , bütün insanlığın 
gözleri önünde en geniş ufuklara 
erişen bir muhteva kazanmaktadır. 
Son yıllarda Batı Dünyasında bile 
Resulü Ekrem ve Kur'an-ı Kerim 
hakkında daha objektif ve insaflı 
sayılabilecek bilimsel faaliyetlerin 
ortaya çıkmaya başlaması , gele
neksel taassubun eskisine nisbetle 
azalma istikameti göstermesi, ilim 
ve hakikat adına sevindirici geliş
melerdir. Batı 'da , ilmı araştırmalar 
son yıllarda bu çeşit-nisbeten ılımlı 
bir yol izlerken; İslam dünyasında
ki genellikle ilmı yönelişlerin, bazı 
bilimsel hizipleşmeler doğrultusun
da gelişmesi ; hakikatin heyet-i 
umCımiyesinin atlanarak müşteş
riklerin gündeme taşıdığı bazı cüzı 
ve münferit hususların ; "Gerçek 
Bütün"ün ortaya koyduğu; "Külli
mutlak vakıa"ya nisbetle daha çok 
öne çıkarılarak yansıhlması, hem 
ilmI disiplin metodu ve hem de İs
lam ' ın tebliği usulü açısından hata
lı -hatta sakıncalı- sayılacak yöne
lişlerdir. 

21. asrın eşiğinde bu

lunduğumuz bu zaman 
dilimlnde 1 dinin yerine 

tkame edilmeye çalışıla, 
sistem /erin lf lası dalıa 
çarpıcı bir şekilde görül
mektedir. 

2000 yılının , Hıristiyanlığın 
üçüncü bin yılına girişi olarak kut
lanması için hemen hemen 
dünyanın her yerinde hazırlıklar 
yapılmaktadır. Bu faaliyetler inanç 
turizmi açısından ülkemizi de ya
kından ilgilendirmektedir. Toplum
ların insanları Peygamberlerin ve 
dinin doğum günlerini kutlaması 
güzel ve takdire şayan bir davra
nıştır. 19. asırda ilim ve teknikte 
sağladığı gelişmelerle , insan aklına 
aşırı güvenen hatta ona iman 
eden bir takım düşünürlerin etki
siyle, dinin tesir sahasının her ge
çen gün daraldığı batı toplumları

nın , bu kutlamalara yönelmesi in
sanlık için önem arzetmetedir. 

Çünkü geçmişte aklın ürünü ola
rak şekillendirmeye gayret sarfet
tikleri bir toplum düzeninde, akla 
uygun sosyal normlar ve ahlak sis
temi geliştirerek , dünyayı eskimiş 

bir kavrama biçimi olarak değer
lendirdikleri dinleri safdışı bırak
mak ve silmeyi hedefleyen top
lumların bu düzeye gelmesi sevin
dirici bir gelişmedir. 

Batı toplumlarının bu anlayışa 
sahip olması kendiliğinden meyda
na gelen bir vakıa değildir. 

20.yy.ın ilk yarısında yaşanan bü
yük çaplı bölgesel savaşlar ve iki 
dünya savaşı sonunda, aklın ürünü 
mutlu toplum ideali ve ilerleme fel
sefesinin iflas etmesi insanlığı bu 
noktaya getirmiştir. Milyonlarca 
insanın hayatına mal olan bu sa
vaşlar , insanlığa şunu göstermiştir· 

'.' Dinin alternatifi dindir"'. 
ilim insan\ara bir inanç sistemi ve
remiyor. insanlar dünyanın deği
şen kuwetlerine karşı değişmeyen 
esaslar arıyorlar. 

21. asrın eşiğinde bulunduğu
muz bu zaman diliminde, dinin ye
rine ikame edilmeye çalışılan sis
temlerin iflası daha çarpıcı bir şe
kilde görülmektedir. Dini değerle
rin sosyal hayattan uzaklaştırılması 
s~nucu, toplumlarda yaygınlaşan 
şıddet eylemleri , ahlaksızlık, mo
dern hayatın içinde yalnızlaşan ve 
yabancılaşan insanların huzursuz
luğu , toplumları ve tefekkür eden 
aydınları pozitif olarak etkilemiş ve 
modern bilim de artık, dini alter
natif olma iddiasından vazgeçmiş 
bulunmaktadır. 

Böyle ortamda İslam dininin yal
nız ülk~mizde değil, aynı zamanda 
diğer Islam ülkelerinde de daha 
çok 6ğretilmesine ve öğrenilmesi
ne, özüne uygun bir şekilde daha 
doğru anlaşılmasına büyük ihtiyaç 
vardır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 
biz de böyle bir ortamda Resulul
lah Efendimizi ve O 'nun tebliğ et
tiği evrensel mesajları yeni nesille
re daha iyi anlatmak için 1989 yı
lında başlattığımız Kutlu Doğum 
Haftası etkinliklerimizin bu yılki 
uygulamalarını yeni bir ruh ve he
yecanla gerçekleştireceğiz. İslam 
Dininin temel kaynağı olan 



Kur ·an-ı Kerim, çok yönlü 
tesir gücünü asırlardan be
ri muhafaza etmektedir ve 
gelecekte de muhafaza 
edecektir . Bu kaynağın 
sıhhatli olarak değerlendi
rilmesi için vahyin birinci 
muhatabı ve tebliğcisi Hz. 
Muhammed (s.a.s.) ın ha
yatının her yönüyle bilin
mesi gerekmektedir. 

Çünkü Yüce Allah 
Kur'an-, Kerim'de , mü
minlere Hz. Peygamberi örnek 
göstermektedir. 

"Andolsun ki, Resulullah, 
sizin için, Allah'a ve ahiret 
gününe kavuşmayı umanlar 
ve Allah 'ı çok zikredenler 
için güzel bir örnektir." (Ah
zab 21) 

O, sadece bir örnek değil , her 
emri yerine getirilmesi lazım gelen 
ve bu haraketi benimseyip hayata 
yansıtılması gereken bir rehberdir. 

63 yıllık hayatının her safhasın
da insanlar için en mükemmel bir 
örnek olan ve 23 yıllık Peygam
berlik devresi döneminde, insanlık 
tarihinin en büyük değişimini ger
çekleştiren mümtaz şahsiyet Hz. 
Muhammed'in, her yönüyle insan
lığa tanıtılması gerekmektedir. 

23 yıl gibi kısa bir zamanda; her 
yönüyle tefessüh etmiş bir toplu
mun sosyal barışını, iş barışını , aile 
barışını , iç ve dış barışını sağlayan 
İslam dininin tebliğine ve tebliğci
sinin örnek hayatına, insanlık bu
gün her zamandan daha çok muh
taç durumdadır. 

kadar, bütün dünya üzerinde yaşa
nan güçlü, güçsüz kavgaları ve dö
külen kanlar, bugün Balkanlardaki 
Kosova 'da en taze örneği yaşanan 
insanlık dramı , bu kutlu tebliğe 
ulaşamamanın acı sonuçlarıdır. 

6-7 asırlık bir dönemde 3 medi
niyet hamlesi gerçekleştiren bir di
nin, bu gün 1 ,5 milyarı aşan men
supları ne yazık ki her yönüyle geri 
kalmışlığın ızdırabını yaşamaktadır. 

Hicret-i Nebevi ile Medine 'de 
başlayan ilk medeniyet hamlesini, 
Hicri ikinci asırda Endülüste parla
yan hamle takip etmiş ve 3. büyük 
medeniyet hamlesi ise Orta As
ya ' dan akan Türk kavimlerinin 
yüzyıllar içinde ruht kıvamlarını 
bulması ile gerçekleşen ve en uzun 
ömürlü olan Osmanlı çıkışıdır. 

Bugün dünyanın sahip olduğu 
teknolojinin alt yapısını hazırlayan 
ve 3 kıtada yüzyıllar boyu muaz
zam mimari eserler inşa eden, 
asırlarca farklı ırk ve inanca men
sup insarıların , barış ve huzur için
de yaşamalarını sağlayan bir me
deniyetin bu günkü varislerinin , 

Üzülerek ifade ediyorum 
21.yy.la girmeye hazırla
nan insanlık gerilemekte

ki ; Hz. Muhammed'den öğrenecekle-
ri çok şey olduğuna inanıyorum. 

dir. Maddt anlamda bir ge
rilemeyi kasdetmiyorum. 
İnsanlık değerleri açısın
dan gerilemektedir. 

Yıllar önce İnsan Hakla
rı Evrensel Beyanamesini 
hazırlayan süper devletler
den en küçük devletlere 

Kutlu Doğum Haftası mü
nasebetiyle gerçekleştirile
cek faaliyetler arasında; pa
nel ve sempozyumlar ağır
lıklı olarak yer almaktadır. 
Yurtiçini ve yurtdışını kap
sayan bu ilmt toplantılarda; 
bu yıl, ağırlıklı ve yoğunluk
lu konu olarak; "Islam ve 
Çalışma" yer almaktadır. 
Son iki asırdan beri bazı 
çevrelerin, müslümanların 
geri kalış sebebi olarak İs

lam Dini'ni göstermek istedikleri 
ve bu iddianın hala toplumumuzda 
etkin kılınmak istenildiği hatırlanır
sa; bu konuyu ağırlıklı tema olarak 
seçmiş olmamızın isabetli olduğu 
kolaylıkla anlaşılmaktadır sanırım. 
Dünya ' da ve ülkemizde tarihı 
maddeciliğin etkisinden hala kur
tulamamış bazı kimselerin; bilim
sellik adına önyargıyla , araştırıp 
inceleme tenezzülünde dahi bulun
mayan peşinci bir yaklaşımla, ba
zen alaylı bir uslupla dine karşı sa
taşma ve karalamalara günümüzde 
dahi devam ettikleri görülmekte
dir. Halbuki fiziki alemin ölçüleriy
le metafizik alemi çok uzaktan ölç
meye çahşanların isabet ettireme
yeceklerini Kur'an-ı Kerim asırlar 
öncesi bize haber vermiştir. "Bi
lakis onlar, ilmini kavraya
madıkları bir şeyi yalanladı
lar." (Yunus 39) 

Genç ilahiyatçı akademisyenleri
mizin, çağımızın evrensel-bütüncül 
yaklaşımlarına daha çok yönelme
lerini bekliyor; aydınlarımızı ondo
kuzuncu asrın zorunlu kıldığı dar 
ihtisaslaşma şartlarından sıyrılma
ya ve modern psikolojinin; akıl, zi-

hin, gerçekçilik, bilgi, sezgi, 
idrak, metafizik konuların
daki yeni yaklaşımlarıyla ve 
buluşlarıyla daha yakından 
ilgilenmeye davet ediyo
rum. İslam 'ın dinamizmini, 
iktisadi ve entellektüel ha
yata katkılarını ilmi olarak 
bu' ve benzeri faaliyetlerde 
ortaya koymalarını bekliyo
ruz. 



"Rahmeten lil 'alemin" olan Hz. 
Muhammed Aleyhisselam'ın Dünya'yı 

teşriflerinin yıldönümünde, sizlere hi
ta betmekten duyduğum sevinci ve 
mutluluğu ifade ederken; hepinizi say
gı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Konuşmamı, dünyanın en büyük 
şairlerinden biri olan Fuzuli'nin Fahr-i 
Kainatla ilgili mısralarıyla bitiriyorum: 

"Tinet-i Pakini rüşen kılmış ehl-i aleme 

lktida kılmış tarik-ı Ahmet-i Muhtare su" 

Kutlu Doğum Haftası münase
betiyle gerçekleştirilen sanatsal 
etkinliklerden birisi de Hat, Tez
hib, Minyatür ve Ebru Sergisi idi. 

Turkuaz Güzel Sanatlar Mer
kezi tarafından açılan sergi büyük 
ilgi uyandırdı. 

Hat, Tezhib, Minyatür ve Ebru Sergisinin açılışı Devlet 
kanı Hüsamettin Özkan tarafından yapıldı. 

1 Gu\ Giiıffi ' 
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Insanlar arasında sevgi ve hoşgörünün 

yaygınlaşmasını temin amacıyla 1995 
yılında başlatılan Gül Günü Kampanyası bu 
sene de devam etti. 

20 Nisan 1999 Salı günü Kocatepe Camii 
Konferans Salonu'nda Diyanet Işleri Başkam 
ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın Devlet 
Bakanı Sayın Hüsamettin Ozkan'a takdim 
ettiği gülle başlayan kampanya, Ankara 
başta olmak üzere tüm il ve ilçelerde, hatta 
yurt dışında devam etti. 
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Ankara Çiçekçiler Odası ile bir çok çiçekçi
nin Vakfımıza ücretsiz olarak bağışladığı 
güller; Vakfımız elemanlannca Ankara'nın 
en işlek yerlerinde vatandaşlanmıza takdim 
edildi. 

Ankara Çiçekçiler Odası Başka

nı Sayın Hüseyin ÇAKIR'a Vakfı

mıza ücretsiz olarak bağışladığı 

güllerden dolayı plaket verildi. 

Sanayi ve 

Tic.Şrt. adına 

Yakup 

ÖZKILIÇ'a da 

bağışladığı gül-

Vakfımızdan bir 

plaket aldı. 

Vakfımıza, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlenen 
"Gül Günü" için ücretsiz gül temin eden Ankara Çiçekçiler 
Odası Başkanı ve Üyeleri birarada. 

VAKFIMIZ ELEMANLARINCA 

ANKARA'NIN EN iŞLEK YERLERiNDE 

VATANDAŞLARIMIZA "GÜL" TAKDiM 

EDiLDi. 



l{utlu Doğum Aşı 
Türkiye Diyanet Vakfı ı.arafından her yıl 

Kutlu Dogum Haftası programları 
çerçevesinde icra edilen Kutlu Dogum Aşı, 
bu yıl da Kocatepe Camii avlusunda 
gerçekleştirildi. 

Türk geleneklerine uygun olarak hazırla
nan etli pilav ile ayran, Kutlu Dogum 
Haftası açılış programını müteakip dav
etlilere ve cami avlusuna gelen ziyaretçilere 
ikram edildi. 

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları 
tarafından dağıulan Kutlu Dogum Aşı'nın , 
gelenekleri yaşatması açısından ~em
nuniyet verici olduğu müşahade edıldı. 

TÜRK TASAWUF MUSiKiSi KONSERi 
Kutlu Doğum 

Haftası etkinlik

leri çerçevesinde 

halkımızm gön

lünü coşturmak 

üzere her yıl dü

zenlenen ve Kut

lu Dogum Hafla

sı 'nm vazgeçil

mez bir etkinligi 

olan Türk Ta

savvuf Musikisi 

Konseri, bu yıl 

da büyük bir 

coşkuyla icra 

edildi. Ankara 

Radyosu'ndan 

Ahmet Hatipog

lu yönetiminde 

sahneye çıkan 

toplam 51 sanat

çı, birbirinden 

güzel eserleri iz

leyicilere sundu

lar. 

Konser esnasın

da dört semaze

nin yapnklan 

gösteri de izleyi

cileri etkiledi. 

Türk sanat ve ta
savvuf musikisi

nin seçkin ör

neklerinin su

nulduğu konser

de duygulu an

lar yaşanırken , 

ilginin bir hayli 

fazla olduğu da 

gözlendi. 



KUTLU DOGUM HAFl 
Peygamber Efendimi

zin şahsiyetini esas ala
rak, O' nun getirdiği ev
rensel prensiplerin t üm 
çevrelere ulaştırılması 
amacıyla; 1989 yılından 
itibaren bir hafta süren 
etkinliklerle kutlanan 
Kut lu Doğum Haftası 
çerçevesinde her yı l de
ğişik yarışmalar icra edil
mektedir. 

İlköğretim ve lise öğ
rencilerine, yükseköğre

tim gençliğine, şair lere, 

ediplere, ilim adamları

na hitabeden değişik 
yarışmalar bu sene de 
de icra edildi. 

Bu sene ortaöğretim 
öğrencilerine yöne lik 
olarak Lise ve Meslek Li
seleri Arası Bilgi Yarışma

sı , çocuklarımıza hita
bedecek şark ı lar üret
mek amacıy la Çocuk 
Şarkıları ve İ lahile r i Güf
te Yarışması, Kur' an kur
su öğrencilere yönelik 
Araştırma Yazı Yarışması, 

Balkanlar, Kırım ve Kıbrıs 
Türklerine yönel ik Dini 
Muhtevalı Şiir Yarışması , 

ilim adamlarına yönelik 
İslômı İlimler Araştırması 
yarışması düzenlendi. 

LİSE VE MESLEK LİSELERİ 

ARASI BİLGİ YARIŞMASI 

K
utlu Doğum Haftası mü
nasebetiyle Türkiye gene
linde her yıl düzenlenen 

Lise ve Meslek Liseleri Arası Bilgi 
Yarışması bu yıl da tüm yurtda 
büyük katılımlarla gerçekleştiril
di. Ülkemizdeki hemen hemen 
bütün lise ve meslek liselerinin 
iştirak ettiği yarışmalarda öğren

cilerin heyecanlı ve coşkulu ol
.d.uklan gözlendi. 

Öğrencilerin sosyal ilimler ve 
fen ilimleri alanlarındaki bilgile
rini derinleştirmek ve öğrencile
rin Kutlu Doğum Haftası'na ilgi
lerinin sağlanması amacıyla 1999 
yılı Kutlu Doğum Haftası çerçe
vesinde, Milli Eğitim Bakanlı
ğı'nın da katkılarıyla Türkiye ge
nelinde düzenlenen yarışmalarda; 
11 Milli Eğitim Müdürlüklerince 
belirlenen jüriler tarafından Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın müfredatı 

çerçevesinde hazırlanan tarih, 
coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, 
din kültürü ve ahlak, matematik, 
aktüalite, fizik, kimya ve biyoloji 
dallarında sorular sorulmuş, ya
rışmalara liselerimizden geniş bir 
öğrenci topluluğu da izleyici ola
rak katılmıştır. 

11 merkezlerinde yapılan yarış
malarda il birincileri tesbit edil
miş ve Türkiye Diyanet Vakfı ta
rafından il birincisi olan okullara 
birer plaket, öğrencilere de birer 
kitap seti hediye edilmiştir. 



ASI VE YARIŞMALAR 

Türkiye birincisi olan Elazığ Korgeneral Hulusi 
Sayın Lisesi'ne plaket ve ödülleri verilirken. 

11 birincisi olan okullarımız 28 bölge mer
kezinde yarışarak bölge birincileri tespit 
edilmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 

bölge yanşmalarında ilk üçe giren okullara 
birer plaket hediye verilirken, birinci gelen 
okulun öğrencilerine 75'er milyon TL, ikinci 
gelen okulun öğrencilerine 45'er milyon TL, 
üçüncü gelen okulun öğrencilerine ise 30'ar 
milyon TL ödül verilmiştir. 

•• I 
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Altı yarıfinal merkezinde yapılan yarışma
larda belirlenen 6 finalist okul, 

Türkiye üçüncüsü olan Konya Meram Anadolu Lisesi'ne 
plaket ve ödülleri verilirken. 

22 Nisan 1999 tarihinde Ankara 
Koca tepe Camii Konferans Salo
nu 'nda yarıştılar. Heyecanla ge
çen yarışma sonunda Elazığ 
Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi 
Türkiye birincisi olurken, Bursa 
Yıldırım Anadolu lmam-Hatip 
Lisesi ikinci, Konya Meram 
Anadolu Lisesi de üçüncü oldu
lar. 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafın
dan birinci gelen okula 
1.500.000.000.-TL bu okulun 
yarışmacı öğrencilerine 150'şer 

milyon TL, ikinci gelen okula 
1.125.000.000.TL, yarışmacı 

Türkiye birincisi olan 
Elazı!) Korgeneral Hulusi Sayın Lisesi 
ö!)renci ve ö!)retmenleri görülüyor. 

öğrencilere 120'şer milyon TL ve 
uçuncü gelen okula da 
750.000.000.TL verilirken bu 
okulun yarışmacı öğrencilerine 
de 90'ar milyon TL ödül verildi. 
Aynca yarışma sonunda dereceye 
giren okullar için birer plaket ile 
öğrencilere de kitap seti hediye 
edildi. 

Yarışmada dereceye giremeyen 
diğer okulun öğrencilerine de 
l0'ar milyon TL para ödülü ile 
kitap seti hediye eden Türkiye 
Diyanet Vakfı, yarışmayı takip 
eden seyirci öğrencilere de birer 
kitap dağıtmayı ihmal etmedi. 



BALKANLAR, KiRiM VE KIBRIS TÜRKLERi ARASINDA 

Dini Muhtevalı Şiir Yarışması 
Balkanlar, Kırım ve Kıbrıs'ta bulunan soy

daş ve dindaşlarımızı ortak bir kültür zemi
ninde buluşturmak, Kutlu Doğum Haftası fa

aliyetlerini bu sahalarda tanıtıp yaygınlaştır
mak amacıyla her yıl gerçekleştirdiğimiz et

kinlikler çerçevesinde bu yıl da Balkan, Kırım 
ve Kıbrıs Türkleri arasında "Dini Muhtevalı" 

şiir yarışması düzenlendi. Yarışmaya 43 şair, 

50' nin üzerinde şiirle iştirak etti. 

Jüri tarafından yapılan titiz inceleme so

nucunda, Bulgaristan Sofya' dan İsmail 
A.ÇAVUŞ birinci olurken, Yugoslavya Priz

ren' den Zeynel BEKSAÇ ikinci, Bulgaristan 

Razgrat-Bisertsi' den Ali Lütfi PİROGLU da 
üçüncü oldular. 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından birinci 
gelen yarışmacıya 400 ABD Doları, ikinci ge

len yarışmacıya 300 ABD doları, üçüncü ge
len yarışmacıya da 200 ABD Doları ödül ve

rilirken, mansiyon kazanan yarışmacılara da 
l 00' er ABD Doları verildi. 

.. Hilal, genç bir gelin kaşı gibiydi göklerde. 
Yıldızlar - bayram eden kızlardan güzeldi. 
Ipıssız bir gece indi köyün üstüne, 
Birden uzaktan, çok uzaktan bir ses geldi! 

Bu, ne top, ne bomba, ne uçak sesi, 
Kadife karanlığında yıldızlı gecenin 
Binbir çağrıdan daha esrarengiz ve derin 
Perde perde yayılan bir ezan sesi... 

Her haneye rahmet dağıhyordu bol bol. 
Bu sesle çekilirken uykuya 
Dağ taş , kurt kuş , ufka açılan yol 
Yaşıyor bir efsane binbir yaşında. 

Ve sanki usul usul kederli bir neyde 
Ağlıyor kabristanda bir mezar taşında ... 
Mavi ipek örtüsüne bürünüp gecenin, 
Rahat bir uykuya dalıyor in cin ... 

Bir nice sonra yıldızlar solacak, 
Horozlar sabahı müjdelerken erken erken 
Karşı dağın ardından güneş doğacak. 
Ve ateş kanatlı melekler ufka dağılırken 
Etrafa sevgi, ümit, iman serpe serpe 
Binbir yıldır bu yerlere güç veren 
Bir sese gelecek beyaz minareden: 
"Kalkın, ey insanlar, uyku bir yüktür; 
Namaz uykudan daha hayırlı ; 

Ve Allah herşeyden daha büyüktür! .. " 

Birleşti bir anda ebedle ezel. 
Hilal, genç bir gelin kaşı gibiydi göklerde. 
Yıldızlar - seyran eden kızlardan güzel. 
Bu ne sabah, bu ne cennet, ne? 
İrkildim içimde kök salmış o zanla. 
Silinirken karanlıkların zifiri ezanla 
Aydınlık bir sabah inde köyün üstüne. 

İsmail A.ÇAVUŞ - Bulgaristan, Sofya 
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İnsan ki menzile giden yolda 
Menekşe yaprağında çiğ 

Ağaçta er geç koparılmaya mahkum meyve 
Bir tadımlık saltanat sarhoşu 

İnsan ki menzile giden yolda 
Bir otobüsün verdiği çay molası 
Yanıp sönen mum ışığı 
Bir gün bir limanda beklenmedik saatte 
Demir atacak bir yelken 

İnsan ki menzile giden yolda 
Bazan bir ceylan kadar ürkek ve şaşkın 
Bazan aslan gibi gözüpek 
Bazan da yel gibi bir hiç 

İnsan ki menzile giden yolda 
Nice kasırgaları göğüslemiş bir onur ağacı 
Yarınlara akan sebil çeşmesi 
Bozkır, çorak toprakların gönül şelalesi 

insan ki menzile giden yolda 
Zemheri' de bahar açan 
Dostunu kara gününde arayan 
Kula kulluk etmeyendir 

İnsan ki menzile giden yolda 
Dedikodu sokaklarına varmayan 
Çıkar tezgahlarında bez dokumayan 
Adam gibi yaşayan gurur meşalesidir 

İnsan ki menzile giden yolda 
Yüceler yücesinin aşkıyla ıslanmalı derdi babam 
Bir çıra gibi yanmalı, kor olmalı 
Ölümden öte yaşamaya bir tek öyle gitmeli 

Zeynel BEKSAÇ Yugoslavya/Priıren 

Ergenekondan havalandım ilk uçuşuma 
Demir dağları eriterek, 
Çin seddinde su verildi 

Efsanevi çellkliğine kalkanımın. 
Asya çöllerinden geçtim yıldırım hızıyla 
Terimi kanıma karıştırarak, 

Durduramadı beni bozkır fırtınaları. 

Urallar'ın cevheriyle süsledim 
Gelinliğini sevgilimin, 
Bozkurt'a eş oldum Kazak düzlerinde. 

Ateş ocaklandırdım Hazer'in ortasında 
Kıvılcımıyla Kızıl Elma'nın. 

Nal sesleriyle uyandırdım Anadolu'yu 
Malazgirt'te kesildi göbeği yeni kuşakların , 

Açıldı dünya kapılan 
Çin'den Adriyatik'e 
Tuna'dan Kerkük'e. 

Ergenekon'dan havalandım ilk uçuşuma 
Demir dağlan eriterek, 
Avrupa'da Avustralya'da tamamlayamadım 
Yüzyılların içinde 
Ben Türkoğlu 

Kanat açtım yeni ufuklara, 
Tatlı bir hayal beslerim, büyük yüreğimle 
Yer yuvarlağını kucaklamak isterim. 

Ali Lütfi PİROGLU 

Bulgaristan/Razgrat-Bisertsi 



Çocuk Şarkıları ve İlahileri 
Güfte Yarışması 

Türk çocuk edebiyatına, çocukların 
kolay anlayıp öğrenebilecekleri yeni 
ve özgün eserler kazandırmak; bu 
eserlerle çocukların gelişme çağında 
dinı, millı, ahlôkı, toplumsal duyguları
nı, tabiat ve insan sevgisini, ana dili 
öğrenimlerini ve edebı· zevklerini sağ
lıklı yoldan beslemek, geliştirmek ve 
zenginleştirmek için Türkiye genelin
de "Çocuk Şarkıları ve İlahileri Güfte 
Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya 132 
şair 200' ün üzerinde eseriyle katıldı. 
Yarışma sonunda "Adın Şeker Dilimiz
de" eseriyle Bestami Yazgan birinci 
olurken, "Bana Dua Et Anne" isimli 
eseriyle Selami Yıldırım ikinci, "Türk
çe" isimli eseriyle de Rıza Akdemir 
üçüncü oldu. 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ya
rışmada birinci gelen eser sahibi 120 
milyon TL. ile ödüllendirilirken ikinciye 
90 milyon TL, üçüncüye 60 milyon TL, 
mansiyon kazanan eser sahiplerine 
de 30 1 ar milyon TL. ödül verildi. 

Adın Şeker 
Dilimizde 

Bestami YAZGAN 

Gül açılır yüzümüzde, 
Seni ananz Allah'ım. 

Adın şeker dilimizde, 
Seni ananz Allah'ım. 

Cıvıl cıvıl anne derken, 
Üç öğünde yemek yerken, 
Kalkar kalkmaz sabah erken, 
Seni ananz Allah'ım. 

Açılınz çiçek gibi, 
Uçanz kelebek gibi, 
Herbirimiz melek gibi, 
Seni anarız Allah'ım. 

Gönlümüzde sevgi derdin, 
Can baba, gül anne verdin, 
Şükrettikçe yine verdin, 
Seni anarız Allah' ım. 

Peygambere nazımız var, 
Cennetinde gözümüz var, 
Çok önceden sözümüz var, 
Seni Anarız Allah'ım ... 



Bana Dua Et Anne 
Selami YILDJRIM 

Bana dua et anne 
Uçurtmam havalansın 
Uzansın gökyüzüne 
Orada yuvalansı.n 

Bana dua et anne 
T opacım yorulmasın 
Dönüversin çemberim 
Düşlerim kırılmasın 

Bana dua et anne 
Yüreğim üşümesin 
Sevgi dolsun gönlüme 
Korkular taşımasın. 

TüRKÇEM 
Rıza AKDEMiR 

Bir çiçek bahçesidir 
Benim ışıklı Türkçem 
Bülbüllerin sesidir 
Benim ışıklı Türkçem 

Denizler kadar engin 
Dünyalar kadar zengin 
En güzeli ahengin 
Benim ışıklı Türkçem 

Bir bahar havasıdır 
Anamın duasıdır 

Dillerin en hasıdır 
Benim ışıklı Türkçem 

Bir muhabbet gülüdür 
Meleklerin dilidir 
Her şeyden sevgilidir 
Benim ışıklı Türkçem 

Allah' a niyazım O 
Elimdeki sazım O, 
Şiirim O, sözüm O 
Benim ışıklı Türkçem 



Vakfımız tarafından 1989 yılından 
itibaren çeşitli sosyal, kültürel, ilmi 
ve dini etkinliklerle icra edilen Kutlu 
Doğum Haftası'nın bir ayağına da, 
Türkiye ve dünya çapında sahasın
da kariyer yapmış ilim adamlarının 
katıldığı "İlmi Sempozyumlar" oluş
turmaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı her yıl dü
zenlediği bu sempozyumlarda da
ima yeni bir konuyu işl eyerek, Türki
ye' n in ve İs l am aleminin, hatta 
dünyanın problemi olan çıkmazla
ra ışı k tutmayı; kendi çapında bu 
problemlere çözüm yolları getirme
yi hedeflemiştir. 

Görülen o ki, her yıl düzenlenen 
sempozyumlarda sunulan tebliğle
rin ve yapılan müzakerelerin kitap 
olarak bastırılması, araştırmac ıların 
ve ilim adamlarımızın bu kitaplara 
gösterdikleri ilgi bu yolda amacımı
za ulaştığımızı göstermektedir. 

Bu yılki Kutlu Doğum Haftası çer
çevesinde yer alan sempozyumun 
ana konusunu "Üçüncü lOOO'e Gi
rirken Türkiye" olarak tesbit ettik. 
Ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesi
ne ulaşması, insanlarımızın ekono
mik, siyasal, kültürel ve sosyal açı
dan hedeflenen düzeye gelebil
mesi, ülkemizin kalkınmış ülkeler se
viyesine yükselebilmesi için yapıl
ması gerekenleri ve bu konuda, 
kurumlarımızın ve toplumumuzun 
üzerine düşen görevleri tespit et
meyi amaç edindik. 

Sempozyumda sunulan teb liğle r 
ve yapılan müzakerelerin, bu ko
nuda bizleri umutlandırdığ ı nı ifade 
etmek isteriz. Bu sempozyumda 
yapılan konuşmaların tamamı önü
müzdeki aylarda kitap olarak bas
tırılacak ve kamuoyunun bilgisine 
sunulacaktır. 

Biz bu bültenimizde toplam beş 
oturumda sunulan tebliğleri çok 
özet olarak sunmayı ve ülkemizin 
geleceği konusunda ilim adamları
mızın düşüncelerini sizlere vermeyi 
uygun bulduk. 
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TÜRl(lYE'NİN JEO-STRATEJfSi 

Oturum başkanlığını 
Ord.Prof D1: Sulhi 
Dönmezer'in, başkan 
yardımcılığını da Doç.Dr. 
Ahmet Nedim Derinsu'nun 
yaptığı I. oturuma, 
konuşmacı olarak Kadir 
Koçdemir; Dr.Ayten Sezer ve 
Doç.D1: Mustafa Yılmaz 
katıldılar. Konuşmacılann 

tebliğlerini sunmalannı 

müteakip müzakereci olarak 
oturama katılan ômer 
Tarkan ve M.Ilhan Atabaş 
bu konudaki görüşlerini dile 
getirdiler. 

TüRK1YE'NİN 

JEOPOLİTİK 

KONUMU 
Kadir Koçdemir, içişleri Bakanlığı 
Mahalli idareler Gnl.Md.Yrd. 

Türkiye'nin jeopolitik konu
munu başlıklar halinde ve 

detaylı bir tahlile tabi tutarak in
celeyen Kadir Koçdemir, günü
müzde jeopolitigin, devletlerin 
milll hedeflerini gerçekleştirmeye 
yönelik faaliyetlerini meşrulaştır
ma araçlarından biri haline getir
diğini söyledi. 

' 



• •• • 
keleri, ABD ve Japonya olduğunu 
söyledi. 

GiRERKEN TURKIYE Kadir Koçdemir tebliğinin so
nuç bölümünde ise şunları söyle
di: "Türkiye'nin yeni jeopolitik ko
numunu, onu kanat ülkesinden cep
he ülkesi haline getinnişlir. Teknolo
jik gelişmeler Türkiye'yi kıta içi ka
ra ülkesinden farksız hale getinniş
tiı: Ancak coğrafyanın bize sağladığı 
avantajlar dezavantajlarından da
ha fazladır. Türkiye Avnı.pa'da Rus
ya'dan sonra ikinci büyük devlettir. 
Yazde 65'i genç ve dinamik 60 mil
yondan fazla nüfus ve Avrupa ülke
le rinde 3 milyon kadar vatandaş 
değerlendirilebilirse avantajdır. 

Türkiye yeni ortaya çıkan jeopolitik 
ve jeoekonomik koordinat sisteminin 
merkezinde yer almaktadır." 

Jeopolitik konumu gereği, cere
yan eden her olayın Türkiye'yi il
gilendireceğine dikkat çeken 
Koçdemir, "Türkiye dünya adası
nın hem menteşesi, hem bu menteşe 
üzerine vuru.lan kilit ve aynı za
manda anahtardır. Bulunduğu geniş 
coğrafyada Türkiye'yi ilgilendirme
yen bir bölge sorunu düşünülemez. " 

dedi. 

Yeni binyılda jeopolitiğin öne
mini kaybettiği yolunda bazı id
dialann ortaya atıldığını belirten 
Koçdemir, "Ama bu iddiayı yayan 
ülkeler kendi bakımlarından jeopo
litik analizler için büyük gayret ve 
masraflar içindedir. ôyle görünüyor 
ki, bu onların dışındaki ülkelerin id
diasız olması ve iddiasız kalması 
için bir yutturınacadan ibarettir." 
dedi. 

Son zamanlarda jeopolitik kav
ramının, jeoekonomi, jeokültür 
ve beşeri sermaye kavramlarıyla 

birlikte kullanılmaya başladığını 

da ifade eden Kadir Koçdemir, 
bunlar olmaksızın jeopilitiğin ba-

şarılı olmasının mümkün olma
yacağını söyledi. 

Dönüşüm sonrası dünyanın 

durumuna değinen Koçdemir, 
dünyadaki bütün devletlerin je
opolitik durumunu ve olaylannı 
detaylanyla anlam. 

Dönüşüm sonrası Türkiye ve 
jeopolitiği konusuna da değinen 
Koçdemir, Türkiye'nin jeopolitik 
konumu içindeki güçlerin; Rus
ya, Çin, Iran, İsrail , AB, Arap ül-

ATATÜRK'ÜN TüRK1YE'NİN STRATEJİK 

KONUMU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 
Dr. Ayten Sezer , Hacettepe Üniversitesi 

'Strateji' kavramının genel bir 
tanımını yaparak tebliğine başla
yan Sezer, bir ülkenin ekonomik, 
siyası ve sosyal bakımlardan n=ım1 
gücü üzerinde önemli ölçüde et
kisi bulunan limanları, şehirleri, 
boğazlan, kanaUan, endüstri ve 
ticaret merkezleri ile yeraltı ye
rüstü kaynakları ve insan gücü
nün o ülkenin stratejik unsurları 
arasında yer aldıgını belirtti. 

Türkiye'nin stratejik konumu 
üzerinde de duran ve Türkiye'nin 
stratejik olarak önemli bir konu
ma sahip olduğunu ifade eden 
Sezer, "üç tarafı denizlerle çevrili 
bir kara parçası üzerinde Asya, Av
rupa ve Afrika kıtalannm birleştiği 
bir bölgede yer alan Türkiye, aynı 
zamanda bu kıtaları gerek karadan, 
gerekse denizden birbirine bağla-



malıtaclır. Istanbul ve Çanahlıale bir stratej olduğunu ifade eden 
Boğazlan ile Asya'dan Avrupa'ya Dr.Ayten Sezer, Atatürk'ün bu yö
doğu-batı ekseninde, Avrupa ve As- nü üzerinde gerek yetiştiği orta
ya'dan Af1ilıa'ya kuzey-güney ekse- mm, gerekse aldığı askeri eğitimin 
ninde yapılabilecek her türlü elıono- büyük rolü olduğunu belirtti. 
milı ve askeri J aaliyetleri kontrol Atatürk'ün Milli Mücadele dö
edebilen bir lwnuma sahiptiı:" dedi. nemi ve Cumhuriyet dönemi 

Atatürk'ün Türkiye'nin stratejik stratejilerine de değinen Sezer, 
konumuna ilişkin görüş ve stra- bu stratejileri örnekleriyle geniş 
tejisine de değinen Sezer, Ata- şekilde dinleyicilere aktardı. Ata
türk'ün bu konuda bir teorisyen- türk'ün askeri başarıdan sonraki 
den ziyade bir taktisyen, bir ey- hedefinin ve stratejisinin toplu
lem adamı olarak karşımıza çıka- mu muasır medeniyetler seviyesi
ğını söyledi. Atatürk'ün aynı za- ne çıkarmak olduğunu da sözle
manda ülkenin içinde bulunduğu rine ekleyen Sezer, Türkiye'nin 
şartlardan yola çıkarak Türki- medeni dünyada layık olduğu ye
ye'nin stratejik konumuna uygun ri alması hususundaki çalışmaları 
stratejiler geliştirip uygulayan iyi hakkında da detaylı bilgi verdi. 

TüRK1YE'NİN jEO-STRATEJtSt 

AÇISINDAN GÜNÜN ÜIAYLARININ 

DEGERLENDİRİLMESİ 
----------

Doç.Dr. Mustafa Yılmaz , Hacettepe Üniversitesi 

T ürkiye'nirı mevcut konumu leri altına almalı ve imparatorlukla 
gereği Türkiye'ye yönelik yaşayan çeşitli milletlerin bağımsız

tehditler üzerinde duracağını be- lılılarını elde etmelerini sağlayarak 
lirterek tebliğine başlayan 

Doç.Dr.Mustafa Yılmaz, iç ve dış 
tehditlerin daha iyi anlaşılabilme
si için "Doğu Sorunu" konusu
nun iyi bilinmesi gerektiğini söy
ledi. 

"Doğu Sorunu"nun Türklerin 
Anadolu'ya girişi ile başladığını 
ifade eden Yılmaz, ''Türklerin 
Anadolu 'ya girişi ile başl_ayan ve 
1815 yılında Viyana Kongrasi'nde 
ilk defa dile getirilen "Doğu Soru
nu" Avrupalı büyük güçlerin Os
manlı Imparatorluğu'nu siyası ve 
iktisadı açıdan nüfus ve hakimiyet-

parçalamalı ve nihayet Türkleri Av
rupa' dan atarak Anadoluyu pay
laşmak için giıiştilıleri çabalann tü
müne birden verilen addır. " dedi. 

İçinde yaşadığımız ve sürekli 
değişiklik arz eden ortamdan 
Türkiye'ye yönelik jeopolitik 
kaynaklı tehditlerin ve fırsatların 

değişebildiğine dikkat çeken Yıl
maz, "ôzellilıle içinde yaşanılan 
dünyada evrensel denilen olaylar 
Türkiyeyi etkilemekte ve onun gün
demine girebilmektedir." dedi. Bu 
çerçevede Türkiye'ye yönelik teh
ditleri maddeler halinde sıralayan 
Yılmaz, bu tehditleri ve ülkemiz 
dışında gelişen olayların "Doğu 

Sorunu"yla irtibatı üzerinde dur
du. 

Bu olaylar nedeniyle ülkemizin 

uğradığı maddt ve manevi kayıp

ları ve sosyal barışın bozulma 

noktasına geldiğini anlatan Yıl

maz, bu olaylara dikkatlice bakıl

dığında tehlikenin büyüklüğü

nün görüleceğini söyledi. 

Dünya'da soğuk savaşın sona 

ermesi ve Sovyetlerin dağılması

nın Türkiye'ye yönelik tehditleri 

azaltmadığını, aksine jeopolitik 

konumuna bağlı yeni tehditlerin 

ortaya çıktığını belirten Yılmaz, 

buna bağlı olarak Türkiye'ye yö

nelik çevre ülkelerden kaynakla

nan tehditleri ülke ülke ele alarak 

detaylı bir şekilde aktardı. 



Kalkınmanın Tabiı Imkan

lan konusunun 

değerlendirildiği II. oturu

mun başkanlığını Prof.Dr. 

Yusuf Ziya Irbeş, başkan 

yardımcılığını da Doç.D1: 

Mehmet ôz yaptı. 

Bu. oturumda Nevzat 

Kösoğlu, Gürzap Yılmaz ve 

Prof.Dr. Ahmet Yüksel 

ôzemre birer tebliğ sundu

lar. Oturuma Prof.Dr. Kenan 

Gürsoy ile Prof.Dr. Sümer 
Şahin de müZakereci olarak 

katıldılar. 

KALKINMA 

SüRECİNDE 

İNSAN 
Nevzat Kösoğlu, Araştırmacı-Yazar 

K alkmma sürecinde insanın 
bir yönüyle emek unsuru 

olarak yer aldığını ifade ederek 
sözlerine başlayan Nevzat Kösoğ
lu, çıplak kol gücünden, iyi eği
tilmiş beyin gücüne kadar bütün 
insanı katkılann bu kalagori için
de düşünülebileceğini ifade etti. 

"Bugün, iktisadı hayatın temel be
lirleyicisi konumuna gelen ve iki 
binli yıllara adını verecek olan bilgi 
de, bu anlamda beşe1i unsur içinde
dir"; diyen Kösoğlu, bu yönüyle 
kalkınmanın en önemli girdisi 
olan insan/emek unsurunu ifade 
etmenin ve tarihsel süreç içindeki 
seyrin i grafik lere dökmenin 
mümkün olduğunu söyledi. 
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Kalkınma hareketi içinde insa
nın bir başka yönden, rakamlarla 
ifade edilemeyecek bir yönünün 
bulunduğunu belirten Kösoğlu, 
"Ancak, kalkınma hareketi içinde 
insanın, bir başka yönden ve öyle 
bir yeri daha vardır ki, bunun ra
hamlarla ifadesi mümkün olmadığı 
gibi, kalkınmanın seyri ile olan iliş
kisinin görülmesi de o kadar açık 
değildir. Bu, ha1hınma hamleleıinin 
bir ölçüde dinamiğini ve biçimini 
belirleyen, insanların zihniyet ve 
ruh dünyalarıdır." dedi. 

l 

Yeterince inanmış bir insanın, 
inancı ile eylemi arasında çelişki 
olmayacağını belirten Kösoğlu, 
" Yeteriııce iııanmış bir insanın, 
inancı ile eylemi arasında çelişki ol
maz. Bunun olmaması için inanan 
insan, hayatm maddesini, inancın 
talepleri doğrultusunda ve ölçüle1i
ne göre biçimlendirir." dedi. 

lmanın güçlü yahut zayıf olma
sı insan/toplumun gerilimini yani 
eylem gücünü yükseltip düşür
düğünü söyleyen Kösoğlu, "ima
nın havi, geıilimin yüksek olduğu 
dönemlerde, insan/toplum güvenli, 
atak ve yaratıcıdır. Kavramları al
gılayışı da daima ileriye, eyleme dö
nük ve yaratıcıdıı: Bu dönemin in
sanı, "Faust" ruhlu diye nitelenen 
dinamik, aydın kişilikli bir insandır. 
Iman zayıflamaya başlayıp, ge1ihm 
düştükçe, canlılık ve yaratıcılık da 
kaybolur; kavramlar daha pasif ve 
içe dönük biçimde algılanmaya baş
lar." dedi. 

Her kalkınma hareketinin can
lı, ilkeli, kendine güvenen, atak 
ve yaratıcı insanlara ihtiyacı ol
duğunu; yani, gerilimi yüksek bir 



toplumun, kalkınmanın ilk ve en 
büyük imkanı olduğunu belirten 
Nevzat Kösoğlu, "Kalkınma yahut 
ilıtisadı hayatın biçimini, sosyal ge
ıilimin iç talepleri ve im/ının değer
leri, gücü ölçüsünde belirleı: Bunlar 
ve belirleyicilik güçleri her toplum
da farklı olabilir; kalkınan toplum
larda ortak olan, sosyal geıilimdir." 
dedi. 

KALKINMANIN 

TABİİ İMKANLARI 
(Su KAYNAKI.ARIMIZ, 

MADENLERlMtz) 

Zeki Birdoğan , Kimya Mühendisi, 
(Eti Holding) 

"Su canlı hayatın idamesi için 
vazgeçilemez bir kaynaktır" di
yerek tebliğine başlayan Zeki Bir
doğan, Dünyadaki su varlığı hak
kında özet bilgi verdi. Daha son
ra Türkiye'deki su kaynakları 
üzerinde duran Birdoğan, Türki
ye'deki su kaynaklarının mete
oroloji ve hidroloji ağıyla kap
samlı bir şekilde incelenip değer
lendirildiğini söyledi. Bu çalışma
lara göre yurdumuza yılda ortala
ma 501 milyar M3 su düştüğü, 
bu miktarın 274 milyar M3'nün 
toprak ve su yüzeyleri ile bitki
lerden oluşan buharlaşma yoluyla 
atmosfere geri döndüğü, 41 mil
yar M3'nün ise sızmalarla yetaltı 
su rezervini beslediğinin tesbit 
edildiğini belirten Birdoğan, 186 
milyar M3 suyun ise muhtelif bü
yüklükteki akarsular vasıtasıyla 
denizlere ve kapalı havzalardaki 
göllere boşalmak üzere akışa geç
tiğinin hesaplandığını, komşu ül
kelerden yurdumuza giren nehir
lerin ise toplam 7 milyar M3 ci-

varında bir su kütlesinj getirdiği
nin kabul edildiğini söyledi. 

Ülkemizin su yönünden zen
ginliğine ve kullanılabilir su mik
tarının 11 O milyar M3 olduğuna 

değinen Birdoğan , "Ülkemizde kişi 
başıııa su tüketimi 1830 MJ'dür. Su 
zengini sayılabilecek bir ülhede kişi 
başına tüketimin 10000 M3'den 
fazla olması gerekir. Bıı rakama ba
kınca Türkiye'nin su kullanım ba
kımrndan fakir bir ·ülke olduğu gö
rülecektir. Buııun sebebi sıı kaynak
larıntıı dengesiz dağılımı ve kulla
nım alt yapılannın yetersizliğidir. " 

dedi. 

Türkiye'de ICOLD standartla
nnda 406'.sı işletmede, 219'u inşa 
halinde olmak üzere toplam 625 
barajın bulunduğunu ifade eden 
Birdoğon, barajlarımızın büyük 
bölümünün içme , kullanma ve 
sulama amaçlı olduğunu söyledi. 

Daha sonra Türkiye'deki akar
sular hakkında detaylı bilgiler ve
ren .Zeki Birdoğan, madenlerimi
zin durumuna da değindi. 

Ülkemizin önemli uygarlıkların 
beşiği olduğu gibi metallerin ilk 
kullanıldığı, metal işçiliğinin, ti
caret ve dağıtım kanallarının 
oluşturulduğu ilk yer olma özelli
ğine de sahip olduğunu belirten 

Birdoğan, "Bugün Türkiyemiz boı; 
krom, nadir toprak elementlerinde 
şanslı durumdadır. Bor; krom ve ba
zı endüstriyel minerallerde ekono
mik ölçekte üretim yapılmasına rağ
men, nadir toprak elementleri olan 
trona ve toıyum gibi bazı maddeler
de henüz üretim aşamasına gelin
memiştir. " dedi . 

Madenciliğin Gayri Safi Milli 
Hasılaya (GSMH) yaptığı katkı

nın takriben 2 milyar Dolar oldu
ğunu belirten Birdoğan, Türki
ye'nin maden potansiyeli , ma
denlerin yapısı ve çeşitleri üze
rinde bilgi verdi. 

KALKINMANIN 

TABİİ İMKANLARI 
(TARIM AIANIARI, 

ÜRMANIAR) 
----------

Gürzap Yılmaz, Orman Mühendisi 

''Toplumlann temel ihtiyaçlan
nı karşılayan bir sektör olarak 
tanm, bilinen en eski üretim fa
aliyetlerini teşkil etmektedir ve 
hemen hemen insanlık tarihi ka
dar eskidir" diyerek sözlerine 
başlayan Gürzap Yılmaz, tarımın 
toplum hayatındaki yerinin ve 

Gürıııµ ''ıl:,lAI 



öneminin hiçbir zaman azalmadı
ğını ifade etti. 

Tanın sektörünün ülke ve top
lum hayatımlZ için sağladığı katkı 
ve oynadığı roller sebebiyle Tür
kiye ekonomisi bakımından öne
mine değinen Yılmaz, bunlardan 
en önemli işlev olarak insanımı
zın beslenmesi açısından tanının 
yerine getirdiği işlevi gösterdi. 

Tanının önemine rağmen ülke
mizde tarım sektörünün ekono
minin en az planlanabilen ve en 
az kontrol altında tutulabilen ke
si mini oluşturduğunu belirten 
Yılmaz, buna neden olarak tarım
sal yapının elverişsizliğini, küçük 
ve yetersiz sermayeye sahip çok 
sayıda işletmenin mevcudiyetini, 
ekolojik ve sosyo-ekonomik şart
ların elverişsizliğini gösterdi. 

Ülkemizde tanının 1980'1i yıl
lara kadar ekonominin en önemli 
sektörü durumunda olduğunu 
söyleyen Gürzap Yılmaz, "Halen 
millf gelirin % 1 7'si, işlenmiş tarını
sal ürünler dahil olmah üzere ihra
catın yahlaşık % 10.57~i tarımsal 
üretimden sağlanmaktadır. 1996 yı
lı itibariyle tanmsal nüjiıs ve istih
dam oranı ise % 40-45 düZeyinde 
bulunmaktadıı:" dedi. 

Ülkemizdeki tanın arazileri ko
n usunda da btlgi veren Yılmaz , 

Türkiyenin yüz ölçümünün 77.8 
milyon ha. olduğunu, bunun 27 
milyon ha.rının tarla, bahçe, bağ 
ve zeytinlik olarak kültüre alındı
ğını belirterek, "Ülkemiz toprak
larının 20. 7 milyon ha. rı orman, 
13.6 milyon ha.rı çayır ve meralar
dır. Geı-i halan 16.5 milyon ha.ın 
11.1 milyon ha. ı göl, baraj gölü, 
akarsular ile kayalık, bataklık, ısla
ha muhtaç çorak ve tuzlu toprak
lardıı: 5. 4 milyon ha. ı ise meskun 
mahaller ve yollann meydana ge
tirdiği alanlardır." dedi. 

Doğal kaynaklar bakımından 

Türkiye'nin çok büyük bir bitki, 
hayvan çeşitliliği ve zenginliğine 
sahip olduğunu belirten Yılmaz , 

"Bütün Avrupa kıtasında 7 bin civa
rında bitki türü bulunuyor iken, 
Tiirkiye'deki bitki türü sayısı 11 bin 
dolayındadır." dedi. 

Ormanlarımızın durumunu da 
grafik ve tablolarla geniş bir şe
kilde anlatan Yılmaz , ülkemiz 
alanının % 26.6 sının ormanlarla 
kaplı bulunduğunu, bu ormanla
rın da % 44'ünün iyi vasıfh or
man, % 56'smın ise bozuk ve ve
rimsiz orman statüsünde olduğu
nu söyledi. 

Bugün ülkemizde yaklaşık 9 
milyon orman köylüsünün, or
man içinde ve orman kenarı köy-

lerde yaşadığını ifade eden Yıl
maz, bu insanların geçimlerini % 
90 oranında ormandan karşıladı
ğını da sözlerine ekledi. 

Ormanlarımızın % 99 'unun 
devlete ait olduğuna ve bunun 
yanlışlığına dikkat çeken Yılmaz, 
Komünizmle idare edilen devlet
lerde dahi bu oranın % 65'leri 
geçmediğini belirtti. 

Ormanların Lahribata uğraması
nın çevre açısından büyük fela
ketlere sebep olduğunu söyleyen 
Yılmaz, gelecek nesillere yaşana
bilir bir ülke bırakabilmek için 
ülkemiz topraklarının % 48'ini 
mutlaka ormanlarla kaplı hale 
getinnemizin gerekliliği üzerinde 
durdu. 

Prof.Dr. Ahmet Yüksel Özemre, 
Emekli ô~retim Üyesi 

T ürkiye'nin enerji meselesi
nin Dünya konjoktüründen 

soyutlanarak ele alınamayacağını 
belirterek tebliğine başlayan 
Prof.Dr. Özemre, dünyadaki 
enerjiler hakkında geniş bir bilgi 
verdi. Enerji yönünden dünyada 



ancak birkaç ülkenin kendi ken
dine yetebildiğini belirten Özem
re, son yıllarda çıkan savaşların 
görünen sebeplerinin arkasındaki 
temel sebebin birincil enerji kay
naklarının tekelini ele geçirmek 
veya en azından bunlara erişen 
yoiların açık tutulmasını sağla
mak olduğunu ifade etti. 

Dünya enerji kaynaklarından 
petrol, doğalgaz ve kömürün ya
kın bir zamanda tükeneceğini 
söyleyen A.Yüksel Özemre, bu 
sebeple dünya ülkelerinin hızla 
alternatif enerji kaynaklarına yö
neldiklerini söyledi. Türkiye'nin 
de alternatif enerji kaynaklarına 
yönelmesi gerektiğini belirten 
Özemre, Türkiye için en uygun 
enerji kaynağının nüklüer sant
raller olduğunu vurguladı. 
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KALKINMA VE 

DtNi HAYAT 
Prof.Dr. Mehmet S. Aydın, Dokuz 

Eylül Üniversitesi 

P rof.Dr.Mehrnet S. Aydın 
"Kalkınma ve Dini Hayat" 

başlığıyla sunduğu tebliğini üç 
ara başlıkta topladı. Aydın, "Kal
kınma", "Dini Tecrübe" ile "İs

gulayan Prof.Dr.Mehmet $.Aydın, 
"bu yüZden de Kur'an'ın başlıca he
defi, iman ve ahlah değerlerinin, 
yani takva'nın belirleyici olduğu bir 
toplum düzeni kurmaktır. " dedi. 

Dini ciddiye almadan kalkın

mamızın mümkün olamayacağı
na işaret eden Aydın, bugün kal
kınma probleminlizin odak nok
tasında din problemimiz olduğu
nu söyledi. 

___________ __. lam ve Kalkınma" başlıkları al-
"Maııevt gücü kuvvetli bir kalkın

ma felsefesine Batı dünyası da muh
taçtır" diyen Prof.Dr.Mehmet S. 
Aydın, Islam dünyasının, kalkın
ma anlayışında Batının işlediği 
tarihi hatalardan ders alması ge
rektiğini sözlerine ekledi. 

Başkanlığını 

ProfDr. Zehra Odyakmaz, 

başkan yardımcılığını 

Doç.Dr. Ramazan Acun'un 

yaptığı "Kalkınmanın 

Kültürel Imkanlan" 

konulu üçüncü oturuma 

konuşmacı olarak 

Prof Dr. Mehmet S.Aydın 

i1e Ord.ProfDr. Suhli 

Dönmezer, müzakereci 

olarak da ProfDr. Yılmaz 

Ozakpınar ile 

Prof Dr. Ali Bardakoğlu 

katıldılar. 

tında sunduğu tebliğinde, daha 
çok Islam ve kalkınma üzerinde 
durdu. Kur'an'ın ışığında baklldı

ğında, kalkınmanın nihai tahlilde 
bir ahlaki başarı olduğunu vur-



KALKINMANIN 

KÜLTÜREL 

İMKANLARI -

HUKUKİ TECRÜBE 
------ ----
Ord.Prof.Or. Sulhi Dönmezer, 
Emekli ö~retim Üyesi 

O rd.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer 
sunduğu tebliğinde kalkın

manın bir bütün olduğUnu, eko
nomik kalkınmayı sağlamak için 
yatırım yaparken, hukuk alanına 
yatırımı ihmal etmenin mahzur
larına değinerek, Türkiye ve 
Dünyadaki kalkınmayla hukuk 
arasındaki ilişkiyi detaylı olarak 
dinleyicilerin bilgisine sundu. 
Atatürk'ün hayatta bulunduğu 
dönem içerisinde tam bir hukuk 
reformu yapıldığını ifade eden 
Dönmezer, ancak II. Dünya Sava
şı'nın sıkıntılarından geçen Tür
kiye'de adalet hizmetleri için büt
çeden ayrılan tahsisin azaldığını, 
savaş yıllarından sonra da bu du
rumun değişmediğini söyledi. 

Bütün bunlara rağmen Türki
ye'de hukuk alanında önemli ge
lişmelerin olduğunu söyleyen 

Dönmezer, "Türkiye, son elli yıl yal lwlkınmayı da kapsayan göster
içerisinde, nüfusu büyük bir hızla geler itiba1iyle de büyük ilerleme 
artmakta bulunmuş olmasına kar- kaydedilmiştir. Hukuk bu gelişme
şın, en yogun biçimde kalkman ül- nin elbette ki, temel koşullarından 
keler arasında yer almış ve milli ge- bi1isini oluşturmuştur; noksanları

lirden Jert başına düşen pay müte- nın ise sürekli olarak gideıilmesine 
madi bir yükseliş göstermiştir. Sos- çahşılmaktadıı:"dedi . 
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DOCUM 
HAFTASI 

ÜÇÜNCÜ " 
BiNE GiRERKEN 00

~\lkR 

TÜRKİYE 
Sempozyum 

ÜÇÜncü oturumun konusu olan Kalkınmanın Kültürel 

Imkanlan dördüncü oturumda da işlendi. Bu oturumun 

başkanlığını ProfDr. Bahaeddin Yediyıldız, başkan yar

dımcılığını ise Yrd.Doç.Dr. Ömer Turan yaptı. Bu oturu

ma konuşmae1 olarak; Doç.Dr. Mehmet öz, Prof.Dr. Yu

suf Ziya Irbeç ve Doç.Dr. Ahmet Nedim Serinsu katılır

ken, müzakereci olarak da Doç.Dr. Ayhan Bıçak, 

Prof.Dr. Han~fi Ozcan ile Necati Ankan iştirak ettiler. 



TAR1Hi 

TECRÜBE 
Doç.Dr. Mehmet Öz, Hacettepe 

Üniversitesi 

K alkınmanm kültürel im
kanları çerçevesinde taıih! 

tecrübenin yerini ve rolünü sağ
lıklı bir şekilde değerlendirebil
mek ve tesbitlerde bulunabilmek 
için öncelikle kalkınma, kültür 
ve tarih kavramlarının ne anlama 
geldiği üzerinde duran Doç.Dr. 
Mehmet Öz, bu kavramları kısa
ca izah etti. 

"Kalkınma"nın genel bir ifadey
le, bir toplumun maddi-manevi 
bütün alanlarda mevcut refah ve 
kültür seviyesini yükseltme çaba
sı ve bu çabanın sağladığı sonuç 
olarak tanımlanabilecek bir kav
ram olduğunu belirten Öz, "Kül
tür"ü de Tylor'ın "bilgiyi, imanı, 
sanatı, ahlakı, hukuku, öıj-adeti ve 
insanın cemiyetin bir üyesi olması 
dolayısıyla kazandığı diğer bütün 
maharet ve itiyatlan ihtiva eden gi
ıift bir bütündür" diye tanımladı
ğını; 'Tarih" teriminin ise genelde 
insanlığın kolektif hafızası olarak 

ifade edilebileceğini söyledi. 

Tarihin topluma ve kalkınmaya 
ne gibi etkilerinin olabileceği ko
nusu üzerinde duran Öz, "Tariht 
geçmişin kendisi, biz ister onu 
önemsiyelim istersek hiç kale alma
yalım, bugünümüz üzerinde ethili
dir ve dolayısıyla taıihl süreç gele
ceğimizde de etkili olacaktır. Taıih, 
bir yanıyla geçmişin ortak kültür 
mirasını günümüze ahtaraıı insanı 
geçmişin yükünden ve ağırlığından 
da kurtarır. Geçmişin mahiyetini 
öğrenen, kavrayan bir insan artık o 
mirasa karşı kendisini hür hissede
bilir. Bu anlamda tarihi tecrübenin 
şimdiki nesiller tarafından bir ayık
lamaya tabi tutulması olağan ve ge
reklidiı'." dedi. 

Tarihı bilginin üretilmesi işinin 
iyi yapılıp yapılmamasının, top
lumun bütünleşmesini ve kendi
ni geleceğin şartlarına uyarlama 
yeteneğini etkileyeceğini belirten 
Doç.Dr.Mehmet Öz, bundan do
layı tarihçinin yaptıklarının h~.r
kesi etkileyeceğini ifade etti. 

Sadece objektif tarihi bilginin 
yeterli olmadığı, bu bilginin yo
rumlanması gerekliliği üzerinde 
de duran Öz, tebliğini şöyle nok
taladı: "Tarih geleceği bugüne, bu
günü de yanna bağlayan bir köprü
dür. Geleceğin şekillenmesinde tarl
hi tecrübe insanların önüne değişik 
seçenekler sunaı: Kendisini, geçmi
şini ve kültürünü tenkidI bir bakış 
açısıyla tahlil edebilen toplumlann 
bu birikimden yararlanarak yeni 
atılımlar yapacağı muhakkaktı,: ... 
Tarihin tekil olaylar çerçevesinde 
bize verebileceği derslerden çok da
ha önemli ve kapsamlı yararı, in
sanlığın yaşadıklannı ve daşaııdük
lerini daha geniş bir çerçevede anla
yıp yornmlayabilmemizi sağlayan 
bir perspektif sunmasıdıı: " 

TüRKlYE'DE 

SANAYİ VE 

TtCARET HAYAll 
Prof.Dr. Yusuf Ziya lrbeç, 
Çankaya Üniversitesi 
-------~'----

T ürkiye'nin sanayi ve ticaret 
hayatını bütün yönleriyle 

anlatan Prof.Dr.Yusuf Ziya lrbeç, 
Türk ekonomisinin son 20 yıl 
içinde (1980 ve 1994 yıllan ha
riç) iyi bir gelişme trendi yakala
dığını söyledi. Gayri Safi Milli 
Hasıla'nın yıllık ortalama olarak 
1980-1990 yılları arasında % 
5.3, 1990-1995 yıllan arasında 
ise % 2 olarak büyüdüğünü be
lirten lrbeç, buna karşılık dünya 
ekonomisindeki büyüme hızının 
1980-1990 yıllan arasında 3 .1, 
1990-1995 yıllan arasında % 2 
olarak gerçekleştiğine işaret etti. 

Gayı·i Safi Milli Hasıla'nın 1995 
yılında % 8 büyüme hızını yaka
ladığını belirten lrbeç, "1996 yı
lında 7.1 ve 1997 yılmda tekrar % 
8 büyümüştüı: 1998 yılının ilk yan
sında % 6. 4 oranında büyüyen 
GSMH'mn yıl sonuna doğru büyü-



me hızı yavaşlamış ve yıl sonu iti
bariyle % 3.8 olarak gerçekleşmiştiı: 
1998 yılının ilk 9 ayındaki büyüme 
hızı ise% 4.4'dür." dedi. 

Bütün sektörlerin GSMH büyü
me oranlarını yıllara göre bir tab
lo üzerinde açıklayan lrbeç, Tür
kiye'deki kişi başına düşen 

GSMH'daki gelişmeleri de bir 
başka tablo üzerinde açıkladı. 

Prof.Dr.Yusuf Ziya lrbeç yine 
tablolarla, tarım, sanayi ve ticaret 
kesimlerinin GSMH'ya yaptığı 
katkı paylan, sanayi sektörü kat
ma değeri, hizmetler sektörü kat
ma değeri, tanın, sanayi ve ticaret 
kesimlerindeki değişme hızı ko
nularında bilgi verdi. 

Dünyada dış ticaret ve 1997-
1998 Türkiye'sinin yeri konusu
nu ve Türkiye'de serbest bölgele
rin sınai ve ticari faaliyetlere kat
kısı konularına da değinen lrbeç, 
tebliğinin sonuç ve değerlendir
me bölümünde Türkiye'nin sana
yi ve ticaret hayaumn sağlıklı yü
rüyebilmesi için yapılması gere
kenleri anlattı. 

Btzt Btz YAPAN 

DEGERLERİMİZ 
Doç.Dr. Ahmet Nedim Serinsu, 
Ankara Üniversitesi 

Doç.Dr. Ahmet Nedim Serinsu 
tebliğini "sunuş", "Değer Nedir ve 
Nasıl Oluşur?", "Değer-Kültür Iliş

kisi", "Değerlerimizin Temelinde Ne 
Var?" ve "Bugün Ne Yapmalıyız?" 
başlıkları altında sundu. 

Serinsu ·.tebliğinin sunuş kıs

mında "lns,anm anlam arayışı"! 

üzerinde durdu ve hayatin bir 

noktaya kadar reçete edilebilece
ğini ifade ederek, reçetenin ama
cının da insanımızın ayakta dura
bilmesini sağlamak olması gerek
tiğini vurguladı. 

Daha sonra değer ve nasıl 
oluştuğu konusu üzerinde duran 
Serinsu, "Değer"i; "Kişinin, iste
yen, gereksinme duyan, erek koyan 
bir varlık ·olarak, nesne ile bağıntı
sında beliren şey"dir. "Bir şeyin ar
zu edilebilir/ iyi veya edilemez/ kötü. 
olduğu hakkındaki inançtır." diye 
tarif etti. 

lnsan hayatında; anlam bulma
sında yardım edecek, insanın ha
yatını aydınlatacak, yol göstere
cek bir rehbere ihtiyaç olduğunu 
belirten Serinsu, bu rehberlerin 
de, peygamberler, filozoflar ve 
düşünürler olduğunu belirtti. 

Bizi biz yapan değerlerimizin 
ne olduğunu tarihimizle dinimi
zin eseri olan 'özgü kültürü
müz'de aramamız gerektiğini ifa
de eden Doç.Dr.Serinsu, bu bağ
lamda sadece özgü kültürümüz 
ile ortak kültürümüzde dinimiz
den kaynaklanan değerlerimiz
den bahsederek, "Dinimiz Islami
yet ile katıldığımız ortak kültürü
müzün temelinde kutsal Kitabımız 
Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (S.A. V.) vardır." 
dedi. 

Tebliğinin sonunda Bugün Ne 
Yapmalıyız? sorusuna cevap ara
yan Doç.Dr.Ahrrıet Nedim Serin
su bu konudaki görüşlerini de şu 
şekilde dile getirdi: "Kutsal kitabı
mız ve modellediğimiz insan 
Hz.Muhammed (S.A. V) ile ilişkimi
zi bir temele oturtmalıyız. Bu çerçe
veden kendimize-hayata-tabiata
evrene bakabilmeliyiz. Bu ise 'bilgiyi 
dönüştü.rebilmemizle' mümkündür. 
Yani Kur'an'ı ve Hadis'i yeni deger
ler olarak hayatımıza katabilme
mizle mümkündür." 



Imkanlann Tesbiti ve 
Uygulama Yollan'nın 
işlendiği V oturumun 
başkanlığını Prof Dr. 
Süleyman Hayri Bolay, 
başkan yardımcılığını da 
Doç.Dr. Ayhan Bıçak yaptı. 
Bu oturuma konuşmacı 
olarak; Prof Dr. Ilber Ortaylı, 
Yrd.Doç.Dr. Ramazan Acun 

ve Doç.Dr. Servet ôzdemir, 
müzakerezi olarak da 
Prof Dr. Naci Bostancı, 

Prof D1: Korkut Tuna ve 
ProfDr. Abdurrahman 
Küçük kat1ld1la1: 

GELECEKTE 

TüRKiYE'DE 
. i 

İDARE 
Prof.Dr. llber Ortaylı , Ankara 

Çıniversitesi 

... _.,. 
Türkiye idaresinin mazide üni

versal medeniyete katkı teşkil 
edecek bir yapıya sahip olduğu
nu belirten Ortaylı, bu idari yapı
nın özelliklerini şöyle özetledi: 

a) Askeri bir niteliktedir; ko
mutanlar aynı zamanda bölgesel 
yönetici ve asayiş amiridir. Bu ne
den le komutan adaylarının eğiti
minde kültür, din, spor, sanatlar 
da ağırlıklı yer almaktadır. En de
rin özgün bir kurumdur. 

b) Şeı iat'ın temsilcileri de ida
reye katılmaktadır. Bu zümrenin 
de idari ve askerl görevleri vardır. 

V. OTUEµM ••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• 

İMl<ANLARIN TESBİTi ve 

UYGUlAMA YOLLARI 

Hatta gayrimüslim milletlerin ba
şındakiler de kendi cemaatleri 
içinde aynı fonksiyona sahiptir. 
ldarl görevleri olan ve vergiden 
muaf bu zümrelerin "askeri" de
yimi altında bir ayrı statüleri ol
ması tesadüfi değildir. 

c) ldarede ehliyet (efficiency) 
esas unsurdur. Aristokrasi yok
tur. Zümrelerin ırsi hak ve imti
yazları veya mükellefiyeti yoktur. 
Ehliyete göre ücra köylerin ço-

ı.ıw
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cuklan vezarete kadar yükselir ve 
bu meslek esas itibariyle böyle
dir. Bu meslek bir nevi imtihan 
ve uzun bir denemedir. Esas iti
bariyle imparatorluğun hayatında 
değişikliğe uğramamış ve cum
huriyete de böyle intikal etmiştir. 

Gelecekte Türkiye idaresini çok 
partili rejimle birlikte yeni prob
lemlerin beklediğini ve geçmişten 
gelen kurumların korunmasının 
yeni zorluklar arzettiğini belirten 
Ortaylı bu konuda da şu tesbitle
ri yaptı: ldare nepot!~te (gohum
baz) ilişkilerin tazyiki altındadır; 
bunun önlenm~i için geniş ölçü
de bir imtihan sistemine gidilme
si icap eder. Örneğini tarihten ve 
günümüzdeki, ÖSYM benzeri ku
rumlardan alabiliriz. Geniş ölçü
de imtihan ve liyakat sistemine 
gidilmezse istihdamdaki adalet
sizlik, kızgınlık, küskünlük, reji
me ve vatana yabancılaşma ve be
yin göçüne neden olur. Nitekim 
bu süreç başlamıştır ve ilerlemek-



tedir. Siyasi partilerin kayınmcılı
ğına bölgeci kayırmalar da eklen
mekte; bu ise vatandaş oportü
nizmine ve siyasetin kirlenmesine 
ve yozlaşmasına da neden olmak
tadır. 

Siyasetin çoğulcu bir ortamda 
yapılması fa~kl.r içtihadlann öne 
sürülmesi (siya.ş_i program) ve teş
kilatlanması (5,jyasi parti) olarak 
düşünülmelidir. ldare bu demok
ratik çoğulcu sistemin icabını ye
rine getirecek ve hizmet verecek 
biçimde teşkilatlanmalıdır. Dola
yısiyle idare aAamı siyaseti yapa
cak, siyaset Wrar verecek merci 
olmayıp; siy~~\ kararlan uygula
yacak teknisyendır; bu ıse hu
kuk, tarih şuuru ve esaslı dil bil
gisi gerektirir. Mazide bu vasıfla
ra sahip idare adamı; bugün bu 
vasıflan kaybeden cahil, siyasetin 
içine ve kadrolara yamanarak 
adaletsiz idare yapan bir zümre 
haline gelmiştir. Ön planda tek
nik donamını yüksek; özel sek
törde de çalışabilecek nitelikte, 
güvenceli bir bürokrasi kurmak 
yoluna gidilmelidir. Türkiye 
2000'li yıllar için bunu çok kısa 
sürede gerçekleştirebilecek bir 
kapasiteye sahiptir. 

ÜçONcüBİNE 
GiRERKEN 

TüRKiYE'DE 

BtLlM iVE 

TEJ{NOLOJİ 
Yrd.Doç.Dr. Ramazan Acun, 
Hacettepe Üniversitesi 

B ilimin insanlığın refah v_e 
gelişmesi açısından önemı

nin ilk kez 1 7. Yüzyıl başlarında 

lngiliz düşünürü Francis Bacon 

DO 
HAFT 
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tar;ıfmdan dile getirildiğini ifade 
ederek sözlerine başlayan Yrd. 
Doç.Dr. Ramazan Acun, sonraki 
yüzyıllardaki gelişmelerin bu dü
şünceyi doğruladığını, bu sebeple 
de pek çok ülkenin bilim ve tek
nolojiyi kalkınma modellerinin 
ana ekseni haline getirdiğini be
lirtti. Bilim ve teknolojik faaliyet
lerin verimlilik artışını sağlayarak 
kalkınmayı hızlandırdığının far
kedilmesi ve teknoloji odaklı ik
tisat teorilerinin geliştirilmeye 
başlamasının l 960'lı yıllara rast
ladığını belirten Acun, Türki
ye'nin bu durumu ilk farkeden 
ülkelerden olduğunu ve gerekli 
organlan o yıllarda kurduğunu 
ifade etti. Yrd.Doç.Dr. Ramazan 
Acun, Devlet Planlama Teşkilatı 
ve TÜBITAK'ın bu manada ku
rulmuş önemli teşkilatlar olduğu
na da işaret ederek, DPT'nin 
1961 yılında, TÜBITAK'm da 
1963 yılında kurulduğuna dikkat 
çekti ve Türkiye'deki bu alandaki 
gelişmeleri grafiklerle dinliyicile
re aktardı. 

TüRK EGiTiM 

SiSTEMlNE 

ELEŞTİREL 

BiR BAKIŞ 
Doç.Dr. Servet Özdemir, Gazi 

Üniversitesi 

Eğitimin Türklerde her zaman 

önemli kurumların başında geldi

ğini ve ilim adamlarının devlet 
adamları tarafından korunduğu

nu ve saygı gördüğünü belirterek 



tebliğine başlayan Özdemir, bu
nunla birlikte eğitim konusunda 
ciddi yanlışlıkların yapıldığına 
dikkat çekti. 

Bir sisteme yön veren temel 
öğenin, o sistemin felsefesi oldu
ğunu belirten Özdernir, "Türk eği
tim sistemi geçmişi ve bugünü anla
maktan uzak birtakım rakip izleni
mini veren gnıplann mücadele ala
nına dönmüştüı: Türkiye'de eğitim 
ve eğitim sorunları duygusal bakış 
açılarına göre yönlendirilmeye ça
lışılmaktadıı: " dedi. 

Tüm dünyada iş ve toplum ha
yatında gözlenen değişmelerin, 
eğitim kurumlarını da değişmeye 
zorladığını belirten Özdemir, 
Türkiye'nin buna ayak uydura
madığını söyledi. Dünyadaki 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda görülen ilerlemelerin, 
eğitim olgusunu salt "okul" ola
rak ele almak ve eğitimi okul ile 
sınırlı görmek devrini kapamgını 
söyleyen Doç.Dr.Servet Özdemir, 
okul dışındaki işletmelerde de 
eğitimin en önemli etkinlikler 
arasında yer aldığını ifade ederek 
"artık günümüzde "okullar işyer
leri, işyerleri de okul" gibi olmak 
zorundadır" dedi. 

Bilimsel gelişme ve ilerlemeler 
sonucunda, bilgi aktarımına da
yalı eğitim anlayışının sona erdi
ğini belirten Özdemir, "günümüz
de "bilgiyi odak noktası yapan" 
eğitim anlayışı yerini "bilgilerin 
nasıl üretileceği" eğitim anlayışına 

bırakmışt11:" dedi. 

Bilgi toplumunda eğitim kuru
munun da kendini önemli oran
da değiştirmek zorunda olduğu

nu vurgulayan Özdemir, bilgi 
toplumunda okulun işlevi ve ko-

numu hakkında detaylı bilgi ver
di. 

21. yüzyılın en önemli eğitim 
sloganının "Hayat Boyu Eğitim" 
olacağını belirten Özdemir, eği
timdeki yeni felsefe ve yaklaşım
landa şöyle ifade etti: "Eğitimde 
yeni felsefe ve yaklaşımlar ve bun
lamı uygulanması eğitimcilerin 

kendilerini yargılayıcı bir kişi ola
rak görmekten çok destekleyici bir 
hişi olarak görmelerine; aktancı bir 
kişi olmaktan çok, yönlendirici ve 
kılavuz bir kişi olarak görmelerine; 
sınıf duvarları içinde soyutlanmış 
çalışanlardan çok, aileler, öğrenciler, 
yöneticilet; öğretmenler, işyerleri ve 
bütün toplumla birlikte çalışanlar 
olarak görmelerine yardım edecek
ti1'. "dedi. 

Doç.Dr.Servet Özdemir tebliği
nin sonunda bilgi toplumunda 
eğitimin hangi özellikleri taşıya

cağı ile Türk eğitim sistemi ve so
runları hakkında geniş bilgi ver
di. 

DEGERLENDfRME 

OlURUMU 
Sempozyumun son oturu

mu olan değerlendirme otu
rumun un ba.şkanlığını 

Prof.Dr. Korkut Tuna, baş
kan yardımcılığını da 
Doç.Dr. Recep Kılıç yaptı. 
Oturuma konuşmacı olarak, 
emekli öğretim üyesi 
Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer 
katıldı. 

Sempozyumda sunulan 
tebliğler ilk yapılan müzake
relerin geneli üzerinde bir 
değerlendirmede bulunan 
Sulhi Dönmezer, yapılan ko
nuşmaların tamamının güzel 
ve faydalı olduğunu, toplan
tılarda Türkiye'nin gerek je
opolitik, gerekse jeostratejik 
konuların gayet güzel işlen
diğini söyledi. 

2000'li yıllara girerken, her 
alanda Türkiye'nin bir blan
çosunun çıkarılmasının şart 
olduğunu da belirten Dön
mezer, bunun gelecek için 
faydalı olacağını kaydetti. 

Prof.Dr. Sulhi Dönmezer, 
sempozyumda yapılan ko
nuşmaların tamamının bir 
kitap olarak bastırılmasını da 
arzu ettiklerini sözlerine ek
ledi. 

Oturum Başkanı Prof.Dr. 
Korkut Tuna'da sempozyu
mun çok geniş bir yelpazede 
geçtiğini, sorunların tespiti 
ve çözüme ulaştırılması nok
tasında faydalı konuşmaların 

yapıldığını belirtti. 
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PEYGAMBERİMİZ 
• 

HZ. MUHAMMED (SAV)'İN HAYATr) 
• 

Rıza Deniz 

Hz. Peygamber Miladı 571 se
nesi (20 Nisan) Rabiülevvel 

ayının 12. Pazartesi gecesi Mek
ke'de doğdu. Babası Kureyş kabi
lesinin Haşimi soyundan Abdül
muttalib'in oğlu Abdullah, annesi 
Zühre oğullarından Vehbin kızı 
Amine'dir. Anne ve baba tarafın
dan soyu Hz. lbrahim'e dayanır. 
Peygamberimiz "Ben iki kurban
lığın oğluyum" demekle soyunun 
Hz. lbrahim'den geldiğini bildir
miştir. Adım dedesi, Muhammed 
koymuş. Niçin bu adı koyduğu
nu soranlara, "Dilerim ki gökte 
Hak, yeryüzünde halk onu hayır
la yad etsirıler" cevabını vermiş
tir. 

Siyer kitaplarında Hz. Peygam
ber'in doğumunda harikulade 
olayların cereyan ettiği bildiril
mektedir. Bunlar Sava Gölü'nün 
kuruması, ateşperestlerin seneler
ce hiç sönmeden yanan ateşleri
nin sönmesi, Kisra'nın sarayların
dan sütunlar yıkılması, gökyüzü
nün nurlanması ve alemlere rah
met Hz. Muhammed doğdu ni
dasının duyulması gibi. 

Hz. Peygamber'in doğduğu yıl
larda dünyada ve bilhassa Arap 
Yarımadası'nda kapkaranlık bir 
cehalet devri yaşanıyordu. Allah 
diye kendi elleriyle yonttukları 
taşlara , ağaçlara tapıyorlar, kız 

çocuklarını diri diri toprağa gö
müyorlardı. Kadınlar kumar ma-



salannda bir meta gibi alınıp sarı
lıyor, kadına değer verilmiyordu. 
lçki, kumar, fuhuş çok yaygındı. 
Zayıf eziliyor, güçlü haksız da ol
sa haklı çıkıyordu. Kabileler ara
sında tefrikadan insanlar birbirle
rini yiyiyordu. Mill'i Şairimiz 
(Mehmet AkiO Bir Gece adlı şi
irinde bu durumu şöyle dile geti
riyor: 

bolluk ve bereket yağdı. Süt an
nesi sonra, annesine teslim etti. 6 
yaşındayken annesi onu hizmet
çileri Ümmüeymen ile birlikte 
Medine'ye babasının kabrini ziya
rete götürdü. Dönüşte Ebva kö
yünde annesi hastalandı ve öldü. 
Böylece hem anadan hem baba
dan öksüz kaldı. Ümmüeymen 
onu Mekke'ye getirip dedesi Ab-

On dört as ı r ewel, yine böyle bir geceydi, 
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi. 

Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler, 
Kaç bin senedir, halbuki bekleşmedelerdi. 

Nerden görecekler? göremezlerdi tabii 
Bir kerre, zuhur ettiği çöl, en sapa yerdi. 

Bir kerrede, mamure-i dünya, o zamanlar 
Buhranlar içindeydi, bu günden de beterdi. 

Sırtlanları geçmişti beşer y ı rtı cılıkta 

Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. 

Fevza bütün afakına sarmıştı zeminin 
Salgındı , bu gün şarkı yıkan , tefrika derdi. 

Peygamberimizin doğumundan 
6 ay önce babası Abdullah Suriye 
seyahatinden dönerken 25 yaşın
da hastalanarak Medine'de vefat 
etmiş ve oraya defnedilmiştir. 

Mekke'de yeni doğan çocukla
rı, Mekke'nin havası ağır olduğu 
ve çöl ikliminde çocukların daha 
sağlıklı olarak yetiştikleri ve bo
zulmamış fasih Arapça öğrenme
leri için süt anneye vermek adet
ti. Peygamberimiz de Halime is
minde bir kadına verildi. Halime 
Peygamberimizi emzirdi. 4 yaşına 
kadar büyüttü. Bu sayede evine 

dulmuttalib'e teslim etti. 8 
yaşına kadar dedesinin ya
nında kaldı. Onun da ve
fatıyla amcası EbO. Talip 
onu himayesine aldı. Pey
gam beri m izin gençliği 
amcasının yanında geçti. 
Çocukken onunla Şam'a 
ticaret için gitti. Konuş
maya başladığından itiba
ren çocukluğu ve gençliği 
tertemiz geçti. Hiçbir ca
hiliyet adetine bulaşmadı. 
Doğruluğu, dürüstlüğü, 

yardımseverliliği ile şöhret 
buldu ve kendine en gü-
venilir kişi anlamında "el
Emin" ismi verildi. 

Hz. Hatice ile ticaret or
taklığı yaptı. Onun güve
nirliliğine hayran kalan 
zengin ve dul olan Hz. 
Hatice Peygamberimizle 

evlendi. O zaman Peygamberimiz 
25 , Hz. Hatice 40 yaşında idi. 
Çok mutlu bir yuva kurdular. Bu 
evlilikten Peygamberimizin Ka
sım, Zeynep, Rukiye, Ümmügül
süm, Fatıma ve Abdullah ismin
de 6 çocuğu oldu. Bunlardan Fa
tıma hariç hepsi Peygamberimiz
den önce vefat etiler. Şu anda so
yu Hz. Ali ile Hz. Fatıma'dan de
vam etmektedir. 

Peygamberimiz 40 yaşına kadar 
yaşadığı insanlar içerisinde say
gm bir mevkiye sahipti. Sözüne 
güvenirler ve son derece itimat 
ederlerdi. Kıymetli eşyalarını ona 
emanet ederlerdi. Sözünden çık
mazlardı. Kabe'nin tamirinde 
yaptığı hakemlik de bunun en 
güzel örneğidir. 

40 yaşlarına doğru zaman za
man Hıra dağına çıkar orada, 
mağarada günlerce tefekkür eder, 
bildiğince Allah'a dua ederdi. Ba
zı garip olaylara şahit olmaya 
başladı. Garip rüyalar gördü. Ga
ibden sesler duymaya başladı. 
Miladi 610 yılı Ramazan'ın Kadir 
gecesinde 40 yaşında iken Cebra
il ilk vahyi Hıra dağında getirdi. 
Gelen ilk vahiy, Alak Süresi'nin 
ikra diye başlayan ilk ayetleri ol-



du. «Yaratan Rabbinin adı ile 
oku. O, insanı alaktan yarattı. 
Oku, kalemle öğreten, insana bil
mediğini belleten Rabbin , sonsuz 
kerem sahibidir." Hz. Peygamber 
meleğin arkasından bu ayetleri 
okudu. Mağaradan çıkarak evine 
gitmek için yola düştü . Yolda «ya 
Muhammed. Sen Allah'ın elçisi
sin ben de Cibrilim" dediğini 
duydu. Cebrail'i gördü. Korku 
içinde evine vardı. Hz. Hatice'ye 
durumu anlattı. Hz. Hatice şu 
sözlerle onu teselli etti: "Öyle de
me, Allah'a yemin ederim ki, Ce
nab-ı Hak seni hiçbir vakit utan
dırmaz. Çünkü sen, akrabanı gö
zetirsin. işini görmekten aciz ki
şilerin işini görürsün, fakire verir, 
misafiri ağırlarsın , Hak yolunda 
zuhur eden olaylarda halka yar
dım edersin." Hz. Hatice sonra 
onu amcazadesi Varaka'ya götür
dü. O Tevrat ve lncil'i bilen bir 
ihtiyardı. olanları dinledikten 
sonra: "Müjde sana Ya Muham
med! Allah'a yemin ederim ki sen 
Hz. lsa'nın haber verdiği son Pey
gambersin. Gördüğün melek sen
den önce Cenab-ı Hakk'ın Hz. 
Musa'ya gönderdiği melektir. 
Keşke genç olsaydım da kavmin 
seni yurdundan çıkaracağı gün
lerde sana yardımcı olabilsey
dim .. . " dedi·: · 

Hz. Peygambere ilk iman eden 
Hz. Hatice oldu. Sonra evlatlığı 
Zeyd, sonra küçük yaşta Hz. Ali 
ve sonra da en samimI arkadaş ve 
dostlarından Hz. Ebü Bekir. Pey
gamberimiz lslam'ı önce gizli, 
sonra da Allah'tan aldığı emirle 
a$ikare insanlara duyurdu. Yakm 
akrabasını Safa tepesine çıkarak 
çağırdı. Onlar toplandıktan son
ra: "Şu dağın arkasında düşman 

var, size saldıracak desem bana 
inanır mısınız?" diye sordu. Hep 
bir ağızdan: "Evet inanırız. Şim-

diye kadar senden yalan söz duy
madık" dediler. O zaman Pey
gamberimiz "O halde ben size 
önümüzde şiddetli bir azap günü 
bulunduğunu, Allah'a inanıp kul
luk etmeyenlerin en büyük azaba 
uğrayacaklarını haber veriyo
rum ... " diyerek sözlerini bitirdi 
ve hemen muhalefet ettiler. Ebü 
Leheb: "Helak olasıca bizi bunun 
için mi çağırdın?" diyerek gönlü
nü kırdı. 

Peygamberimiz insanları Is
lam'a davete devam etti. Müşrik-

ler insanlara çok eza ve cefalar et
tiler. Kızgın güneş altında, kızgın 
kumlar üstüne çırılçıplak yatıra
rak taşlarla bastırdılar. Bazıları 
Habeşistan'a hicret etti. inançla
rından zerre taviz vermediler. 
Mekke müşrikleri alay, hakaret ve 
işkencenin her çeşidini denediler, 
Haşimoğullanyla her türlü alış
verişi , konuşmayı, sosyal her tür
lü ilişkiyi keserek boykot ettiler. 
MÜSlümanlar aç kaldı, susuz kal
dı. Islam yine yayıldı. Bu arada 
Peygamberimiz iki acıklı olayla 
karşılaştı. Bunlardan biri kendisi
ne büyük destek veren amcası 
Ebu Talib'in ölümü ile diğeri de 
sevgili eşi Hz. Hatice'nin vefatı. 

Mekke devrinin onuncu yılına 
rastlayan bu yıla tarihçiler "hü
zün yılı" adını veriyor. 

Kureyşlilerin zulümleri iyice 
artmıştı. Peygamberimiz bir mel
ce aramak için Taif'e gitti. Orada 
da sokak çocuklarına taşlattılar. 
Ayaklan kan içerisinde kaldı, ya
nında bulunan hizmetçisi Zeyd 
kendini taşlara siper etti. 

Medine'den gelen kafilelerle te
mas kurdu. Akabe biatlan oldu. 
Receb ayının 27. gecesi 62l'de 

Cenab-ı Hakk'ın ilaht davetiyle 
Mirac'a yükseldi. 

Peygamberimizin izniyle müs
lümanlar Medine'ye hicret ettiler. 
Peygamberimiz Miladı 622 yılın
da Hz. Ebü Bekir'le birlikte hicret 
etti. Medineliler Peygamberimizi 
büyük bir sevinçle Kuba'da karşı
ladılar. Burada 14 gün kaldı ve 
bizzat kendilerinin de çalışması 
ile Kuba Mescidi'ni inşa ettiler. 
14 gün sonra karşılamaya gelen
lerle birlikte bir cuma günü deve
sine binerek Medine'ye hareket 
etti. Ilk cuma namazını Ranuna 
denilen mevkide kıldırdı. Cuma 
namazından sonra Medine'ye ha
reket etti. Medine tariht bir gün 



yaşadı. Yola iki taraflı dizilen halk 
Allah'm Rasulü geldi, Allah'ın Ra

sulü geldi diye bağrıştı. Çocuklar 
şiirler okudu. 

Herkes ey Allah'ın Rasulü bize 
buyur, diye davette bulundu. O, 

devesinin çöktüğü Hz. Halid'in 
evinde misafir oldu. 

Medine'de ilk önce mescid ile 
Peygamberimizin haneleri yapıl

dı. Ensar ile Muhacir arasında 
kardeşlik esası getirildi. Peygam

berimiz Hz. Aişe ile evlendi. Ya
hudilerle vatandaşlık antlaşması 

yapıldı. Ezanı Muhammedt, na
maz vakitlerini ilan için meşru 

oldu. Hicretten sonra Medine'de 
müslümanlar müşriklere karşı 

koyabilecekleri duruma gelince 
cihad izni verildi. Bedir, Uhud, 

Hendek Savaşları Mekke müşrik

leri ile yapıldı. Hayber fethedildi. 
Tebuk seferi yapıldı. Bir çok ül

kelere Islam'a davet için elçiler 
gönderildi. Arap Yarımadası baş

tan başa lslam hakimiyetine girdi 
ve Islam devleti kuruldu. 

Hicretin 10. yılı; Miladi 632 yı

lında Veda Haccı'nı yaptı. 140-
150 bin müslümana Arafat'ta hi

tap ederek Medine'ye döndü . 
Hastalandı. "Lailahe illallah. Ölü

mün de şiddetleri var. Allahım, 
ölüm sıkıntılarına katlanmak için 

bana yardım et, beni bağışla" di
ye dua etti. Elini kaldırdı 3 defa: 

"Allahım beni Reffiki Ala cami
asından kıl" dedi. Başı Hz. Ai

şe'nin kucağında olduğu halde 
Rabbine kavuştu. 

•• • •• ••• • •••••• 
(*) Kutlu Doğum : 3 

(Hazreti Muhammed ve Gençlik) 

Canım kurban olsun senin yoluna 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed 

Şefaat eyle bu kemter kuluna 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 

Mü'min olanların çoktur cefası 

Ahiretde olur zevki sefası 

On sekiz bin alemin Mustafası 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 

Miskin Yunus nider dünyay ı sensiz 

Sen Hak Peygambersin şeksiz gümansız 

Sana uymayanlar gider.im.ansız 

Adı _güzel, kendi güzel Muhammed. 
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Türk • lsliı Kii •• 

V atandaşlanmmn yogun ilgi 
göslerdiği ve özellikle şehit 

yakınlarının dinleyici olarak ka
tıldığı panelde şehitlerimiz için 
bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu. Saygı duruşunu mü
teakip İstiklal Marşımız toplucu 
okundu. Daha sonra hafız Bilal 
Demiryürek tarafından Kur'an-ı 
Kerim tilavet edildi. 

Panelde Türkiye Diyanet Vakfı 
Kadın Kollan Başkanı Ayşe Sucu 
bir açış konuşmast yapu. 

•••••••••••••••• 
Ayfe Sucu 

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı 
Ankara Müftülüğü Eğitim Uzmanı 

•••••••••••••••• 
Türk milletinin tarih boyunca 

şehitlik ve gazilik kavramlarını 
yüreklerinde hissettiklerini ve bu 
mertebelere daima bağlı kaldıkla
rını ifade ederek konuşmasına 
başlayan Ayşe Sucu Türk milleti
nin tarih boyunca özgür ve ba
ğımsız bir şekilde bu vatanda ya
şamasını, ecdadımızın şehitlik ve 
gazilik kavramlarını bütün ben
likleriyle özümsemelerine ve bu 

utlu Doğum Haftası münasebetiyle Türki
ye Diyanet Vakfı Kadın Kolları tarafından 
"Türk lslam Kültüründe Şehitlik ve Gazi
lik" konulu bir panel düzenlendi. Oturum 

Başkanlığını Prof.Dr. Nesimi Yazıcı'nın yaptığı 

panele konuşmacı olarak Doç.Dr. Mehmet Öz
demir, Doç.Dr. Abdülhakim Yüce ve Emekli 
Kunnay Albay Oğuz Kalelioğlu katıldı. 

rütbelere aşk derecesinde tutkun 
olmalarına bağladı. 

Müslüman Türk Milletinin, hür 
ve bağımsız olmanın dışında, bir 
başka hayat tarzı düşünemeyece

ğini, şehitlik ve gazilik kavramla
rının atalarımız için olduğu kadar 
bugün bizim için de en az aynı 
nispette, önemde oldugunu belir
ten Ayşe Sucu, bu kavramların 

geleceğimizde de, yine aynı şekil
de değerini muhafaza edeceğini 
söyledi. 

Mücerret kavram ve ideallerin 
benimsenmesinde ve kitlelere 
mal olmasında müşahhas örnek
lerin çok önemli bir rolünün ol
duğunu ve yeni yetişen nesillere 
şehitlik ve gazilik ruhunun ka
zandınlmasırida, bu örneklerden 
yararlanılmasının gerektiğini be
lirten Sucu, yakın ve uzak tarihi
mizde sayılamayacak örneklerin 
mevcut olduğunu söyleyerek "Ya
kın ve uzak taıihimizde sayılama
yacak kadar örnekler vardır. Bu ör-

neklerden yazıya geçenler vardı; 
sözlü rivayetlerde kalan, hatta çok 
dar çerçevede bilinip kitlelere henüz: 
mal edilememiş olanlar vardıı: Bü
tün bunların ciddi bir çalışma ile 
derlenip toparlanması, yazılı hale 
getirilmesi, şiir gibi, tiyatro gibi, ro
man gibi, hikaye gibi çeşitli sanat 
eserlerine konu edilerek gelecek ne
sillere aktarılması gerekmektedi?'. 
Ancak böyle somut değerler manzu
mesiyle yeni yetişen kuşaklara ör
nek şahsiyetler sunulabilir. Böylece, 
onların, ister gerçek, ister hayali, 
bize yabancı kahramanlara özen
melerine meydan vermemiş olu
ruz." dedi. 

lnsanoğlunun yaratılışında sa
hip olduğu özelliklerini korudu
ğu müddetçe, dindar olmaya, bir 
dine inanmaya ve bağlanmaya 
mecbur oldugunu vurgulayan 
Ayşe Sucu "Insanoğlu dine muhtaç 
olunca, bunun tabii bir sonucu ola
rak Peygambere de muhtaçtıı: Bu 
peygamber de, bizler için, tabiı ki, 



Hazret-i Muhammed (S.A. V) Efen
dimizdir. Çünkü, O'nun son pey
gamber oluşu, dinı olduğu kadar ta
rihı bir gerçektir. Peygambeı; rehber 
insandır; örnek insandır. O yuzden, 
ona uyulması, yolundan, peşinden 
gidilmesi gerekir. Bunun için de, bi
linmesine, tanınmasına ve doğru yo
rumlanmasına ihtiyaç vardır." dedi. 

Hazret-i Peygamber Efendimi
zin, son peygamber olması hase
biyle, insanlık için fazilet ve me
ziyet saydığı bütün özellikleri 
nefsinde toplamış bir örnek insan 
olduğunu söyleyen Sucu "O ör
nek bir insandır. Nitekim, Kur'an-ı 
Kerim'de "andolsun ki, sizin için 
Allah'a ve ahiret gününe kavuş
mayı umanlar ve Allah'ı çok z ik
redenler için, Resulullah'ta güzel 
bir örnek vardır" buyurulurken, 
sevgili Peygamber Efendimizin özel
liğine Allahü Teala dikkat çekmek
tedir. Dolayısıyla, her fert , siyası, 
iktisadı, içtimaı, askert, ilmr, beşeri 
konumu ne olursa olsun, Hazret-i 

iik 

Peygamberde, mutlalıa kendine ör
nek olacak, önder olacak, yön vere
cek bir ışık bulacaktır. 

Hazret-i Peygamber bir kuldur; 
bir eştir, babadır, devlet başkanıdır, 
yargıçtır, öğretmendir; arkadaştır; 
komşudur. O'na hangi özelliği ile 
bakarsanız, o özellikleriyle en ideal 
tipidir; çünkü, son peygamberdir; 
kıyamete kadar da son örnekti,: 

Böyle bir şahsiyeti tanımak, bil
mek, anlamak ve doğru yorumla
mak, sonra da ona uyup peşinden 
gitmek çok zor bir iş değildiı: Çün
kü, taıiht kaynaklar, hiçbir şahıs 
hakkında olmadığı kadar Hazret-i 
Peygamber Efendimiz hakkında ye
terli ve güvenilir bilgiyle doludur. 
Ancak, bu iş, sanıldığı kadar da ko
lay değildir; çünkü, bilhassa O'nun 
hakkındaki bilgileri değerlendirip, 
doğru yorumlayabilmek ve bu yo
rumlarla çağımızın ve her çağın ih
tiyacına cevap verecek, gidişatını 
yönlendirecek, sonuçlara ve pren
siplere ulaşabilmek gerekir. Bunun 

için de -altını çizerek söylüyorum 
bu cümlemi- şekle ve rivayete bağ
lanıp kalmamak, şekilden öze, hu
kümden hikmete varabilmek dira
yet ve feraseti göstermek gerekir. Bi
limin, tekniğin, teknolojinin baş 
döndürücü bir hızla gelişmesine ve 
bilgi çağını yaşıyor olmamıza baka
rak, 14 asır önceki, Peygamber 
Efendimizin hayatını bugı:i.nüıı ha
yatıyla karşılaştırmaya kalkarak, 
kendimizi o çağda yaşanmış bir ha
yatı örnek almaktan mustağni sa
yamayız. Çünkü o çağ, adı üstünde 
Asr-ı Saadettir, yani mutluluk çağı
dıı: Sadece adıyla değil, bütan özel
likleriyle de mutluluk haynağıdıı'." 

dedi. 

Insanlığın, aradan geçen bunca 
zamana ve kaydedilen bunca ge
lişmelere rağmen, hala Hazret-i 
Peygamber'in örnek kişiliğini aşa
madığını, hatta aşmak şöyle dur
sun, ona yaklaşılamadığını belir
ten Ayşe Sucu, "Çünkü O'nun ha
yatı, sadece nazariyattan, sözden, 
tavsiyeden, emirden, yasaktan ibaret 
değildir. Bilakis, söylenenin yapılma
sıdır; başkasından beklenenin, önce 
bizzat kendisi tarafindan, en ideal 
şekilde yaşanmasıdır. Getirdikleri 
de, ister tavsiye, ister emir, ister ya
sak olsun, her zaman ve mekanda 
geçerliliğini koruyan ve insanlığın 
haynna olan prensiplerdir. işte, böy
le bir hayatın, her zaman ve her 
mekanda incelenmesi, araştınlması, 

değerlendirilmesi ve amacına uy
gun, doğru olarak yorumlanması 
gerekmektedir. Bu iş için, sadece bir 
tek hafta, bir tek Kutlu Doğum Haf
tası şüphesiz yetmez. Ancak, bu haf
talar da, bu iş için uygun ve güzel 
birer vesile olmaktadır." dedi. 

Ayşe Sucu konuşmasını Pey
gamber Efendimizin, her biri bir 
toplumu ayakta tutmaya, yönlen
dirip güçlendirmeye yetecek kıy
metteki hadislerle tamamladı. 



• • ••••••••••••• 
Pror.or. Nesimi Yazıcı 

•• ••••••••••••• 

I• slam tarihinin başından itiba
ren, gazilik ve şehitliğin önem

li bir mertebe olduğunu belirte
rek sözlerine başlayan Prof.Dr. 
Nesimi Yazıcı, Peygamber Efendi
mizin hemen hemen bütün saha
besinin de gazilerden oluştuğunu 
söyledi. 

lslam'ı kabul etmekle şereflen
miş olan bütün toplulukların, 

dinleri uğruna, mukaddes bildik-

leri değerler uğnma, gerektiğinde 
canlarını vermekten de geri kal
madıklanm belirterek, "Yıne, Pey
gamber Efendimiz döneminden baş
layacak olursak, Hazret-i Ham
za'dan, sonra O'nun sevgili torunu.. 
Hazret-i Hüseyin'den ve daha sonra 
devam eden zamanlar içerisinde 
milyonlarca aziz şehit ve gazi saye
sindedir ki, vatanlar korunmuş, 
inanılan, beğenilen, istenen değerler 
yaşatılmaya devam edilmişti,:" de
di. 

Bütün lslam milletleri içerisin
de, Türk Milletinin şehitliğe ve 

U Kffİ; -

gaziliğe ayn bir önem ve değer 
atfettiğine işaret eden Yazıcı, 
"Türk Milleti şehitliğe ve gaziliğe 
çok büyük değer vermiştiı: Bunu 
söylemek de, kendi milletimize bir 
ayrıcalık yapmak değil, yalnızca 
çıplak hakikatin ifadesinden ibaret 
olacahtır. Çünkü, bizde, daha Isla
miyet'in kabulünden başlamak üze
re, Türkistan'da, ribatlarda, hem de 
kendi milletine karşı inandığı değer
leri müdafaa etmeye çalışan gaziler 
ve şehitler ortaya çıkmış, bugün ya
şadığımız ve ebediyete kadar da bi
zim milletimizin yaşamasını temen
ni ettiğimiz ve yaşayacağına inandı
ğımız Anadolu toprakları da, büyük 
çapta, gaziler sayesinde, gazilikle 
birlikte şehitliği de göze alabilen ec
dadımız sayesinde bizlere vatan ol
muş ve bir Islam beldesi haline gele
bilmiştir. 

Bizle,; o kadar sevmişiz ki gaziliği 
ve şehitliği, bunlardan bir örnek 
olarak gaziliği alacak olursak, gazi
lik sıfatını yalnızca insanlara da 
vermemişiz, bazen şehirlere vermi
şiz, Antep'e Gaziantep demişiz, 
Magosa'ya Gazi Magosa demişiz, 
üniversitelerimize isim vermişiz, 
Gazi Üniversitesi demişiz ve devle
timizin kurucusu Aziz Atatürk'e de 
verilebilecek birçok unvanlar içeıi
sinde, onun soyismi Atatürk'le bir
likte en çok benimsediği unvanları 
arasında Gazi Mustafa Kemal un
vanım vermişizdir." dedi. 

• • • • • • • • • • • • • • • 
Doç.Dr. Mehmet ÖZdemir 

Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 

• • • • • • • • • • • • • • • 

S on zamanlarda özellikle İs
lam, Hazret-i Peygamber ve 

Müslümanlar hakkında genelde 
olumsuz bir imaj ortaya çıkanl
maya çalışıldığını ifade ederek 
sözlerine başlayan Doç.Dr. Meh
met Özdemir, lslamın bir savaş 



dini olduğu, Hazret-i Peygambe
rin, bir savaş peygamberi, Müslü
manların da savaştan başka bir 
şey düşünmeyen bir topluluk ol
duğu yönünde bir kanaat oluştu
rulmaya çalışıldığını söyledi. Bu 
kanaatin doğru olmadığını ve 
gerçekle hiç alakasının olmadığı

m belirten Özdemir "çünkü, her 
şeyden önce, Islam kelimesinin biz
zatihi kendisi, savaş anlamının tam 
tersi olan banş manasını ifade et
mektediı: Zaten, hepimiz biliyoruz 
ki, dinlerin de göndeıiliş gayesi, en 
son lslcım olmak üzere, insanlığın 

huzur ve saadetini temin etmektir." 
dedi. 

lslam'da insan hayatının son 
derece korunduğunu ve değerli 
kabul edildiğini ifade eden Özde
mir "lslamda insan hayatı korun
muştur. Bu sebepten denilmektedir 
ki Kur'an-ı Kerim'de "kim bir in
sanı öldürmüşse, bütün insanları 
öldürmüş gibidir. Kim de bir in
sanın hayata kavuşmasına vesile 
olmuşsa, bütün insanların hay a
ta kavuşmasına vesile olmuştur. " 
Dolayısıyla, dinin temel hedefi in
sanları öldürmek değil, insanları 
hayata kavuşturmah, insanlara ha
yatiyet vermektir." dedi. 

Doç.Dr. Mehmet Özdemir 

Hazreti Peygamberin hayatı bo
yunca hiç kimse ve zümrenin se
bepsiz yere kanının helal olmadı
ğımda belirten Doç.Dr. Mehmet 
Özdemir "Hazret-i Peygamber'in 
hayatmı dikkate alacak olursak, 
Hazret-i Peygamber'in, hiçbir şehil
de, hayatı boyunca, başka insanla
ra, başka clinlerclen insanlara -ki 
bunlar müşıiklerdir, Yahudilerdir 
veya Hıristiyanlardır- sebepsiz, 
mesnetsiz yere hücum ettiğini, onla
rın kanını helal saydığını görmüyo
ruz." dedi. 

Cihat kavramının insanlar tara
fından yanlış anlaşıldığını ve in
sanların yanlış şartlandırıldığını 
vurgulayan Özdemir, "Cihat keli
mesiyle alakalı olarak da, bazen zi
hinleıimiz yanlış şartlandınlmış ve
ya yönlendirilmiş olabilmektedir. 
Kur'an-ı Kerim'den, hem de Haz
ret-i Peygamber'in hadislerinden 
anlamaktayız ki, cihat, sırf düş

manla savaş demek değildir. Bu, ci
hadın bir parçasıdır; görünümlerin
den birisidir. Birinci olarak cihat, 
dini öğrenmek için gay ret sarf el
mektiı: !kincisi, dini yaşamak için 
gayret saıf etmek. Üçüncüsü ise, di
ni başka insanlara duyurmak için 
gayret saıf etmektir. Genel anlamda 
ise, bir Müslüman toplumun ayakta 
kalması , hem maddi hem manevi 
olarak kalkınması için yapılabilecek 
bütün faaliyetler cihat olarak de
ğerlendirilmektediı: Savaş ise, yine, 
cihat kavramının işte bu zikrettiğim 
manalannııı yanındaki bir başka 
manasıdıı:" dedi. 

Savaşın, Kur'an-ı Kerim'de ve 
Peygamber'in hayatında en son 
çare olarak müracaat ettikleri bir 
olgu olduğunu, bu olguya müra
caat edilirken de, belli kaideler, 
belli prensiplerin olduğuna işaret 
eden Doç.Dr. Mehmet Özdemir, 
"Müslümanların başka insanlarla 
savaşabilmeleri için dört temel se-

bebin olması gerekmektediı: Birinci
si, Müslümanların yaşadığı bir top
rağın saldırıya uğraması; ki, bu, bir 
savunma savaşıdn: Cihada gerekçe 
olabilecek bir başka sebep, zulmün 
varlığıdıı: Eğer bir yerde zulüm 
varsa, adalet ihlal edilmiş ise, Müs
lüman, o bölgeye karşı cihat ilan 
edebilir ve burada temel gaye de, 
zulmü önleyip adaleti temin etmek
tir. Bir Müslümanın cihat yapabil
mesi için bir başka sebep, din hürri
yetinin bulunmamasıdır. lslam 'ı 
başka bölgelerde, başka coğrafya
larda anlatmak için din hürriyeti 
yoksa, Müslümanla,; işte o bölgeler
de insanların dini tanımaları, dini 
anlamaları ve öğrenmeleri için o 
bölgeye cihat ilan edebilirleı: Dola
yısıyla, şunu görüyoruz ki: Cihat 
dediğimiz hareket, rastgele, başıboş 
bir serseri takımının hücumu şeh
lindeki bir hareket değil, ya bir sa
vunma ihtiyacına binaen, ya zulmü 
engelleyip adaleti temin etme mak
sadına matıif olarak, ya da başka 
insanlara dinı anlatmak maksadıy
la yapılan bir gayrettir." dedi. 

Doç.Dr. Mehmet Özdemir, 
Kur'an ve Hazret-i Peygamber'in 
tatbikatında bir mücahidin ya da 
bir gazinin cephede düşmanla 
muhatap olduğu andan itibaren 
nasıl hareket edeceğine dair de 
enteresan ilkeler ve prensipler 
bulunduğunu belirterek "Hazret-i 
Peygamber buyuruyor ki "sadece 
sav aşanla savaşılacaktır." Yani, 
kim eline silahı alıp Müslümanın 
karşısına çıkıyorsa bununla savaşı
lacaktıı'. !kincisi, eğer bir bölgeye 
gittiğinizde, o bölgedeki insanlarla 
savaşmamak üzere anlaşmış iseniz, 
kesinlikle yaptığınız anlaşmalara 
riayet edeceksiniz, dolayısıyla ver
diğiniz sözleri yerine getireceksiniz. 
ÜçüncÜSü, zorda kalmadığınız süre
ce, ziraalı ve ağaçlan tahrip etme
yeceksiniz. Dördüncü emiı; kesinlih-



le kadınlara, ihtiyarlara ve çocukla
ra dokunmayacaksınız. Hazret-i 
Peygambeı; bir başka talimat daha 
vermiştiı; demiştir ki, mabetlere, is
ter havra olsun, isteı- kilise olsun, 
isterse bir başka dinin mabedi ol
sun, buralan yıkmayacaksınız, yal?
mayacaksınız ve içerisinde ibadet 
eden insanları öldürmeyeceksiniz. 
Yine, Hazret-i Pegyamber'in son de
rece önemli bir emri, düşman ôlüle
ıine eziyet etmeyeceksiniz." dedi. 

Türklerin de, Müslüman ol
duktan sonra böyle bir cihat an
layışını devralarak harekete geç
tiklerini ifade eden Özdemir "Mi
ladi 1 O uncu Yüzyıldan günümüze 
kadar da bu bayraktarlığı elhamdü
lillah Müslüman Türkler yapmak
tadıı: Bu tarih, hakikaten lekesiz bir 
tarihtir; bu tarih, şan şerefle dolu 
bir tarihtir; ama bu tarih, ilkeler ve 
prensiplerle dolu bir taıihtir. Onun 
için, bu tarihte toplu katliamlar 
yok, bu. tarihte toplu kıyımlar yok; 
bu tarihte, farklı dinlerin, toplu im
hası yok. Bu tarihte, farklılıkların 
nıuhaf azası var; insanın hürriyeti
ne, kimliğine, dinine saygı vaı: MÜS
lüman Türkler, lslam'a girdikleri 
andan itibaren, kadınıyla erkeğiyle 
lsldm 'ı yayma mücadelesini verme
ye gayret etmişlerdir." dedi. 

••••••••••••••• 
Doç.Dr. Abdülhakim Yüce 

100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi 

••••••••••••••• 

Ş ehitliğin , lslam Dininin ge
tirmiş olduğu bir kavram ol

duğunu belirterek sözlerine baş

layan Doç.Dr. Abdülhakim Yüce, 
günümüzde başkalarının da şe
hillik kavramını kullanma tema
yülüne girdiklerini fakat bunun 
yersiz bir kullanım olduğunu be
lirterek "Bu yersiz bir kullanımdır, 
çünkü, şehidin faydası ve fazileti 

TülK iSLAM KüLTüRüNDE ~ s $EHiTLiK DN~~~ 
ve GAliLiK KUTLU 

DOCUM 
HAFTASI 

daha çok ahirette gôrülecektiı: Do- yor: "Kim, Allah'a ve Resule itaat 
!ayısıyla da, Islamt anlamda ahirete ederse, işte onlar Allah'ın kendileri
inancı olmayan, hatta bu arada ha- ne lütuflarda bulunduğu peygam
şir meydanında veya cennete veya berleı; sıddıklaı; şehitler ve salih ki

e • şilerle beraberdir:" 

\ 

Doç.Dr. Abdülhakim Yüce 

cehenneme gidinceye kadarki süre 
içerisinde olup biten hadiselere 
inanmayan bir insan için, çok ciddi 
bir manası yoktur." dedi. 

Şehitliğin özelliği hakkında bil
gi veren Doç.Dr. Abdülhakim Yü

ce , Şehitliğin özelliklerini şu şe

kilde sıraladı: 

Özelliklerden birisi şehitlik ma-

ikincisi, şehit geride kalanlara 
müjde veıir. Malum, bir insanın 
yakınını kaybettiğinde kişi ciddı 

bir sıkınn duyar, acı duyar için
de. Ama, sadece acı duyulan hu
sus bu değildir. Ahirete inanan 
kişiler, ölen yakınının cehenneme 
gitme ve sıkıntı çekme endişesi 
de bize sıkıntı veya endişe verir. 
Şehit olan insan, geride kalanla
rın bu endişesini izale etmek üze
re, manevi cephede, manevi alan
da Allah vasıtasıyla bir nevi müj
deler gönderiyor. Allah Kur'an'da 
şehitlerin karşılaşmış oldukları 

güzellikleri bir bir anlatıyor. 

Üçüncü özellik veya fazilet , 
cennete girenlerden sadece şehit
ler dünyaya geri dönmek ister. 
Şehitlerin dışında, cennet gibi bir 
yere giden insan, bir daha geri 
dönmek istemiyor. Şehit geri 
dönmek, tekrar Allah yolunda şe
hit olmak ister. 

nevi bir makamdır. Ayet-i keri- Dördüncü özellik kabirde, kişi

mede, Allah C.C şöyle buyuru- nin dünyada yaptığı amele uygun 



olarak iyilik ve azapla karşılaşma
sı söz konusudur. Şehit, dünyada 
ne yaparsa yapsın, imanlı olarak 
şehit olduktan sonra, her türlü 
kabir azabı ve sualinden muaftır. 

Beşinci özellik, ölüm anında şe
hit acı çekmez. Ölüm anında bü
tün ruh çekiliyor bedenden; 
ölüm anında, insanın hissettiği 
acı büyüktür. Bu acıyı, bu ızdıra
bı ancak ölen anlar veya hisseder, 
anlatmakla bitmez. Allah'ın Resu
lü buyuruyor ki, şehit, şehit edil
diği sırada sizlerden herhangi bi
rinizin elini bir sineğin sokması 
veya bir çimdik atılması kadar bir 
acı hisseder. Paramparça olan o 
vücut, o ruhun karşılaştığı ızdı
rap, sadece bu kadar hissettirili
yor ona, fazla bir şey yok buyu
ruyor. 

Altıncı özellik; şehit, henüz 
dünyada iken cennetle müjdelen
miştir. Biliyorsunuz, Aşere-i Mü
beşşere dediğimiz, cennetle müj
delenen meşhur 1 O tane sahabe 
var. Bunların dışında da, henüz 
hayatta iken Peygamber'in cen
netle müjdelediği insanlar var. 
Topluca şehitlerin bütünü cen
netle müjdelenmişlerdir. 

Yedinci özellik; şehide verilen 6 
mükafatı bir hadis-i şerifte peş 
peşe zikrediyor Peygamberimiz. 
Buyuruyor ki: "Şehit kanı , ilk 
aktığı anda günahları affolur." 
Şehidin kanı ilk aktığı anda gü
nahlan silinir. "O anda cennetteki 
güzel yerini görüı: Kıyametin deh
şetli kopuşundan emindiı:" Kıyame

tin nasıl kopacağını hayal etmek 
bile istemez insan, yıldızların yö
rüngelerinden çıktığı, küreler 
arası bağın koptuğu bir an düşü
nün ve dünyamızın ne hale gele
ceğini, nasıl un ufak olacağını 

düşünün. İşte o dehşetengiz hali 
şehit hiç hissetmez, Allah ona 
duyurmaz. Bu konuda ayet de 
var. 

Bir başka özellik; Kıyamet gü
nü, başına, değerli taşlardan ya
pılmış ve içindekilerle beraber 
dünyadan da değerli olan bir taç 
konulur, şehitlik tacı. Akrabala
rından 70 kişiye şefaat eder. 70 
kişi, herhangi bir sınırlamaya tabi 
tutulmadan şefaatınm içerisine 
girer. Şehit , şehitliğiyle imanın ta
dını bu zirvede hisseder ve ayn
ca, kabir azabından da korunur. 

Şehit, yarası ve kanıyla haşir 
meydanına gelir. Bilirsiniz, özel
likle lmam-ı Azam'ın mezhebine 
göre, şehitler yıkanmazlar ve ke
fenlenmezler. Üzerlerindeki elbi
sesi yıruk da olsa, değerli de olsçı. , 

aynen bırakılıı- ve o şekilde gö
mülür. !marn Safi'ye göre, na
mazları bile kılınmaz. Çünkü , 
namaz kılmak, bir ölü için dua 

Hüseyin Çelikcan 

etmektir. Cenaze Namazı duadır. 

Şehidin duaya ihtiyacı yoktur. 
Şehitler bu haliyle haşir meydanı
na gelir, dolayısıyla sorgusuz su
alsiz bir şekilde hesabını görüp 
geçer. 

Berzah hayatı boyunca cennet 
nimetlerinden yararlanır şehit. 
Mücerret manada ruh için bile, 
ölümden sonra perispi diye isim 
verilen -felsefi terimler arasında 
geçiyor- bir beden verildiği ifade 
edilir. Şehitler ölmez lafı da bura
dan çıkıyor zaten. Şehidirı cennet 
nimetlerinden kamil anlamda, 
zirve seviyede tad alabilmesi için 
bedene ihtiyacı vardır. lşte bu be
deni, misali olarak Allah C. C ona 
bir beden verir. 

Başka bir konu, kul hakkı dı
şında bütün günahları affolur. 

Şehitlerimizin, öbür dünyada 
karşılaşacağı bu güzel faziletler
den biz de yararlanmak istiyoruz 
ya Rabbi, bize de nasip et. 

(Gaziler Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ikinci Başkanı) 

Efendim, Malazgirt, Çanakkale, istiklal, Kore, Kıbrıs derken, 

yaklaşık 25 - 30 yıldır başımızda bir PKK terör belası var, bili

yorsunuz. Bu hainler, vatanınızın bir bölümünü bize verin di

yorlar ve adeta milletimize ve ordumuza karşı isyan hareketi 

başlatmışlard ır. Biz de, onlara karşı , hayı r böyle bir şey ola

maz, sizin hakkınızdan geleceğiz, bu hıyanetin hesabını sizden 

soracağız şeklinde mücadele içerisindeyiz. 

1992 yılında, güneydoğu bölgemizde vatanı görevlerini biti

rip, terhis belgelerini alıp, sılalarına dönmek üzere Bingöl civa

rında bindikleri vasıtayla memleket lerine hareket edecekleri sı

rada, bu PKK'lı teröristlerin tuzağına düşen 33 mehmetçiğimiz 

vard ı . Bunlar için güzel bir şi ir de kaleme aldım. 



ya da düşman mevziini delip ge
çi yor. 1şte, Türk ordusuna Ça
nakkale'de z aferi kazandıran 
ruh, bu ruhtur" diyor." dedi. 

Günümüzde de, Türk Milleti
nin ruhunda, bu inanışından 
kaynaklanan şehit olma, gazi kal
ma aşkının aynen yaşadığını bu
nun en yakın örneğinin de Kıbrıs 
Barış Harekatında yaşandığını be
lirten Kalelioğlu, Kıbrıs Barış Ha
rekatına katılmış, cephede savaş
mış bir komutan olarak, bu sa
vaşta insanların vatanları ve mu
kaddesatları için nasıl savaştıkla
rını hatıralarıyla anlatu. 

Oğuz Kalelioğlu, Şehitlik maka
mı için ölümü göze alan askerle
rin, o heyecanla ve aşkla savaşa 
girdiklerinde savaşta kahramanca 
bir fırtına gibi estiklerini ve mut
laka zaferi de elde ettiklerine şahit 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Türk Ordusunda şehitlik ve ga
zilik kavramının yaşamakta oldu
ğunu belirten Kalelioğlu "Mensu
bu olmaktan gurur duyduğum kah
raman Türk Ordusunda gazilik ve 
şehitlik kavramı bugün de aynı an
lamıyla yaşamaktadıı: Bakınız, bin
lerce mehmetçiğimiz, subayımız, 

vatan topraklannı bölmek isteyen 
PKK terör örgütüne karşı canını 
esirgememişti,; aynı heyecanla çar
pışmıştır. Bunlann hepsi de şehittir; 
çünkü, mukaddes topraklarımız, 
bayrağımız, istiklalimiz, hürriyeti
miz, bu hürriyetin içinde inanç hür
riyeti de vardır, şu okunan ezanlar, 
her şey vardır, namuslar vardır, in
sanın mal, can, her hüniyeti vardır. 
O halde, devletimizin bütünlüğüne, 
milletimizin varlığına yönelen her 
tehlikede, ister içeriden gelsin ister 
dışarıdan, aynı şekilde düşmandır 
ve düşmana karşı yapılan her mü
cadele de şehitliği tam anlamıyla 
gerçekleştiıiı:" dedi. 

Panel okunan hatim duasıyla 
sona erdi. 

i 
Şehit Anası 
Bizim, bu vatan için yavrularımız nasıl seve 

seve canlarını vermişlerse, bizler de onların en 

güzel mertebede olduğuna inanıyoruz ve bizi o 

gurur ayakta tutuyor. Bizi, bir tek rabbimin 

vereceği mükafat, onların en iyi yerde olmaları 

teselli ediyor. İnanın, başka hiçbir şey, bizi 

teselli edecek gibi değil. Geçen sene, dört ay; 

inanın bana Türkiye dar geldi. Yavrum beni 

Hacca götürmek istiyordu, nasip olmadı. Ama, 

ben bu duygulanım anlatnğım zaman, bana 

orada yaşlı bir hacı teyze o gece oturup şehit

lerimiz üzerine bir şiir yazmış, o şiirin son 

mısrasında şöyle diyordu. 

Güller açmış yanağında, 

Şehadeti dudağında, 

Sanki cennet kucağında, 

Bir mehmetçik can veriyor. 

Bu mısraındaki olayı inanın ben şehidimin 

başında yaşadım, onu size vurgulamak istiyo

rum. Güller açmış yanağında, şehadeti 

dudağında. Gerçekten, benim yavrum, "anne 

dört aydır yıkanamadık" diyordu. "Dört 

aydır askerlerime bit düştü" diyordu, ben 

buradan ilaç gönderiyordum. Ama, inanın 

şehit geldiğinde, ben açıp yüzüne baktığımda, 

yavrumun yanakları öyle kırmızı değildi, 
kıpkırmızıydı. Dört aylık yıkanmamış yavru

mun saçları pınl p}nldı, en iyi şampuanlarla 

yıkasaydınız, öyle pınl pırıl olmazdı. Zülfünü 

dökmüşlerdi, ayna gibi parlıyordu yavrum. 

Gerçekten, şehadetleri dudağında 

kıpkırmızıydı yavrumun. Bunu gerçekten 

yaşadım. 



"Adı Güzel, Kendi 
Güzel Muhammed" 

Hz. Ali ise, "Sen küçük bir cisim olduğu
nu sanırsın ama, en büyük alem senin için
de gizlidir". diyerek insanoğlunun alemle
rin en yücesi olduğunu belirtmiştir. 

İnsanoğlunun dünyaya gelmesindeki 
ana gaye sevgidir. Fakat sevgi kavramı 
toplumlardan toplumlara, hatta zamandan 
zamana değişir. Muhammed İkbal İslam 
toplumlarının sevgi anlayışını diğer top
lumların anlayışından ayırır. Kendisi her
şeyden önce aşka inanır. Ona göre insa
nın asli cevheri aşktır. Ve aşk insanı insa
nüstü (müteal) hale getirir. 

Murat Dündar ... . .......... ... . 

Sevme hissi, aşk ve muhabbet anlamla
rını içermektedir. Kelimenin mastar hali 
ise; beğenmek, tercih etmek, hoşuna git
mek anlamlarına gelir. 

Canlıların bir şekilde olaylara hissi dav
ranmasından ve bu hissiyatla bütün değer
lere önem vermesinden kaynaklanan bir 
araç olarak insanlığı birbiriyle bütünleştiren 
sevgi; her insanda değişik amaçlarla ve 
duygularla ortaya çıkar. Sevginin geniş bir 
kavram olması bizleri değişik kişilere, bir 
öndere, lidere, sevgiliye, diğer canlılara, 
hatta ülke ve vatan gibi değerlere yöneltir. 

Yaşadığımız çağ sevginin köreldiği bir 
çağ olmuştur. Sevgiden uzaklaşmış; kuru, 
mekanik nesneler haline gelmişiz. Bizler 
hayatımızdaki zorlukların ve güçlüklerin 
önündeki perdeyi sevgiyle aşacağımızı an
lamıypr ve her geçen gün sanki sevgisizli
ğin peşinden koşuyoruz. Aslında sevgi in
sanları hayata bağlayan , hayat içindeki 
yaptığımız kimi doğru kimi yanlış tutumla
ra kaynaklık eden bir olaydır. Esasında ila
hi sevgiden mahrum olan dünyevi sevgiyi 
de yaşayamaz. Allah, Peygamber ve kutsal 
değerler sevgisini tadanlar, dünyadaki var
lıkların sevgisini daha iyi anlıyor ve onlara 
"Yaratılanı Yaradandan ötürü sevme" ilke
siyle yaklaşıyor. 

Bu doğrultuda Cenab-ı Hakk'ın en seç
kin kulu ve "habibim " (sevgilim) dediği 
Peygamberimizin yeri çok ayrıdır. Allah'ın 
sevgilisi, insanların lideri, önderi, mahluka
tın varolma sebebi olan Peygamberimize 
duyulan sevgi, İslam estetik ve edebiyatı
nın beslendiği ana kaynak olmuştur. 

Bu çerçevede sayısız sanatkar, asırlar
dan beri Peygamberimize olan muhabbet
lerini kuyumcu ustalığıyla eserlerine işle
miştir. Peygamber sevgisini işleyen şiirlerin 
bir kısmı insan kavramına vurgu yaparak, 
oradan da en üstün insana; Peygambere 
geçmişlerdir. 

Mesela Şeyh Galip, T erci-i Bend'inde 
insanı şöyle tarif ediyor: 

Sendedir mahzen-i esrar-ı mahabbet sende, 

Sendedir ma'den-i envar-ı fütüwet sende, 

Gizli gizli dahi vardı r nice halet sende, 

Ma'rifet sende, hüner sende, hakikat sende, 

Nazar etsen yer-ü gök düzah-u cennet sende, 

Arş-u kursiyyü melek sendedir elbet sende. 

Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, 

Merdüm-i dide-i akvan olan Ademsin sen. 

Sevgi sırlarının mahzeni, o sırlar hazine
lerinin konduğu yer sendedir sende. Erlik, 
yiğitlik nurlannın madeni sendedir sende. 

Gizli gizli daha nice ruh halleri var sen
de. Tanıyıp anlayış sende, hüner sende, 
hakikat sende. Baksan görürsün ki yer de 
gök de cehennem de cennet de sende; arş 
da sende, kürsi de melek de elbet sendedir 
sende. 

Kendine bir hoşça bak; alemin özüsün 
sen; varlıkların gözbebeği olan insansın 
sen. 

İnsanı bu muhtevada gören Şeyh Galip, 
Peygamberimize olan sevgisini Müseddes-i 
Naat-i Şerif-i Nebevi adlı şiirinde en muh
kem ifadelerle şu şekilde dile getiriyor: 

Hutben okunur minber-i lklfm-i bekada 

Hükmün tutulur mahkeme-i rüz-i ceza'da 

Gülbank-i kudümun çekilir Arş-i Huda'da 

Esma-i şerifin anılır arz u semada 

"Garplılarda zeka ve meharet bir hayat 
nizamıdır. Şarkta ise kainatın sırrı aşktır. 
Zeka aşka sahip olursa Hakk'ı bulabilir. 
Aşkın da esaslı temeli zekadır. Aşk zeka ile 
el ele verirse yepyeni bir alem vücuda geti
rir". demektedir. 

Kulların Cenab-ı Hakk'a olan sevgisi; 
sevgilerin en aşkımdır. Bu sevginin içinde 
yer alan bir çok unsur vardır. Bizi, dünyevi 
sevgiden İlahi sevgiye götüren birçok hu
sus vardır. Allah'ın varlığındaki büyüklük, 
dünyanın ve biz insanların sahibi olması, 
eşsiz ve tek olmasındaki esrarengizlik, ona 
olan saygı ve sevginin izleri, dönüşümüzün 
yine ona olacağı hususları bu sevginin 
kapsam alanı içindedir. 

Sevgiyi İlahi ve dünyevi olarak ikiye ayı
rırsak; ilahi sevgi (Allah-Peygamber sevgi
si) insanın derunundaki yerini doğuşundan 
ölümüne kadar olan zamanı kuşatmakta
dır. İlahi sevgiyi tanıdıkça , ona yaklaştıkça, 
büyüklüğünden gönlümüzdeki yeri artar; 
bitmeyen, eksilmeyen ve sönmeyen bir 
meş'ale halini alır. Dünyevi sevgi ise; za
manla aşınmaya başlar, insanları tanıdıkça 
veya sevilen değerlere yaklaştıkça tüken
meye yüztutar ve azalır. Dünyevi sevgide 

aldatma ve ihanet vardır. İlahi 
sevgide bu gibi hissiyatlara yer 
yoktur. Sevgilerin gerçeği Al
lah'a olan sevgidir. 

Cevri ; 
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim 

Hem ne haddimdir benim vasfa 
cür'et eyleyem, Hakdan bize sultan-ı mü'eyyedsin efendim 

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 
insanın temel niteliklerini şu özlü 
ifadesiyle vurguluyor: 

Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir, 

Evalim sende pi nhandır, cihanlar sende matvidir, 

Meleklerden büyük hem çok büyük tebcile mazharsın, 

Tekalifin emanet-gah ısın, bir başka cevhersin. 

O şehinşah-ı leamrük taht-u levlak 
efseri. 

(O'nun vasfını anlatmaya cesa
ret benim ne haddimdir? Çünkü, 
O "Leamruk" şehinşahının tahtı 
ve levlak tacı olmuştur) demekte
dir. 

Türk edebiyatının birçok şiiri-
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duygularla ortaya çıkar. Sevginin geniş bir 
kavram olması bizleri değişik kişilere, bir 
öndere, lidere, sevgiliye, diğer canlılara, 
hatta ülke ve vatan gibi değerlere yöneltir. 

Yaşadığımız çağ sevginin köreldiği bir 
çağ olmuştur. Sevgiden uzaklaşmış; kuru, 
mekanik nesneler haline gelmişiz. Bizler 
hayatımızdaki zorlukların ve güçlüklerin 
önündeki perdeyi sevgiyle aşacağımızı an· 
lamıypr ve her geçen gün sanki sevgisizli· 
ğin peşinden koşuyoruz. Aslında sevgi in· 
sanlan hayata bağlayan, hayat içindeki 
yaptığımız kimi doğru kimi yanlış tutumla· 
ra kaynaklık eden bir olaydır. Esasında ila· 
hı sevgiden mahrum olan dünyevı sevgiyi 
de yaşayamaz. Allah, Peygamber ve kutsal 
değerler sevgisini tadanlar, dünyadaki var· 
lıkların sevgisini daha iyi anlıyor ve onlara 
"Yaratılanı Yaradandan ötürü sevme" ilke
siyle yaklaşıyor. 

Bu doğrultuda Cenab·ı Hakk'ın en seç· 
kin kulu ve "habibim" (sevgilim) dediği 
Peygamberimizin yeri çok ayrıdır. Allah'ın 

sevgilisi, insanların lideri, önderi, mahluka· 
tın varolma sebebi olan Peygamberimize 
duyulan sevgi, İslam estetik ve edebiyatı· 
nın beslendiği ana kaynak olmuştur. 

Bu çerçevede sayısız sanatkar, asırlar· 
dan beri Peygamberimize olan muhabbet
lerini kuyumcu ustalığıyla eserlerine işle· 
miştir. Peygamber sevgisini işleyen şiirlerin 
bir kısmı insan kavramına vurgu yaparak, 
oradan da en üstün insana; Peygambere 
geçmişlerdir. 

Mesela Şeyh Galip, Terci-i Bend'inde 
insanı şöyle tarif ediyor: 

Sendedir mahzen·i esrar·ı mahabbet sende, 

Sendedir ma'den·i envar·ı fütüwet sende, 

Gizli gizli dahi vardır nice halet sende, 

Ma'rifet sende, hüner sende, hakikat sende, 

Nazar etsen yer-ü gök düzah-u cennet sende, 

Arş-u kursiyyü melek sendedir elbet sende. 

Hoşça bak zatına kim zübde·i alemsin sen, 

Merdüm·i dide·i akvan olan Ademsin sen. 

Sevgi sırlarının mahzeni, o sırlar hazine· 
ferinin konduğu yer sendedir sende. Erlik, 
yiğitlik nurlannın madeni sendedir sende. 

Gizli gizli daha nice ruh halleri var sen· 
de. Tanıyıp anlayış sende, hüner sende, 
hakikat sende.' Baksan görürsün ki yer de 
gök de cehennem de cennet de sende; arş 
da sende, kürsi de melek de elbet sendedir 
sende. 

Kendine bir hoşça bak; alemin özüsün 
sen; varlıkların gözbebeği olan insansın 
sen. 

İnsanı bu muhtevada gören Şeyh Galip, 
Peygamberimize olan sevgisini Müseddes·i 
Naat-i Şerif-i Nebevi adlı şiirinde en muh· 
kem ifadelerle şu şekilde dile getiriyor: 

Hutben okunur minber·i iklim-i bekada 

Hükmün tutulur mahkeme·i rüz-i ceza'da 

Gülbank·i kudümun çekilir Arş·i Huda'da 

Esma·i şerifin anılır arz u semada 

" Garplılarda zeka ve meharet bir hayat 
nizamıdır. Şarkta ise kainatın sırrı aşktır. 
Zeka aşka sahip olursa Hakk'ı bulabilir. 
Aşkın da esaslı temeli zekadır. Aşk zeka ile 
el ele verirse yepyeni bir alem vücuda geti
rir". demektedir. 

Kulların Cenab·ı Hakk'a olan sevgisi; 
sevgilerin en aşkımdır. Bu sevginin içinde 
yer alan bir çok unsur vardır. Bizi, dünyevı 
sevgiden İlahi sevgiye götüren birçok hu· 
sus vardır. Allah'ın varlığındaki büyüklük, 
dünyanın ve biz insanların sahibi olması, 
eşsiz ve tek olmasındaki esrarengizlik, ona 
olan saygı ve sevginin izleri, dönüşümüzün 
yine ona olacağı hususları bu sevginin 
kapsam alanı içindedir. 

Sevgiyi İlahi ve dünyevı olarak ikiye ayı
rırsak; ilahi sevgi (Allah-Peygamber sevgi
si) insanın derunundaki yerini doğuşundan 
ölümüne kadar olan zamanı kuşatmakta
dır. İlahi sevgiyi tanıdıkça, ona yaklaştıkça , 
büyüklüğünden gönlümüzdeki yeri artar; 
bitmeyen, eksilmeyen ve sönmeyen bir 
meş'ale halini alır. Dünyevi sevgi ise; za· 
mania aşınmaya başlar, insanları tanıdıkça 
veya sevilen değerlere yaklaştıkça tüken· 
meye yüztutar ve azalır. Dünyevi sevgide 

aldatma ve ihanet vardır. İlahi 
sevgide bu gibi hissiyatlara yer 
yoktur. Sevgilerin gerçeği Al
lah'a olan sevgidir. 

Cevri ; 
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed'sin efendim 

Hem ne haddimdir benim vasfa 
cür'et eyleyem, Hakdan bize sultan·ı mü'eyyedsin efendim 

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 
insanın temel niteliklerini şu özlü 
ifadesiyle vurguluyor: 

Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir, 

Evalim sende pi nhandır, cihanlar sende matvidir, 

Meleklerden büyük hem çok büyük tebcile mazharsı n, 

Tekalifin emanet-gahısın, bir başka cevhersin. 

O şehinşah·ı leamrük taht-u ıevlak 
efseri. 

(O'nun vasfını anlatmaya cesa· 
ret benim ne haddimdir? Çünkü, 
O "Leamruk" şehinşahının tahtı 
ve levlak tacı olmuştur) demekte· 
dir. 

Türk edebiyatının birçok şiiri-



ne ana konu teşkil eden şiir, hikaye ve ro
manımızı ayakta tutan konulann başında 
sevgi gelir. Din, peygamber, millet, insan, 
doğa ve hayvan sevgisi her zaman edebi
yabmızın baş temalarından biri olmuştur. 

Klasik şairlerimiz Allah-Peygamber-İn
san sevgisini tada tada yaşadıklannı şiir ve 
sözleriyle her zaman göstermişlerdir. 

Yunus Emre; Anadolu'yu kanş kanş ge
zerek, insanlara sevgiyi, Allah aşkını, İs
lam'ı anlatmıştır. Allah aşkı ile yanıp tutu
şan bir gönlü, insan sevgisiyle dolu bir yü
reği vardır. 

İlahi sevgisinin büyüklüğüyle dünyevi 
sevgiyi aşmış ve bu sebeple duymuş oldu
ğu muhabbet çok ulvi bir değere sahiptir. 

Araya araya bulsam izini, 

İzinin tozuna sürsem yüzümü, 

Hak nasib eylese görsem yüzünü, 

Ya Muhammed! Canım arzular Seni. 

Bir mübarek sefer olsa da gitsem, 

Ka'be yollarında kumlara batsam, 

Mah cemalin bir kez düşte seyretsem, 

Ya Muhammed! Canım arzular Seni. 

Yine şair Muhammed İkbal ise; 

Ey zuhuru ile hayata gençlik getiren 
·'Hazreti Muhammed", Senin tecellin: ha
yat rüyasının tabiridir. (Alemlerin yarabl
masına Sen sebepsin.) 

Yeryüzü Senin barıgahına saha olduğu 
için kıymet kazanmıştır. Semalar Senin ka
rargahının damını öpebildiği için ulvidir. 

Ben Seni gördüm, anamdan babamdan 
daha çok sevdim. 

diyor. 

İşte ana-baba-yar sevgisini geride bıra
kan "kutlu insan" sevgisi. Peygamber sev
gisi mutlak sevginin bir alt aşamasıdır. Da
ha doğrusu mutlak sevginin yolu peygam
ber sevgisinden geçmektedir. Çünkü o, in
sanların en hayırlısı ve en güzelidir. 

Bir de Şeyh Sadi'ye kulak verelim; 

Ya Muhammed, senin gibi dayanağı 
olan bir ümmetin gönlünde gam ve kaygı 
olur mu? 

Kaptanı Nuh olan geminin, deniz dalga
larından korkusu bulunur mu? 

Bizler tanıyabildiğimiz kadar Peygamber 
Efendimizi sevmiş onu hayatımıza davra
nışlanyla, sözleriyle, yaşantısıyla örnek al
mışız. 

Necip Fazıl ne diyor: 

"Müjdecim, Kurtarıcım, Efendim Peygambe
rim, 

Sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim." 

Bu bir şuur halidir. inanç şuuru. Bir mücadele 
esprisidir. 

Süleyman Çelebi Mevlid-i Nebi'sinde ise; 

"Ey gönüller derdinin dermanı Sen, 

Ey yaratılm ışların Sultanı Sen. 

Ey risaıet tahtının Sen Halimi, 

Ey nübüvvet mührünün Sen Hatemi. 

Sensin ol sultan-ı cümle enbiya, 

Nür-i Çeşm i evliya-vü asfıya 

Çünkü nürun rüşen etti alemi, 

Gül cemalin gülşen etti alemi." 

Sen yaratılanların sultanısın. Peygam
berlerin en sonuncusu sensin, senden son
ra o tahta oturacak kimse yok. Sen ilminle 
ve hayatınla ışık saçan, örnek olansın , 

peygamberlerin içinde teksin. Çünkü senin 
Peygamberliğin aydınlık etti alemi. Senin 
ışığınla değerlendi dünya demektedir. 

Ali Ulvi Kurucu, şöyle diyor; 

"Ruhum Sana aşık, Sana hayrandır Efendim, 

Bir ben değil alem Sana kurbandı r Efendim. 

Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, 

Didarına aşı k Ulu Yezdan'dı r Efendim. 

Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, 

Sensiz bana Cennet bile hicrandır Efendim. 

Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından, 

Asilere lütfun yüce fermandır Efendim." 

Ali Ulvi Kurucu Peygamber sevgisini 
vecd hali duygusuyla ele alıyor. Peygambe
re olan muhabbetini dile getirirken kendin
den geçer. "Sensiz bana Cennet bile hic
randır Efendim" demektedir. 

Yaman Dede; 

"Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam, 

Yanardağlar kaynar bağrımda, ummanlarda nem duymam, 

Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam, 

Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Rasulallah 1 

Ne devlettir yumup aşkınla, göz rahında can vermek, 

Nasib olmazmı Sultanım haremgahında can vermek, 

Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek, 

Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Rasulallah!" 

Eski şairlerimizden Yaman Dede onun 
gül yüzünü bir kez görebilme pahasına ca
nını , hayatını verebileceğini vurgulamakta
dır. 

Bu ne büyük bir sevgi! 

Yüzünü bir kez görebilme uğruna haya
tını feda etme, onunla olabilmek için varlı
ğını ortaya koyabilmek ... 

Misalleri çoğaltmak elbette mümkün. 
Ama maksat anlaşılmıştır. Peygamberimiz, 
şiirimizin sevgi kaynağıdır , şiirimizin baş 

tacıdır. Yeni bir "Kutlu Doğum"da, Onun 
Kutlu Doğumu'nu içtenlikle kutluyoruz. Di
leriz, insanlık onun nurundan nasibini alır. 
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- Kutlu Doğum Haftası 
nedir? 

Prof.Dr. Süleyman Hayri BOLA Y

Kutlu Doğum Haftası, Peygamber 
Efendimizin doğumunun çeşitli bilim

sel, sanatsal faaliyetlerle kutlanmak 

edilmektedir. Ayrıca Kutlu Doğum ğum Haftası yeni konulmuş bir hafta 
Haftası proğramları Türkiye'nin hu- değildir. Çünkü Türkler arasında eski

dutlarını taşarak Kıbrıs'da, Kırım'da, den beri Peygamberimizin doğumunu 
Azerbeycan'da, Kırgızistan, Kazakis- kutlama proğramları yapılıyordu. Me
tan, Türkmenistan ve Tacikistan gibi sala: Erbil Ata Beyi Muzaffereddin 

Türk Cumhuriyetleri ve Bulgaristan, GÖKBÖRÜ 13. yüzyılda haftalarca 
Makedonya gibi Türklerin bulunduğu süren zengin proğramlar halinde pey
yerlerde ayrıca Almanya başta olmak gamberimizin doğumu kutlanmakta
üzere Türklerin bulunduğu diğer Avru- dır. Bunun için İslam dünyasından çe

pa ülkelerinde de proğramlar yapılma- şitli alimleri, sanatkarları çağırıyor, şö
ya başlanmıştır. Hatta Güney Afri- !enler yapıyor, aşlar dağıtılıyor , yok
ka'daki bazı müslümanlar Türkiye Di- sullar giydiriliyor, hastalar bizzat Gök
yanet Vakfı'nın icra ettiği bu proğram- börü tarafından ziyaret ediliyordu. Ya

lardan haberdar olarak konuşmacı is- ni işin bilimsel ve sanatsal yönünün 
temiştir ve oradaki proğramlara Türki- yanında toplumsal yönüne de ağırlık 

ye'den konuşmacı gönderilmiştir. Do- veriliyordu. Benzeri kutlama olayları 
layısıyla Kutlu Doğum Haftası kısa za- çeşitli zamanlarda Selçuklularda ve 

manda Türkiye çapında ve bütün müs

lümanl.ar nazarında büyük bir alakaya 

mazhar olmuştur. 

- Kutlu Doğum Haftası'nın 
Amacı Nedir? 

Prof.Dr. Süleyman Hayri BOLAY

Peygamberimizi Türklere doğru tanıt
mak dolayısıyla Peygamberimize olan 
tarihi Türk sevgisini canlandırmak. 

Hz. Peygamberin mesajlarını Türkçe 
konuşup ve arılayan her çeşit insana 

ulaştırmaya çalışmak, hatta İslam'a ve 
Hz. Peygamber'e karşı olanlara dahi 
ayrıca hedef kitle olarak cami cema

atinin dışındaki insanlar seçilmiştir. 
Onlara ulaşmak, onlarla iletişim kura

bilmek için uygun olan metodlar seçil
miş olup yerine ve zamanına göre uy
gulamaya devam edilmektedir. Bunun 

yanında Kutlu Doğum Haftası ile İs-

Osmanlılarda devam etmiştir. Hatta 
Osmanlı Sadrazamı Lütfi Paşa "Asat
name" adlı siyaset eserinde Sadraza

mın görevleri arasında Hz. Peygam
ber'in doğumunun kutlanmasını da sa
yar. 191 O' da kutlamalar resmileştiril

miştir. 

Cumhuriyet döneminde de zaman 
zaman aksamalara uğrasa da kutlama
lar devam etmiştir. Bilhassa 1950'de 
Demokrat Parti'nin iktidara gelmesin
den sonra radyolarda mevlid okutul

maya başlanmıştır. İşte Kutlu Doğum 
Haftası bir hafta boyunca İslam ' ı Hz. 
Peygamber'i tanıtmak ve sevdirmek 

amacıyla eski bir geleneğin devamı 
olarak yeni şartlara göre düzenlenmiş 

olmaktan ibarettir. 

üzere konulan bir haftadır. lam 'ın dünkü ve bugünkü meselelerini 
Hafta, 1989'da konulmuştur. ve o entellektüellerin katılımıyla tartışmak 

- Kutlu Doğum Haftası 'nda 

İnsanlar ne gibi Faaliyetlerde 
Bulunuyorlar? 

Prof.Dr. Süleyman Hayri BOLAY· 
sene ilk defa Ankara içinde zengin ve onların kahhmlanyla yeni çözümler Türkiye'de Müslümanlar olarak her 
proğramla bir hafta süreyle kutlanmış- üretmek. Bunun için de devamlı yahut kesimden insanlar Kutlu Doğum kutla

tır. Daha sonraki yıllarda Ankara dışı- her sene Ankara başta olmak üzere malarına büyük bir alaka göstermekte
na da taşarak bütün illerde kutlanma- üniversitelerin bulunduğu bazı merkez- dirler. Bu alaka öğrencilerden, sendi

ya başlanmıştır. Bu sene 666 civarın- !erde bilimsel toplantılar yapılmakta- kacılara, bilim adamlarına , sanatçılara, 

da ilçede proğram hazırlanmıştır. Bu- dır. Bu toplantılarda sunulan tebliğler sanayi ve işadamlarına, siyaset ve dev
nun yanında bazı beldelerde ve köyler- ve müzakereler kitap halinde kamu- Jet adamlarına kadar her kesimde yay

de de, belde ve köylerin talebi üzerine oyuna sunulmaktadır. Bu arada şunu gırılaşmaktadır. Bu çerçevede il ve il
Kutlu Doğum Haftası proğramları icra da belirtmekte fayda vardır. Kutlu Do- çelerdeki kutlamaları müftüler, üniver-



Prof.Dr. Süleyman Hayri BQLAY- Beşinci nokta , Kutlu Doğumun 

Kutlu Doğum Haftası bizimle bi;ıi~~e, toplumsal yönü gelmektedir .ki, bu 

diğer birçok insandan alaka gördü> hususta yukarıda işaret edilmiştir. 
hedeflerine ulaştı ve bu alaka gittikçe Bu)ıdan başka Türk Edebiyatında Hz. 

artmaktadır. Artık o hale geldiler ki, Peygamber gül ile temsil edilmiştir. Bu 

bu alaka mesela bazı illerde Minibüs- sevgi işaretinden haraketle gül günü 

çiller Derneği veya benzeri kuruluşlar tertip edilmiş "Sevdiğine Bir Gül Ver" 
afişlerini kendileri hazırlamak ve bas-

sloganıyla Türkiye'de Çiçekçiler Fede
tırmak suretiyle proğramlar yürütmek-

rasyonu'nun çeşitli kuruluşların katkı
tektedirler. Bu da Kutlu Doğum Hafta-

, · h Ik t b k ı d !arıyla milyonlarca gül dağıtılmıştır . 
sı nın genış a a a a arı arasın a 
alaka gördüğünü ortaya koyuyor. Gül Günü ve gül; basın-yayın kuruluş-

İkinci nokta, Kutlu Doğum Haftası 
getirdiği olayla, bir hafta boyunca Tür-

kiye ve dışında binlerce konuşma ya
pılmasıdır. Bu konuşmaların büyük ço-

ları, televizyonlar ve milletimiz tarafın

dan sevginin, barışın ve dostluğun 

simgesi olarak müspet bir şekilde algı-

lanmıştır. 

Yani bu çerçevede gerek Ankara 

Kocatepe'de, gerekse taşrada çeşitli 

sitelerin temsilcileri ve diğer bazı kuru
luşların (Belediye gibi) yetkilileri yönet

mektedir. Bu çerçevede bir çok il ve il
çelerde çeşitli kompozisyon yarışmala
rı düzenlenmekte, fakirlere yemek ve

rilmekte, halka bir takım filmler göste

rilmekte, bazı klinikler bir gün boyun
ca ücretsiz hasta tedavi etmektedir. 

Bu cümleden olarak yine bazı il ve il
çelerde belediye otobüsleri akşama ka
dar bedava yolcu taşımaktadır. Yine 

bazı illerde mesela Kuyumcular Birliği 

Başkanları , benzeri birlik temsilcileri 
yarışmalarda dereceye girenlere altın 

vermektedirler. Bunun yanında Diya

net İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet 
Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı müşte

reken Türkiye'de bütün lise ve dengi 

okulların katılmasıyla bir genel bilgi yerlerde Kutlu Doğum aşları dağıtıl
yarışmasını yıllarca sürdürmektedir. mensuplarının ve Diyanet mensupları- maktadır. Bu da büyük alaka görmek
Bu yarışmanın elemeleri illerde ve böl- nın kaynaşması sağlanmıştır. Milli Bir- tedir. 

ğunluğu üniversite mensupları yani 
akademisyenler tarafından yapılmak
tadır . buralarda halkın , üniversite 

Görülüyor ki Kutlu Doğum Haftası 
ge merkezlerinde yapılmakta ve finale lik açısından önemli bir noktadır. Aynı 

kalan 6 okul Ankara'da final yarışması zamanda üniversite mensuplarının 
yapmaktadırlar. , Bu yarışmalara okul- araştırma yaparak ürettikleri yeni bil- basit bir kutlama ve şov hareketi değil, 
lann idarecileri, öğrencileri ve ekibe 
seçilen öğrencilerin aileleri 5-6 ay gi

bi uzun bir hazırlık dönemi geçirerek 

katılmaktadırlar. 

Yarışmada dereceye giren okullara 
ve ekipteki öğrencilere Türkiye Diya

net Vakfı tarafından çeşitli ödüller ve

rilmektedir. 

gilerin taze taze halk tabakalarına tarihi, dini, ahlakı, bilimsel, fikri, sa

ulaştınlması, halkın kültür seviyesinin natsal ve toplumsal yönü ve temeli 

yükselmesi bakımından önem arz olan bir haraket olmuştur. 

eder. Siyasetten uzak, ideolojiden uzak, 

Üçüncü nokta, Kutlu Doğum Hafta- bilimsel ve aklın kontrölünde Türk 

sı ile kutlamaların bilimsel yönüne ila- Müslümanları arasında , İslami kavram

ve olarak İslam Araştırmaları ödülü (arın doğru anlaşılmasını sağlamak sü

konulmuştur. Bu ödül, Türk düşünce retiyle zihni, imanı ve dolayısıyla milü 

hayatına yeni görüşler getirebilecek ve birliğin güçlenmesine yardımcı olmak-
bilim hayatına katkı sağlayabilecek tadır. 

- Kutlu Doğum Haftası sad e- eserlere verilmektedir. 

Dördüncü nokta, Kutlu Doğum Haf-
ce yılın belli z amanlannda mı 
kutlanmalıdır? 

tasında naat, münacaat, dua, ilahi ve 
Prof.Dr. Süleyman Hayri BOLAY- şarkı güftesi, orta okullar için şiir ya

Kutlu Doğum Haftası ilk başlandığında 
Mevlid gününe göre (Hicri takvime 

göre) kutlanmıştır. Bu nedenle kutla

mak baiı zamanlar zor olmuştur ve 
bu durum şikayet edilmiş, daha sonra 

miladi takvime göre doğum günü 20 

rışması, ilköğretim için resim ve şiir 

yarışması gibi yarışmalar sık sık açıl

mış ve buralarda yeni şairler, yeni sa
natçılar keşfedilmiştir. Bu konudaki 
çalışmaların sonuçları da kitaplar ha

linde yayınlanmıştır . Böylece bilimsel 
Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında ke- yönüyle ve sanatsal yönüyle, fikir yö
sinleştirilmiştir. Bu günden beri bu ta- nüyle dolu olan bir Kutlu Doğum ya-
rihler arasında kutlanmaktadır. yınları ve literatürü gelecek nesillere 

- Kutlu Doğum Haftası Hak- ve bilimsel araştırma yapmak isteyen-

kında Sizin Düşündükleriniz? !ere hazırlanmış vaziyettedir. 

- Sizin Kutlu Doğum Haftası 
İle İlgili Özel Bir Çalışmanız 

var mı? 

Prof.Dr. Süleyman Hayri BOLAY

Hayır. Kutlu Doğum Haftası çerçeve

sinde yapılan konferanslar ve panel

lerdeki konuşma metinlerinden başka 

özel bir çalışmam yoktur. 

................ 
Atilla ARABACI 
Hacettepe Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi 
Ankara, 1999 



1989 yılından itibaren 

Türkiye'de sosyal, kültürel, 

din'i ve ilm'i faaliyetlerle 

icra edilen Kutlu Doğum 

Haftası iki yıldır 

Bulgaristan'da da çeşitli 

etkinliklerle kutlanıyor. 

KuduDoğum 

Haftası 
Bu yıl Bulgaristan'daki Kutlu Doğum 

Haftası etkinliklerine katılan Mütevelli 

Heyeti II. Başkanımız Sayın Kemal 

Güran'dan buradaki izlenimlerini 

aldık. 

Sayın hocam bu sene Kutlu Doğum Haftası 
Türkiye'nin yanısıra Türkiye dışında da deği
şik faaliyetlerle kutlandı. Bunlardan birisi de 
Bulgaristan 'dı. Siz bir heyetle birlikte Bulga
ristan'da icra edilen Kutlu Doğum Haftası fa
aliyetlerine katıldınız. Buralarda gerçekleştiri
len faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz? 

- Biz Bulgaristan'da bu sene dört arkadaş görev yaptık , 
Ben, Tekirdağ Müftüsü Ahmet Zeki Elturan, Edirne Müf
tüsü Adil Erbay ve Kırklareli Müftüsü Bahattin Bildik. 

Öncelikle Sofya'ya giden heyetimiz burada Büyükelçili
ğimizi , Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünü ve Sof
ya İslam Enstitüsü'nü ziyaret etti. Sofya İslam Enstitü
sü'ndeki öğrencilerle görüştük. Kutlu Doğum Haftası hak
kında bilgi verdik. Daha sonra Ruscuk'a geçtik, Ruscuk 
İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle görüştük. Onlara da aynı 
şekilde Kutlu Doğum Haftası hakkında bilgi verdik. 

Şumnu imam Hatip Lisesi 

1 

Konferansı dikkatle izleyen Şumnu imam-Hatip Lisesi 
öğrencileri 

Bizim Heyetimize Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş 
Hacı , Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Dekan Yardımcısı 
Doç.Dr. Ferhat Koca, Bulgaristan Müslümanlan Dini ŞCıra 
Başkanı Hüseyin Karamolla ile Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftü Yardımcısı Basri Pehlivan da katıldılar. 

Ruscuk'tan itibaren 2 gruba ayrıldık. Birinci grupta; 
Ben, Tekirdağ Müftüsü Ahmet Zeki Elturan, Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ve Doç. Dr. 
Ferhat Koca vardı. İkinci grupta ise; Edirne Müftüsü Adil 
Erbay, Kırklareli Müftüsü Bahattin Bildik, Bulgaristan 
Müslümanları Dini Şura Başkanı Hüseyin Karamolla ile 
Bulgaristan Müslümanları Başmüftü Yardımcısı Basri Peh
livan vardı. 

Şumnu imam Hatip Lisesi öğrencileri ilahi okuyup, ezgilerle 
Kutlu Doğum Haftasını kutladılar. 



Razgart lbrahim Paşa Camii 

Benim içinde bulunduğum grup; Razgart, Şumnu, Kır

cali, Simolen ve Aytos'da düzenlenen programlara katıldı. 
Bu programlar genelde bir salonda yapıldı. Bu toplantılar
da ağırlıklı olarak Kutlu Doğum Haftası ile alakalı konuş
malar yaptık. Özellikle Hz. Peygamberin örnek şahsiyetini 
anlattık. İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Kur'an Kursu 
öğrencileri şiirler ve ilahiler okudular; programlar bu tür 
etkinliklerle 2-3 saat civannda sürdü. 

Sayın Hocam bu programlara halkın ilgisi 
nasıldı? 

- Özellikle Razgart ve Aytos'ta halkın ilgisinin çok iyi ol
duğunu, diğer yerlerde de normal düzeyde olduğunu gör
düm. Takriben bu toplantılara 500·600 civannda bir katı
lım olduğunu söylemek mümkün. ·Salonlar dolmuştu, hat
ta halkın bir kısmı ayaktaydı ve sabırla üç saat süren proğ
ramı büyük bir dikkatle dinlediler. 

Sayın Hocam malumunuz. Kutlu Doğum 
Haftası Türkiye'de 1989 yılında yalnızca An
kara'da kutlanıyordu. Bu haftadaki e tkinlikler 
zamanla dalga dalga diğer illere, ilçelere ve 
bugün yurtdışına yayılarak bir ge lenek haline 
dönüştü. Halkımız tarafından bu Hafta Türki
ye' d e ka bul gördü ve oturdu. Bulgaristan'da 
Müslümanların. yaklaşımı nasıl oldu. Ha lk bu 
Haftayı nasıl karşılıyor? 

Razgart'ta Kutlu Doğum Haftası 

programına katılan ve coşkuyla 
takip eden soydaşlanmız .. 

ilahilerle konferansı süsleyen Rusçuk 
imam Hatip Lisesi Öğrencileri. 

- Kutlu Doğum Haftası 
programlarının yoğun bir nite
lik arzetmesi ve Bulgaris
tan' daki müslümanlarca göste

rilen ilgi dolayısıyla Bulgaristan'da büyük bir yankı olduğu

nu söyleyebilirim. Bir çok insan bize Kutlu Doğum Hafta
sının Bulgaristan'da büyük ses getirdiğini söyledi. 

Bu programların dışında biz ayrıca Razgart'da, Şum
nu'da ve Simolen'de Başmüftü ile birer basın toplantısı 
yaptık. O basın toplantılannda Kutlu Doğum Haftası ile il
gili sorular soruldu, onlara cevap verdik. Bulgar basın 
temsilcileri "Bulgaristan'da niçin iki senedir yapıyorsunuz, 
daha önce neden bu tür programlar yapmadınız" şeklinde 
serzenişte bulundular. Bu tür sorular sordular. 

Bu basın toplantıları gerek yerel basında ve gerekse ulu
sal basın-yayın organlarında yankı buldu. 

Razgart'ta ve Şumnu'da belediye başkanlarını ziyaret et
tik. Kendilerine birer gül hediye ettik. Özellikle Razgart'ta
ki Belediye Başkanı gülü takdim ettiğim zaman son derece 
duygulandı . Biz kendisine gülün Hz. Peygamberin remzi 
olduğunu, sevgi ve hoşgörünün sembolü olduğunu söyle
dik. Basının önünde takdim ettiğimiz gülü aldı ve çok 
memnun oldu. 

Razgart, Şumnu, Simolen, Kırcali, Aytos ve Mestanlı'da 
da çok muhtevalı programlar yaptık. Razgart programımı-

Aytos'ta Kutlu Doğum Haftası programından bir görüntü. 



Razgart Belediye Başkanını ziyaret eden heyetimiz Sayın Başkan'a 

bir gül takdim etti. 

za T.C. Burgaz Başkonsolosu da katıldı ve bir konuşma 
yaptı. Şumnu ve Aytos'daki programlara Burgaz Konsolo
sumuz katıldılar ve çok güzel konuşmalar yaptılar. Şumnu 
ve Mestanlı'da İmam Hatip Liselerimizi ziyaret ettik ve öğ
rencilerle görüştük. Onlara da Kutlu Doğum Haftası hak
kında bilgi verdik. Daha geniş halk kitlesine ulaşmak ama
cıyla Cuma günü Başmüftü Simolen merkezinde, ben de 
Maden ilçesi merkezindeki büyük bir camide vaaz ettim. 
Maden Camii dolu idi. Yaklaşık 1000-1500 kişi kadar bir 
cemaat toplanmıştı. Simolen bölgesindeki müslümanlar 

Şumnu'da Kutlu Do{ıum Haftası amacıyla düzenlenen basın toplantısı 

genelde Rodop Türkleri. Bunlar Türkçe bilmiyorlar; Bul
garca konuşuyorlar. Benim vaazım tercüme yoluyla cema
ata iletildi. Ahmet Zeki Elturan Bey de Robezen kasabası 
camiine gitti. Orada da 1000-1500 kişilik bir cemaat ol
muş, onlara da Zeki bey vaaz etti. Böylece cuma günü Si
molen bölgesinde Peygamber efendimizin örnek şahsiyeti
ni büyük topluluklara anlatma fırsatı bulduk. 

Diğer gruptaki arkadaşlarımız ise; Tırnova , Pilevne, 
Dobriç, Filibe -ki bunlar önemli il ve ilçe merkezleridir- ve 
Kazanlık bölgesi olmak üzere 5 ayn bölgede aynı progra
mı uyguladılar .. 

Sayın Hocam siz Bulgaristan 'ı çok iyi tanı· 
yorsunuz. Daha önceki yıllarda buralarda bu
lundunuz ve Vakfımızın faaliyetlerini burada 
takip ettiniz. Dolayısıyla buradaki müslüman
ların yapısını da yakından biliyorsunuz. Kutlu 
Doğum Haftasının Bulgaristan'da oturması 
için nele r yapılabilir? 

- Önümüzdeki yıllarda benzer programlar uygulanabilir. 
Bu seneki programlardan daha zengin bir program uygu
lanacağını ben tahmin etmiyorum. Çünkü altı gün devam 
eden çok yoğun bir program uygulandı. Çok yorulduk; 
bölgeler birbirinden uzak, çok seyahat yapmak zorunda 
kaldık. Gelecek yıllarda da bu tür zengin programlar uygu
lanabilir. Ancak, bazı malzemelerle bu programın destek
lenmesi lazım. Ezcümle, bu programlar afişlerle , broşürler-

Rusçuk imam Hatip Lisesi ö{ırencilerinin de katıldı{ıı 
bir konferanstan görüntü. 

le, yaka kartlarıyla , stikırlarla ve slayt gösterileriyle destek
lenebilir. Buradaki müslümanlar bunları çok beğeniyor, 
yakalarına takıyor, değer veriyorlar, bu tür görüntü malze
mesine büyük önem veriyorlar. 

Önümüzdeki yıllarda mahalli teşkilatlar duyuruyu iyi ya
parlarsa, zannediyorum daha fazla kalabalığa hitap etme
miz mümkün olacaktır. Bu nedenle çok önceden yapıla

cak duyuru ve hazırlıkların daha geniş katılımları sağlaya
cağını düşünüyorum. 

Heyetimiz Lacova Camii önünde 



Gelecek yıllarda Bulgaristan'daki müslümanların Kutlu 
Doğum Haftasına bu yıl gösterdikleri ilginin devamı için 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın en azından bu ağırlıkta heyetler 
göndermesi ve böyle bir organizasyonla gruplar oluştura
rak tüm Bulgaristan'ı bir hafta içinde tarama zemini oluş
turması lazım. 

Şunu da belirtmek istiyorum. Halkın dil açısından prob
lemi var. Türkçeyi tam olarak konuşamıyorlar ve anlaya
mıyorlar. Bulgaristan'da bizim 1,5-2 milyona yakın dinda
şımız var. 7.5 milyon Bulgaristan nüfusu içinde bu sayı 
bayağı önemli bir miktarı oluşturuyor. Bulgaristan nüfusu 
birkaç yıldan beri azalıyor, çoğalmıyor. Nüfus çoğalması 
ancak müslümanlar arasında devam ediyor. Bu nedenle 
gelecek yıllarda müslüman nüfus hristiyan nüfusa oranla 
daha çor artacak. 

Bulgaristan'daki müslüman nüfus üç gruptan oluşuyor. 
Birisi Türk diye kabul edilen, tanınan grup. Büyük bir ço
ğunluğu bunlar teşkil ediyor. Bunların yekünü 900 bin-bir 
milyon civarında. Bir diğer grup Yağız Türkler dediğimiz, 

yerli halk arasında "MİLLET" denilen bir zümre ki, bunla
rın adedi 300 bin civarında. Bunlar da Türkçe biliyorlar, 
Türkçe konuşuyorlar ve kendilerini Türk kabul ediyorlar. 
Bir de Rodop Türkleri var. Bunların da 400 bin civarında 
olduğu tahmin ediliyor. 

Rodop Türklerinin dini hayatları son derece sağlam. 
Camileri, Kur'an Kursları var. Halk mümkün mertebe na-

Şumnu'da düzenlenen konferans 

maz kılıyor ve yeni yeni camiler inşa ediliyor. Yağız Türk
leriyle Rodop Türkleri Bulgaristanı vatan kabul etmişler, 

Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorlar. Yanlış anlaşılmasın 

Türkiye'yi seviyorlar, Türkiye'ye bağlılar ama Bulgaris
tan' dan göç etmeyi düşünmüyorlar . Biz burada kalacağız 
diyorlar. Fakat diğer Türklerin gözü Türkiye'de. Bir fırsatı
nı bulup Türkiye'ye gelme azmindeler. Bu da bölge bölge 
değişiyor. Mesela: Kırcali bölgesinde bu istek çok yoğun. 
Ama Aytos, Şumnu, Ruscuk bölgelerinde bu eğilim biraz 
daha az. Bulgaristan'da Müslümanların geleceği büyük 

Kırcaali'de düzenlenen konferansa soydaşlarımız yoğun ilgi gösterdi 

çapta Rodop Türkleri ile Yağız Türklere bağlı . Çünkü bun
lar orada kalmaya çok azimli. 

Şunu da belirtmek iste rim ki; Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki münasebetler çok iyi. Sıcak ilişkiler var. Bulga
ristan'da dini faaliyetler sevindirici. Şu an üç adet İmam 
Hatip Lisesi, bir tane Yüksek İslam Enstitüsü var. 1000 
civarında cami var ve hepsi faal durumda. Bu camilerin 
imamları var. Ücretlerini halk veriyor. Belki bir kısmında 5 
vakit namaz kılınmıyor. Ama en azından 2-3 vakit namaz 
kılınıyor. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yapılacak top
lantılarda ağır ilmi konular yerine, basit konular seçilmesi 
ve daha çok Hz. Peygamberin örnek şahsiyetinin anlatıl-

ması , heyecan verici konuşmaların yapılması faydalı olur. 
Ağır, ilmi seviyesi yüksek konuşmalardan halkın istifade 
etmesi fazla mümkün olmaz. 

Biz Hz. Peygamberin örnek şahsiyeti gibi cazip, hazme
dilmesi kolay konuları seçmiş olduğumuz halde, konuşma

ların arasına öğrencilerin şiiri , Kur'an-ı Kerim okuması , 

yahut ilahi konulması gibi faaliyetlerle sunulan tebliği yu
muşatmaya çalıştılar. 

Sayın hoca m s on o lara k n e le r e kle m ek 
is te rs iniz? 

- Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Bu sene Kutlu Do
ğum Haftası Bulgaristan'da dolu dolu kutlandı. Çok yorul
duk, uykusuz kaldık ama maksat hasıl oldu. Bulgaristan 
buna layıktır. Bulgaristan'da böyle yoğun dinı programlar 
uygulanması lazım. Bulgaristan Türkiye'nin ikinci bir aya
ğıdır. 1.5 milyondan fazla dindaşımız var orada. Bu büyük 
bir kitledir. Gelecek yıllarda bu geniş kitleyi kapsayacak 
yoğunlukta programların yapılması gerekir. 



Doç. Dr. Sönmez KUTLU 

Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fa
kültesi , Kutlu Doğum Haftası münase
betiyle 26 Nisan - 2 Mayıs 1999 ta
rihleri arasında çeşitli etkinliklerin yer 
aldığı geniş bir program düzenledi. 
Düzenlenen bu programlar ara başlık
lar halinde şunlardır: 

Açılış Programı 

Kutlu Doğum Haftası ' nın açılış 
programı , üniversitenin 500 kişilik 
konferans salonunda 27 Nisan 1999 
tarihinde gerçekleştirildi. Üç yıldan be
ri kutlanan ve artık Oş' ta gelenekselle
şen Kutlu Doğum Haftası kutlamaları , 

bu yıl halk ve basın yayın kuruluşları 
tarafından büyük ilgi gördü. Açılış 
programına , T.C. Kırgızistan Bişkek 
Büyükelçisi Sayın Doğan Akdur, Din 
İşleri Müşaviri Süleyman Coşkun ve 
Türkiye'den Kahraman Maraş Müftü
sü Mehmet Barış katıldılar. Ayrıca Oş 
Devlet Üniversitesinden akademisyen
ler, Kırgız Parlementosu Milletvekili 
Alişer Sabırov, Kırgızistan Müftü Yar
dımcısı Rahmetullah Kan, Oş Oblastı 
Müftüsü Saipcan, Oş Oblastı Din Ko
misyonu üyesi Şamsı Zakirov ve 
Oş'taki diğer din görevlileri, Nokat ve 
Celalabad'dan bazı din görevlileriyle 
çok sayıda vatandaş katıldı. 

Kutlu Doğum Haftası programına 
Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriye
ti 'nin milli marşları ve Fakültemiz 
Kur 'an-ı Kerim hocalarından Orhan 
Genç'in okuduğu Kur 'an-ı Kerim'le 
başlandı. Daha sonra, sırayla Oş Dev
let Üniversitesi Rektörü Bektemir 
Murzubraimov, T.C. Bişkek Büyükel
çisi Doğan Akdur, Oş Oblastı Din Ko
misyonu üyesi Şamsı Zakirov, Kahra
man Maraş Müftüsü Mehmet Barış, 
Kur'an-ı Kerim'i Kırgızca 'ya çeviren 
Alaüddin Mansur, günün mana ve an
lamı , Hz. Peygamberin kişiliği, ilahiyat 
fakültesinin önemi ile ilgili konuşmalar 
yaptılar. Programa katılanlara toplam 
500 kadar gül dağıtılçlı. 

İlmi Panel 
Başkanlığını Oş İlahiyat Fakültesi 

Dekanı Avazbek Asanov'un yaptığı 
"XXL Yüzyıla Girerken Kırgızistan 'da 

Din ve Toplum" adı ilmi bir panel dü
zenlendi. 

füROIZISTAIN[
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ETKİNLİKLER1İ 

Bu panelde; Oş Devlet Üniversitesi 
İlahiyat Fakült esi Öğretim Üyesi 
Doç.Dr. Sönmez Kutlu tarafından 
"Kırgız Toplumunda Dinin Yeri", yine 
aynı fakülteden Dr. Adem Yerinde ta
rafından "İnsanda Dini Davranışların 
Kaynığı: Din Duygusu" , Dr. Ahmet 
Hikmet Eroğlu tarafından "İslamın 
Dünya Hayatına Bakışı", Prof. Dr. 
Şamsı Bazarbayev tarafından "Orta 
Asya 'nın Medenileşmesindeki Rolü" 
ve Doç.Dr. Cemal Tosun tarafından 
da "Batılı Ülkelerde Din Eğitimi ve 
Kırgızistan'da Durum" konularında 
tebliğler sunuldu. 

Kırgızca olarak sunulan tebliğlerde, 
İslamın dünyaya bakışı, dini duygunun 
insan davranışlarındaki rolü, geçmişte 
olduğu gibi XXI. asırda da, İslamın 
Kırgız halkının medenileşmesinde , 

/ ~ 

~ M rtt t cıs De 
milli ve dini kimliğini kazanmasında 
oynayacağı rolü, bazı İslam ülkelerin
de yaşanan problemlerin burada ya
şanmaması için eğitim reformunun bir 
parçası olarak din eğitimi reformunun 
kaçınılmaz olduğu ve Oş İlahiyat Fa
kültesinin açılmasının böyle bir refor
munun başlangıcı olduğu dile getirildi. 

Devlet yetkilileri , din görevlileri, 
akademisyenler ve halkın biraraya gel
mesine vesile olan Kutlu Doğum Haf
tası programında , Kırgızistan'ın bu
günkü dini tarihine çok önemli bir 
olay olarak kaydedilecek olan ve sa
londaki herkesi duygulandıran , gözle
ri yaşartan heyecan verici bir süpriz 
gerçekleşti. Kur 'an-ı Kerim'in Kırgız
ca'ya çevirisinin ilk örnek baskısı, Mil
letvekili Alişev Sabırov tarafından Biş
kek'ten getirilerek çevirmeni Alaaddin 



Mansura verildi. O da, süpriz bir ha
ber olarak programa katılanların huzu
runda bunu açıkladı ve Yüce kitabımız 
Kur'an-ı Kerim'in Kırgızca'ya çevirisi
nin T.C. Büyükelçisi Doğan Akdur'a 
hediye o larak takdim etti. Böyle bir 
olay, büyük takdir topladı. 

İlmi panelin bitmesinden sonra fa
kültemiz yemekhanesinde öğle yeme
ği verildi. Yemeğe yaklaşık 100 kişi 
katıldı. Yemekten sonra söz alanlar, 
fakültemizi, Diyanet Vakfı' nı, Türki
ye'yi öven konuşmalar yaptılar. Daha 
sonra misafirlere yurt ve fakülte gezdi
rilirek bilgi verildi. 

Kur' an-ı Kerim Okuma, 
Şiir ve Kompozisyon 
Yarışması 
Fakültemiz, Kutlu Doğum Haftası 

münasebetiyle, üniversiteli ve diğer 
öğrenciler arasında "Kur 'an Okuma 
Yarışması", üniversite öğrencileri ara
sında "Hz. Muhammed Konulu Şiir 
Yarışması" ve liselerarasında da "Kır
gız Toplumunda Dinin Yeri" konulu 
"Kompozisyon Yarışması" düzenledi. 
Kur'an okuma yarışması kız ve erkek 
öğrenciler arasında ayrı ayrı yapıldı. 
Yarışma esnasında dereceye giren öğ
rencilere çeşitli ödüller verildi. 

Kırgız Tiyatrosunda 
Kültürel Program 
Fakültemiz öğrencileri , 28 Nisan 

1999 tarihinde, yaklaşık 700 kişilik 
Kırgız Tiyatrosu'nda, ilk defa düzenle
nen bir kültür ve eğ lence programı 

gerçekleştirildi. Kalabalık bir topluluk 
tarafından büyük bir ilgiyle izlenen bu 
programda ödül törenlerinin yanısıra 
Kırgızistan 'da yaşanan dinı inanç bu
nalımı ve Hz. Ömer'in müslüman olu
şu canlandırıldı. Bu tür dini içerikli 
sahnelerin Kırgızistan'da , hatta Orta 
Asya'da ilk defa olduğunu söyleyebili
riz. Ayrıca fakültemizin ilahi grubunca 
da ilahiler seslendirildi. 

Tiyatro salonunda bu etkinliklerin ya
nısıra Oş Devlet Üniversitesi Müzik Fa
kültesi müzik grubu tarafından da klasik 
müziğin seçkin örnekleri sunuldu. 

Kutlu Doğum Aşı 
Hafta münasebetiyle yaklaşık 700 

kişiye mahalli etli pilav ve ayrandan 
oluşan Kutlu Doğum Aşı ikram edildi. 
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Böyle bir ikram münasebetiyle, yemek 
yiyen herkes Türkiye Diyanet Vakfı 'na 

şükranlarını ifade ettiler. 

Broşür Dağıtımı 

Fakültemiz öğretim elemanları , Kut
lu Doğum Haftası 'nda halka dağıtıl
mak üzere, "İslamın Yüce Peygamberi 
Hz. Muhammed" ve "İslamın Yüce 
Kitabı Kur'an-ı Kerim " adlı iki ayrı 
broşür hazırladı ve bunlar Kırgızca , 

Özbekçe ile Rusça'ya çevrildi. Toplam 
2000 adet bastırılan bu broşürler haf
ta boyunca programa iştirak edenlere 
dağıtıldı. Dağıtılan broşürlerden halkta 
büyük bir memnuniyet duygusu oluş
tuğu müşahade edildi. 

Öğrenci Panelleri 
Fakültemiz öğrecileri , Oş Devlet 

Üniversitesi 1. Konferans Salonu'nda 
"Çağımız Problemleri ve İslam", il. 
Konferans Salonu' nda "İslam Pey
gamberi Hz. Muhammed'in Örnek 
Şahsiyeti" adlı iki ayrı panel gerçekleş
tirdi. V. sınıf öğrencimiz Samağan 
Murzaibrahimov'un başkanlık ettiği 1. 
Panele katılan öğrenciler "Ekoloji 
Problemleri ve İslam ·•, "Dünya Barışı 
ve İslam" . "Türk Dünyasının Dini 
Problemleri", '·insan Hakları ve İslam" 
konularında tebliğlerini sundular. 

Fakaltemiz V. sınıf öğrencisi Zeyna
labidin Acımamatov'un başkanlık etti
ği iL panelde ise öğrenciler tarafın

dan; "Eş ve Baba Olarak Hz. Muham
med", "Örnek İnsan Hz. Muham
med", "Sevgi Peygamberi Hz. Mu
hammed", "Gençliğin Problemleri ve 
İslam" konulu tebliğler sunuldu. 

Fakültemiz tarafından düzenlenen 
Kutlu Doğum Haftası programı, bütün 
izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü 
ve pek çok basın mensubu tarafından 
da izlendi. Gazete ve televizyonlarda, 
programlarla ilgili çeşitli haberler çıktı. 
Artık rahatlıkla şunu söyleyebilirizki, 
Kutlu Doğum Haftası eskiden olduğu 
gibi bugün de bütün Türk dünyasının 
ortak bir bayramı haline geldi. Bu bay
ramların her geçen yıl daha büyük 
coşkuyla kutlanmasını temenni ediyo
rum. 



Romanya'da ilk defa bu 
yıl kutlanan Kutlu 
Doğum Haftası 

programlarına katılan 

Doç. Dr. Mustafa 
Erde m 'in izlenimlerini 
aktarıyoruz. 

Sayın Hocam Kutlu Doğum 
Haftası bu yıl Romanya' da ilk 
defa kutlandı. Siz bu program
lara katıldınız izlenimlerinizi öğ
renebilinniyiz? 

- Programlara katılmak üzere Türki
ye Diyanet Vakfı tarafından Roman
ya 'ya gönderildim. 1998 yılında da 
aynı görevle Kmm'a gitmiştim. Dola
yısıyla her iki ülkede de Kutlu Doğum 
Haftası pragramlarına katılmak benim 
için bir ayrıcalık ifade etmektedir. Zira 
bu bölgelerde yaşayan soydaşlarımız 
ve Müslüman Türk kitlesi uzun yıllar 
İslam 'dan ve milli manevi değerlerin
den kısmen mahrum kalmanın ezikliği 
ve sıkıntısı içindeydiler. 

Kutlu Doğum Programı çerçevesinde 
oralara gittiğimizde en azından Türki
ye' den gelen bir din görevlisinin, Türki
ye'den gelen bir kardeşlerinin orada 
görülmesi, oradaki insanları büyük öl
çüde memnun ve mutlu etmiştir. Özel
likle Kırım 'ın içinde bulunduğu şartlar 
dolayısıyla, Türkiye'ye olan ilgi daha da 
fazla olarak dikkatimi çekmiştir. 

Romanya'ya gelince, Romanya şu 
anda müstakil bir ülke. Bu ülkenin ken
dine göre bir takım yasaları, kuralları 

var. Orada bulunan azınlık, yani Türk 
ve Tatar soydaşlarımız, kendilerini Ro
men devleti içinde bir azınlık olarak his
setmekle birlikte, içinde bulundukları 
şartlar itibariyle de çok fazla şikayetçi 
görünmemektedirler. Romanya 'nın , 
özellikle benim gittiğim Dobruca Bölge
si dediğimiz Köstence ve Mecidiye böl
gelerinde yaklaşık 100 bin civarında 
Müslüman Türk soydaşımızın olduğu 
ifade edildi. Ama ben bu sayının daha 
da fazla olduğu kanaatindeyim. Zira bu
rası yoğunlaştırılmış Türk Bölgesi ola
rak kabul ediliyor. Şüphesiz başka böl
gelerinde de çok sayıda kardeşlerimizin 
olduğu kanaatindeyim. 

ROMANYA
1
DA 

KUTLU DoöuM 
HAFTASI 

Buradaki kardeşlerimizin bir başka 
özelliği de, Türkiye ile organik bağ 
içerisinde bulunmaları. Yani Roman
ya' dan Türkiye'ye daha önceki dö
nemlerde göçmen gelenler, onların 
1990 sonrası elde ettikleri hürriyet 
havasıyla bir entegrasyon, bir bütün
leşme, bir karşılıklı gidip gelme imka
nını onlara vermiş durumda. Dolayı
sıyla Romanya' da yaşayan soydaşları
mız Türkiye'yle ilgilenmelerinde Türki
ye 'nin bir şehri gibi kendilerini hisset
mekteler. Bazı televizyon kanallarını 
izlemekte ve buradaki kardeşleriyle, 

akrabalarıyla da bir şekilde karşılıklı zi
yaretleşme ve telefon bağlantılarıyla 
da iletişimlerine devam etmektedirler. 

Bu Kutlu Doğum Haftası Programı 
1999 yılında Romanya'da ilk defa ya
pıldı. Malumunuz Türkiye Kösten
ce'ye bir dini ateşelik açtı. Bu dini ate
şeliğin açılması dolayısıyla Türkiye 
bağlantılı dini etkileşim ve iletişim ora
da daha da hız kazanmış oldu. Zira 
malum dönemlerde bölgelerdeki yaşa
yanların dini ihtiyacını tam olarak ve
recek imkanların oluşamaması ister is
temez bölgeye Türkiye destekli bir di
ni eğitim faaliyetlerinin gitmesine im
kan hazırlamış oldu. Bizim Ateşemiz 
Mustafa ÇALIŞKAN Bey şu an orada 

bu faaliyetleri Konsolosumuzun da 
yardımlarıyla üst düzeyde sürdürmek
tedir. 

Dolayısıyla bu sene ilk defa Kösten
ce ve Mecidiye'de Kutlu Doğum Haf
tası programı tertip edildi ve Türki
ye'den de tek kişi olarak ben davet 
edildim. Bu programların ilki Mecidi
ye 'de yapıldı. Mecidiye bütün özellikle
ri itibariyle bir Türk kültür şehri. Türk 
mirası olduğunu bize hissettiriyor. 
Coğrafi yapı itibariyle fevkalade güzel 
olan bu bölgede Türkiye Diyanet Vak
f ı ' nın açtığı özel bir lise de bulunmakta 
ki , bu okul hem Türkçe dersleri ver
mekte, hem de din dersleri ihtiyacının 
karşılanmasına katkı sağlamaktadır. 
Dolayısıyla konferansın orada olması 
fevkalade isabetli oldu. 

Oradaki arkadaşlarımız büyük ölçü
de özverili çalışmaları ve fedakarlıkla, 
gerek eğitim yönünden, gerekse bölge 
insanlarının sosyal, kültürel ve dini ih
tiyaçları yönünden ciddi katkılarda bu
lunmaktalar. Askeriyeden kiralanan 
yaklaşık 500-600 kişilik bir konferans 
salonunda Hz. Peygamber'! anlatma
nın heyacanını yaşadım. Zira o bölge
lerde bugüne kadar bir Türk ve Müslü
man konuşmacı olmadığını düşünmek 
ve özellikle yine aynı mekanlarda H z. 
Peygamber' in anlatılması , bizi ciddi 
anlamda duygulandıran manevi değer
ler olmuştur. Yaklaşık 500-600 kişi
nin katıldığı bir konferans gece geç sa
atlere kadar sürmesine rağmen büyük 
ilgi ve yakın destek görmüştür. Hatta 
oradaki Romen vatandaşları bile Müs
lüman olmamalarına rağmen bizim 
programamızdan ciddt manada etki
lendiklerini ifade etmişlerdir. 

Ben mümkün olduğu kadar kısa ve 
anlaşılabilir bir dil kullanmak suretiyle 
bölge insanlarının Romen vatandaşı 



olduklarını , Romanya içerisinde yaşa
dıklarını, o devlete ait bir takım siyası, 
sosyal ve kültürel, hatta idari sorumlu
lukları bulunduğu bilinciyle onlara hi
tap etmeye çalıştım. 

Bir de o bölgelerde, Türk ve Tatar 
birlikleri olduğununu düşünerek bu iki 
dengenin de gözönünde bulundurul
masında fayda mülahaza ettim. Hz. 
Peygamberimizi gayet sade bir dille 
anlattığım zaman, o bölge insanlarının 
geçmişte varolagelen manevi değerle
rinin üzerindeki tozlan sıyırdığımı , on
lara dint anlamda, Peygamber sevgisi 
yönünde yeni bir aşk ve heyacan ver
diğimi hissettim. Bu da konferansımı
zın ve Kutlu Doğum Haftası programı
nın fevkalade başarılı geçmesine im
kan hazırladı. 

Ertesi gün Köstence'de bulunan 
konsolosumuzla bir program yaptık . 
Özellikle o bölgedeki okulumuzun ge
leceği ile ilgili konularda, benim Kırgı
zistan tecrübelerimden de fayadalan
mak istediklerini ifade ettiler. Ben bu 
okulun Romanya şartlarında daha iyi 
nasıl yararlanılabileceğini , nasıl faydalı 
olabileceğini anlatmaya çalıştım. Özel
likle bu okulun bir üniversite bünyesin
de ilahiyat ve pedogoloji fakültesine 
dönüştürülmesini, bunun faaliyette bu
lunabilmesi ve gelecekte denklik prob
lemlerinin çıkmaması bakımından Tür
kiye 'deki bir üniversitenin fakültesiyle 
bir protokol çerçevesinde eğitim faali
yetlerini yürütmesinin daha doğru ola
cağını münasip bir dille sayın konsolo
sumuza aktardım. Konsolos bey Tür
kiye Diyanet Vakfı 'nın hizmetlerinden 
oldukça memnun, verdiğim bilgilerden 
büyük ölçüde faydalandığını ifade etti 
ve bu okulun gelecekteki statüsü ile il
gili yapılması gereken herşeye yardım
cı olacağını açıkça ifade etti. 

Ben Köstence'de cuma günü Hün
kar Camii'nde, Türkiye'den giden din 
görevlisinin talebi üzerine bir cuma 
sohbeti de yapmak durumunda kal
dım. Bölge insanının uzun yıllardır has
retini çektikleri bu cuma sohbeti büyük 
sevgi ve muhabbet sebebi oldu. Hatta 
çok cazip bir tesadüf, Romen Devlet 
Televizyonu bu konuşmamızı baştan 
sona kadar takip ettiler, onlar için de 
fevkalade farklı bir yayın olduğu kana
atini taşıyorum. Zira bunun etkisi so
nucunda benim Köstence'de vermiş ol
duğum ikinci Kutlu Doğum Haftası 

konferansını aynı televizyon ekibi takip 
etti ve o konuşmayı yayınladılar. 

Köstence'deki konuşmamız, yine 
Mecidiye'deki konuşmamıza paralellik 
arzediyordu. Fakat buranın davetli kit
lesi Mecideye'dekinden biraz daha en
tellektüel bir çerçeveye hitapediyordu. 
Zira başta sayın konsolosumuz olmak 
üzere, Türkiye Konsolosluğunun da
vetlileri ve yöneticeleri, idarecileri ve 
çalışanları bu arada Köstence'de yaşa
yan Türk ve Tatar birlikleri üst düzey 
yöneticeleri, parlamento temsilcileri 
ve orada bulunan soydaşlarımız katıl
mışlardı. Yaklaşık 500 kişilik bir da
vetli grubunun katıldığı konferans, o 
bölgenin en büyük salonlarından birin
de ifa edildi. Çeşitli yan organizasyon
larla orada bir Türk-Osmanlı sergisi de 
açıldı. Bu sergi o güne kadar neşredil
memiş ve ortaya çıkartılmamış çeşitli 
resimleri de içermesi bakımından , baş
ta benim ve diğer davetliler açısından 
son derece önem arzediyordu. Davet
liler 2 saat süren konferansımızı sabır
la ve heyecanla takip ettiler. 

Sonuçta, başta konsolosumuz ol
ma k üzere, mahalli müftü, mahalli 
milletvekilleri ve bizim ateşemiz çok 
faydalandıklarını , bu başlangıcın Ro
manya, Türk-Tatar ve Müslüman ce
maati açısından çok faydalı geçtiğini , 
bu tür faaliyetlerin ileriki yıllarda da 
aynı şekliyle, hatta daha da geliştirile
rek devam etmesini, başta ikili ilişkiler 
olmak ve İslam 'ın Romanya'da daha 
canlı hale getirilmesi bakımından fay
dalı olduğunu ifade ettiler. 

Ben bu vesileyle Türkiye Diyanet 
Vakfı 'na beni Romanya'ya göndermesi 
ve orada böyle· güzel bir faaliyete vesile 
etmesi bakımından teşekkür ediyor, bu 
tür güzel organizasyonların genişletile
rek devamının Türkiye ve Türkiye dı
şındaki soydaşlarımız açısından ayn bir 
önem taşıdığını ifade etmek istiyorum. 

Sayın Hocam gelecek yıllarda 
Peygambe r sevgisinin yaygın
laştırılması , İslamın anlatılması 
açısından Kutlu Doğum Hafta
larında neler yapılabilir. 

Türkiye Diyanet Vakfı artık hizmet 
alanını Türkiye ile sınırlı tutmuyor. 
Gerek açtığı okullar ve gerekse Kutlu 
Doğum Haftaları çerçevesinde diğer 
ülkelere de bu tür faalıyetleri yaymak 
durumunda. 

Şimdi Türkiye dışındaki bu soydaşla
rımız, Türkiye'yi her alanda kendileri 
için bir rehber olarak görmektedir. 
Türkiye açısından bu rehberlik sadece 
maddi desteklerle sağlanan bir rehber
lik olmamalı. Bu rehberlik Türkiye'nin 
öncü rolünü her alanda o bölge insan
larına da hissetirmesi gerektiğine ina
nıyorum. Ayrıca o bölgedeki kardeşle
rimize, soydaşlarımıza Türkiye'nin ye
ni bir ufuk, yeni bir moral ve yeni bir 
ideal aşılayabileceğini sanıyorum. 

Önemli bir konuya temas etmek is
tiyorum. Gerek Türk cumhuriyetlerin
deki, gerekse Balkanlardaki soydaşla
rımıza , bulundukları bölge ve ülke 
şartları gözününde bulundurularak hi
tabedilmeli. Onların içinde bulundukla
rı hassasiyetler hiçbir zaman gözden 
uzak tutulmamalı. Bölge insanının bir 
problem olarak yöneticilerle çelişkiye 
düşmesi , onların oradaki istikballeri 
açısından ciddi sıkıntıları beraberinde 
getirir diye düşünüyorum. Türkiye Di
yanet Vakfı 'nın bu tür sosyal, kültürel 
ve eğitime yönelik faaliyetlerini geniş
letmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Çeşitli maddi imkanlara sahip İslam 
ülkeleri, Türkiye dışında kendilerine 
uygun yollarla o bölgelere gidebilmek
tedirler. Bu bölgelere giderken kendi 
bulundukları milli ve manevi kültür or
tamını da buraya taşıyorlar. Qysa soy
daşlarımızın Türkiye ile tarihten gelen 
bir takım tarihi, kültürel ve dint bir ta
kım özellikleri var. Diğer İslam ülkeleri
nin o bölgelere taşımış oldukları kültü
rel ve dinı atmosferin bölge kültür do
kusu bakımından çok uyum sağlamadı
ğını görüyorum. Ama uzun yıllar ma
nevi yönden boşlukta kalan o insanla
rın kendilerine uyum sağlamayan baş

ka bölgelerin kültür atmosferine girme
leri bölgenin kültür dokusu bakımından 
büyük sakıncalar içerebilir. O halde o 
bölge insanının tabii ihtiyaçlarının baş
ka ülkelerden karşılanması yerine, Tür
kiye' nin bunu bir milli politika ve bir 
millt strateji olarak kabullenmesi ve o 
bölgelerin maneı/i ihtiyacının karşılan
ması noktasında Türkiye Diyanet İşleri 
Başkanlığı ' nın ve Türkiye Diyanet 
Vakfı 'nın öncü rol üstlenmesinin fay
dalı olacağı kanaatini taşıyorum. 

Dolayısıyla Kutlu Doğum Hafta
sı 'nın bu öncü rolde ortak bir nokta, 
hem de iyi bir hizmet alanı olur diye 
düşünüyorum. 



TÜRKİYE DİYANET V AKFJ'NIN 

13. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı 
Türkiye Diyanet 

Vakfı'nın 13. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı 
yapıldı. Kur'an-ı Kerim ve 
Istiklal Marşının okun
masıyla başlanan Genel 
Kurul'un açış konuşmasını 
Diyanet Işleri Başkam ve 
Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkam 
Mehmet Nuri Yılmaz 
yaptı. 

Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın Olağan Genel 
Kurul Toplantılan, 
mevzuat gereği iki yılda 
bir genel kurul üyelerinin 
katılımıyla gerçekleştirili

yo1: Genel Kurul 
Toplantısında mevcut 
mütevelli heyetinin o 
dönem içeresinde yaptığı 
faaliyetler Genel Kurul 
üyelerinin bilgisine sunu
larak değerlendiriliyor. 
Eleştiri, dilek ve temen

nilerin yer aldığı genel 
kurulda bir sonraki 
dönemde görev alacak 
mütevelli heyeti ile dene
tim kurulu üyelerinin de 
seçimi yapılıyo1: 

Mehmet Nuri Yılmaz 
(Diyanet işleri Başkanı - Türkiye Diyanet 

Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) 

Vakıf Diyanet'siz, 
Diyanet Vakıf'sız 

Olamaz 
13. Olağan Genel Kurul Top

lantısı'nda Diyanet lşleri Başkam 
ve Türkiye Diyanet Vakfı Müte
velli Heyeti Başkanı Mehmet Nu
ri Yılmaz yaptığı konuşmada 
özetle şöyle dedi. 

Vakıf, güzel bir müessese, mü
barek bir müessesedir. Diyanet 
lşleri Başkanlığı'na ne kadar 
önem veriyorsak, Vakfa da o ka
dar önem veriyoruz. Dün, Türki
ye'de bütün camilerimizde Diya
net'in kuruluşunun 75 inci Yıldö
nümü münasebetiyle bir hutbe 
okundu; bu hutbede, vakfa ve 
vakıf hizmetlerine de yer verildi. 
Yani, hiçbir zaman, bu iki kuru
luşu birbirinden ayırmıyoruz. Za

ten vatandaş da, Vakfı, Diyanet'in 

bir birimi, bir yan kuruluşu ka
bul etmektedir. 

Bu Vakıf, Diyanet hizmetlerini 
desteklemek için kurulmuştur. 
Bu Vakıf eliyle, bugüne kadar bir
çok ve önemli hizmetler yapıl
mıştır; özellikle Türkı cumhuri
yetlerde ve Balkan ülkelerinde. 
Bu hizmetlerin devam etmesinde 
büyük fayda vardır; çünkü, bu 
ülkelerde yaşayan insanlar bizden 
yardım beklemektedirler. 

Artık bu kurum, Diyanet lşleri 
Başkanlığı, uluslararası bir boyut 
kazanmış bulunmaktadır. Vakıf 

Diyanetsiz, Diyanet Vakıfsız ola
maz. Bunu, özellikle altını çize
rek ifade ediyorum. 

Bu Vakfın yaptığı güzel hizmet
ler var. Bunu kuranlardan Allah 
razı olsun ve bu hizmetlerin de
vamını Allah nasip etsin diyo
rum. 

Güzel Bir anlayışla, olgunlukla 
her iki müesseseyi Allah'ın murat 
ettiği zamana kadar alıp götüre
lim. Önemli olan, hizmet etmek
tir. Zaten, bu hizmet aşkıyla ku
rulmuş bir müessesedir. Nefsimi
ze değil, ülkemiz insanlarına, ül
kemiz dışındaki ülke aşın insan
lara hizmet götürmektir. Ne ka
dar hizmet götürürsek, o kadar 
da mutlu oluruz, huzurlu oluruz. 

Vakfın, bana göre gençleştiril
mesi, yani kapısının biraz daha 
açılması gerektiğine inanıyorum. 

Elbetteki çok değerli Vakıf üyele
rimiz var; ama, yeni yetişen genç-



lerimiz de var, bu Vakfa gönül 
vermiş insanlar var, fikir imal 
eden gençlerimiz var. Bunlara da 
-ister Vakıfta çalışanlar olsun, is
ter Diyanet'te çalışanlar olsun- bir 
hareket kabiliyeti olsun. 

Bizde de öyle; yani, artık onbeş 
sene, yirmi sene bir yerde, bir da
ire başkanlığı yapan arkadaşımız 
fazla bir şey veremiyor. Her mü
essesede böyledir. Ben, Vakıfta 
çalışan, çok zeki, çok kabiliyetli, 
istidatlı gençlerin olduğunu gö
rüyorum; Diyanet'te böyle kabili
yetli insanlar görüyorum. Bunlar
dan yararlanılmasında fayda var
dır. Bundan, Vakıf hiç zarar gör
mez, Vakıf daha yücelir. 

Ben, tekrar bu Vakfın amacına 
ulaşmasını, hayırlara vesile olma
sını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyo
rum. Vakfın kurucularına şük
ranlarımı sunuyorum, Allah razı 
olsun ve ne güzel bir vakıf. İsti
yorum ki, herkes bunu kuranlara 
dua etsin. 

Faaliyet 
Raporunun 
Okunması 
•••••••••••• 
Sayın Mehmet Nuri Yılmaz'ın 

konuşmasını müteakip Gündem 
Maddesi gereği Divan Seçimi ya
pıldı. Divan Başkanlığına Etem 
Alimoğlu, Divan !kinci Başkanlı
ğına Hayrettirı Şallı, Katip üyelik
lerine Mahmut Sevgili ve Mustafa 
Karahan seçildiler. 

Daha sonra raporların okunma
sına geçildi. Mütevelli Heyeti 
Üyesi Prof.Dr. Mustafa Uzunpos
talcı faaliyet raporunu Genel Ku
rul üyelerine okudu. 

Prof.Dr. Mustafa Uzunpostalcı 

Prof.Dr. Mustafa Uzunpostalcı 

22. 3. 1997 tarihinde göreve ge
len Mütevelli Heyeti'nin 
11.2 .1999 tarihi itibariyle 75 
toplantı yaptığını ve bu toplantı
larda 1205'i idari, 237'.si de em
lak işleriyle ilgili olmak üzere 
toplam 1442 konuyu karara bağ
ladıklarını ifade ederek, karara 
bağlanan konulann icraya dönüş
mesi ve istenilen şekilde netice
lenmesi hususunda çalışmaların 
takipçisi olduklarını söyledi. 
Uzunpostalcı lcra Kurulu ise, 1 
Nisan 1Ş)97 tarihinden bu yana 
27 toplantı yaparak 129 konuyu 
karara bağladığını ve ilgili birim
lerce yerine getirilmesini sağladı
ğını da sözlerine ekledi. 

Kendi faaliyet dönemlerinde 
sayıları 918'i bulan şubeler tara
fından da çok önemli hizmetlerin 

yapıldığına dikkat çeken Prof.Dr. 
Mustafa Uzunpostalcı, şubeler 
kanalıyla Genel Merkeze ulaşan 

çok çeşitli taleplerin de mümkün 
olan en kısa sürede değerlendir
meye tabi tutularak gereğini yap
tıklarını ifade etti. 

Türkiye Diyanet Vakfı'na bu 
dönemde de halkın teveccühü
nün artığını belirten Uzunpostal
cı "Türk insanına sosyal hayatın 
hemen her alanında hizmetler ver
mekte olduğu bilinen Vakfımıza 
karşı teveccühler dönemimizde de 
artarak devam etmiş ve Vakfımıza 
pek çok talep ulaşmıştır. Bu yoğun 
talepler, öncelikle ilgili birimlerimi
ze havale edilerek incelemeye tabi 
tutulmuş, daha sonra Mütevelli He
yet veya lcra Kurulu gündemine 
alınarak, hakkında karar alınmıştır. 
Yeni Vakıf şubesi açılmasına faaliyet 
dönemimizde de devam edilmiş, 
911 olarak teslim aldığımız. şube 

sayısı, faaliyet dönemimizde açılan 
7 yeni şubeyle birlikte 918'e ulaşmış 
bulunmaktadır. " dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfı'mn sağ
lık alanında da hizmetler gerçek
leştirmeye gayret gösterdiğini be
lirten Uzunpostalcı "Vakfımızca, 
ülkemizin değişen ekonomik ve sos
yal şartlanna uygun olarak, sağlık 
alanında da milletimize hizmet ve
rilmesi düşünü1müş ve 29 Mayıs 



Tıp Merkezi Işletmesi adında bir 
sağlık işletmesi kurulmuştur. Ayn
ca, Istanbul'da, Vatan Caddesi üZe
rindeki Vakfımıza ait binalar; gerek
li tadilat çahşmalan yapılarak, 131 
yatak kapasiteli hastaneye dönüştü
rülmüştür." dedi. 

Özellikle Vakıf Genel Merkezi

nin yürütmekte olduğu yoğun fa
aliyet ve iş trafiğinin aksamadan 

devam etmesi için Mütevelli He

yetin gerekli tedbirleri aldığını 
belirten Uzunpostalcı bu hususta 

Genel Müdürlüğün taleplerinin 
de karşılanmaya çalışıldığını ifa

de etti. 

Bu dönemde özellikle yur_tdışı 

ağırlıklı hizmetler sunulduğunu 
anlatan Mehmet Uzunpostalcı 
Genel Kurul'a hitaben "Değerli 
üyelerimiz, özellikle 1990 yılından 
sonra dünyanın gündemi beklenme
dik şekilde değişmiştir. Sovyetlerin 
dağılmasıyla birlikte dünyamız bir
çok yeni devletin kurulmasına sah
ne olmuştur. Bunların içinde 5 tane 
de Türk devleti bulunmaktadır. Ay
nca, Sovyetlerin dağılmasıyla bir
likte, bu ülkenin devlet siyaseti ve 
ekonomik sistemi de büyük oranda 
değişmiş, buna bağlı olarak adı ge
çen ülkede, diğer bazı milletlerin 
yanında birçok Türk ve Müslüman 
topluluğu da yeni haklar kazanmış 
ve muhtar cumhuriyetler haline gel
mişlerdir. Bütün bu gelişmeler, ülke
mizdeki diğer kurum ve kuruluşlar 
gibi Vakfımız için de yeni hizmet 
imkanları ortaya çıkarmıştır. ôzel
likle, 1992 yılından başlayarak, 
Türkiye Diyanet Vakfı, yeni kuru
lan Türk cumhuriyetleri ile Türk ve 
Müslüman topluluklarında çok bü
yük hizmetler sunmaya başlamıştır. 
Vakfımızın dışarıya dönük hizmet-

Zeri, sadece Türk cumhuriyetleriyle 
sınırlı kalmayıp, özellikle Kafkas
ya'da bulunan bazı özerk cumhuri
yetlerle, bazı Balkan ülkelerini, hat
ta Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde 
buiunan bazı kurum ve kuruluşları 
da kapsamaktadır. 

Takdir edersiniz ki, yürütülen 
bunca faaliyet ve gerçekleştirilen 
bunca hizmet, hizmet götürülen ül
kelerle, ikili hatta çok taraflı ilişki
ler kurulmasını gerektirmektedir. 
Vakfımız, her zaman olduğu gibi, 
dışa dönük hizmetlerinde, devleti
mizle birlikte ve devletimizin bilgisi 
dahilinde çalışmalar yapmayı ken
disine şiar edinmiştir. Bu hizmetle
rin çoğu, kamu kurum ve kuruluş
larıyla ilişlıi ··kurmayı gerektirmek
tedi;. I-İızfnet götürülen ülkelerden 
çeşitli heyetler gelmekte ve bu he
yetlerin Vakfımızdan çeşitli talepleri 
olabilmektedir. Yürütülen hizmetle
rin ve ihtiyaçların yerinde tespiti ve 
faaliyetlerin kontrolü ile seyri konu
sunda yerinde inceleme yapılması 
büyük önem taşımaktadır. Aynca 
zaman zaman, bazı heyetler çağn
larak, ülkemizdeki kurum ve kuru
luşlar ile hizmetlerimiz hakkında 
bilgi verilmiştir. Yine bu amaçla, bu 
ülkelere ziyaretler de gerçekleştiril
miştir." dedi. 

Genel Müdürlüğün çalışmalan
nı da Genel Kurul üyelerinin bil
gisine sunan Prof.Dr. Mustafa 
Uzunpostalcı; öncelikle Diyanet 
Işleri Başkanlığı hizmetlerini des
tekleme çalışmalarının, bu hiz
metlerimizin başında geldiğini 
ifade ederek, "Vakfımızca, Diyanet 
Işleri Başkanlığının merkez hizmet
lerini desteklemek amacıyla yapılan 
çalışmaların başında, Başkanlığımız 

için Ankara Eskişehir Yolu üzerinde 
inşa edilmekte olan hizmet binası 

çalışmaları gelmektedir. Bitirildi
ğinde, Başkanlığımızın adına yakı

şır şekilde modern bir çalışma orta
mı sağlayacağına inandığımız hiz
met binasıyla ilgili çalışmalanmız 
aralıksız olarak devam etmektedir." 
dedi. 

Mustafa Uzunpostalcı, iki yıllık 
dönemde Diyanet İşleri Başkanlı
ğı'nın merkez hizmetlerine, inşa
atı devam eden veya bakım ve 
onanma ihtiyaç duyulan müftü
lük sitelerine, Kur'an kurslarına, 
camilere, eğitim merkezlerine su
nulan hizmetler ile Başkanlığın 
düzenlediği, seminer, konferans, 
irşad faaliyetleri, din şürası gibi 
toplantılara da finansman sağla
dığını belirtti. 

Prof.Dr. Mustafa Uzunpostalcı 
Doğu Blokunun dağılmasıyla bir
likte, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfınca, istik
lallerini kazanan Türk cumhuri
yetleri ile Balkanlar ve Kafkas
ya'da bulunan ülkelerdeki Türk 
ve Müslüman topluluklarına eği

tim başta olmak üzere, sosyal, 
kültürel, dini ve ilm1 alanda 
önemli hizmetlerin götürüldüğü
nü söyledi. 

lki yıllık dönemde eğitim ve 
öğretim alanında da önemli hiz
metlerin verildiğini kaydeden 
Uzunpostalcı, yalnızca 1998-
1999 öğretim yılında burs olarak 
eğitime ayrılan kaynak miktarı
nın 700 milyar TL. olduğunu ifa
de etti. 

Türkiye Diyanet Vakfı'mn yurt 
alanında da önemli hizmetler 

verdiğini belirten Uzunpostalcı 
"Vakıf olarak vermiş olduğumuz 
eğitim hizmetlerinin en önemlilerin
den birisi de yurt hizmetleridir. 



Valiftmtz, geleceğimizin teminatı 
olan gençlerinıize ve çocuklarımıza, 
ülkemizin değişik yörelerinde yurt 
hizmeti de vemıektediı: Bu yurtlar
dan önemli bir ktSmt, Vakıf Genel 
Merluzi ve şubelerimiz tarafından, 
diğer bir kısmı ela Vakfımız şirhetle
rinclen olan Vakıf ôzel Eğitim ve 
ôğretim Tesisleri Ticaret ve Sanayi 
Anonim Şirketi, yani VETAŞ tara
fından işletilmektediı:" dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfı 'nm eği

tim alanında önemli hizmeller 

katettiğini ifade eden ve bu faali

yetleri özetle Genel Kuıul'un bil

gisine sunun Prof.Dr. Mustafa 

Uzunpostalcı, Vakfın kültürel ve 

sosyal etkinlikler alanmda da 

önemli faaliyetler icra ettiğini 

sözlerine ekledi. 

Islam Araştırmaları Merke

zi'nin, bugün için dünya çapında 

bir merkez haline geldiğini vur

gulayan Uzunpostalcı, "Kendi kül
türümüzün yine kendi kaynakları
mızla, kendi insanlarımızla meyda
na getüileıı büyük bir çalışma ola
rak, lsldm alemine, hatta dünyaya 
sunulma imkanı böylece sağlanmış 
bulunmaktadır Orası da hizmetle
rini sürdürmektedir; gerek kitap, 
kütüphane, gerek çalışma ve gereh 
neşriyat yönünden hizmetlerini ak
satmadan bugüne kadar sürdür
müş, 17 nci cilt de Isldm Ansiklope
disi olarak piyasaya sürülmüş, 18 
inci cildin çalışmaları da yaptlmak
tadıı: " dedi. 

Prof.Dr. Mustafa Uzunpostalcı 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayın

cılık konusunda gerçekleştirdiği 

faal iyetleri de özet olarak Genel 

Kuıul'a sundu. 

Denetim Kurulu 
Raporu 
Faaliyet raporunun okunması

nı müteakip Denitim Kurulu ra
poru okundu. Denetim Kurulu 
raporunu okayan Yakup Üstün 
Denetim Kumlu'nun görev sü
resi içinde mütevelli heyeti ve 
icra kurulu kararlarını, bu ka
rarların uygulanmasına ilişkin 

bilgi ve belgelerin incelendiğini, 
gerekli görülen hususları düzen
ledikleri raporlarla ilgili mercile
re intikal ettirdiklerini belirtti. 

Denetim Kurulu hazırladıgı 

teklifi bir rapor halinde Genel 
Kurul'a sundu. Denetim Kurulu 
raporunu okuyan Yakup Üstün 
sonuç bölümünde "gelişen tekno
loji sebebiyle şeff afi.aşan, globa1le
şen dünyada, adeta, bütün insan
lıkla beraber yaşıyoruz. Dünyanın 
öbür ucunda meydana gelen bir 
olayı, aym anda evimizde izliyor 

Prof.Dr. Mustafa Said 
Yazıcıoğlu 

Türk Cumhuriyetleriyle ilgili, 
Diyanet lşleıi Başkanlığı 'nın 

ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın, 
özellikle, cami inşaatı konusunda 
bir kısıtlama getirmesi gerekiyor, 
bundan sonra, kendi camilerini, 

Prof.Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu 

Yakup Üstün 

ve bundan etkileniyoruz:. Çağımız 
bilgi çağı olduğu kadar bir ileti
şim çağıdtı'. lleti.şim, bir yerde et
kileşim demektir. Medeniyetimizi, 
kültürümüzü., baskın kültürlerin 
etkisinden bir ölçüde korumak 
için devletle beraber gönü1lü ku
ruluşlara da önemli görevler düş

mektediı: Diyanet lşleri Başkanlı
ğı'mn ayrılmaz bir parçası olan 
Türkiye Diyanet Vakft, bu gerçe
ğin ıştğında hizmetini sürdürecek
tir. 21 inci Yüzyılda Vakfa olan 
ihtiyacın eksilmeden devam ede
ceğine inanıyoruz." dedi. 

yavaş yavaş kendileri inşa etsin
ler; ama, Türkiye'nin, oralarda, 
sembol olarak, bizim mimarimizi 
de yansıtan bir kısım eserleri ka
zandırmakta fayda vardır; bu, 
zannediyorum, ge reğinden de 
fazla yapıldı. 

Başkanlık hizmet binasın bir an 
önce bitirilmesinde büyük fayda 
var, çünkü her geçen gün, mali
yet hesaplan altından kalkılmaz 
boyutlara ulaşıyor. 

Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fa
kültesi'nin çok zengin bir kütüp
hanesi vardır; fakat, çok ilkel 
şartlarda hizmet veriyordu. Kü
tüphanemizin, lstan bul 'daki 
lSAM'a benzer, onun küçük bir 
modeli haline getirilmesi hususu, 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 



Heyeti'ne intikal ettirildi. Müte
velli heyeti de bu teklife fevkala
de sıcak baktı ve o iş gerçekleş
meye başladı, çok hızlı bir şekil
de yürüyor, bu, fevkalade önem
li bir destektir. Biz, zaten, fakülte 
olarak Türkiye Diyanet Vakfın
dan çok sık destek aldık; ama, 
bu, hepsinin üzerine, adeta, işi 

en mükemmel noktaya getirecek 
bir destek oldu. Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkan 
ve üyelerine fakültem adına şük
ranlarımı sunuyorum. Dr. Ahmet Baltacı 

Böyle bir Vakıf olmadan 
Diyanet Teşkilatı'nın merke
zinde pekçok görevli arkada
şımız çalışmak bile istemez
di. Niçin; şartlar ağır, ev ki
ralan çok fazla, bazen, maaş-

lar, ev kirasının tamamını ödeye
mez bir durumdaydılar. Bu Vak
fın, Teşkilatımızın her kademesin
deki çalışmaları kolaylaştırdığı , 

geliştirdiği ortada. Üstelik, faaliyet 
raporunu okuduğumuz zaman, 
yapılan hizmetlerin yüzde 90'ı ta
mamen din hizmetlerine ve Diya
net hizmetlerine tahsis edilmiş. 

Bu Vakıf, kim ve hangi şartlarda 
kurulursa kurulsun, gerçekten, 
din hizmetine ve Diyanet hizmeti
ne çok büyük katkıları olan bir 
Vakıftır. Bunu daha verimli hale 
getirmek, bu imkanları daha fazla 
geliştirmek, hizmetleri daha iyi 

yürütmek bakımından fevkalade 
güzel olacaktır. 

emeği geçenlerin hepsinden Al
lah razı olsun diyorum. 

ihtiyaç var. lçte ve dışta lslam Di
ni aleyhine çeşitli gelişmeler veya 
dedikodular olduğu gibi, bugün, 
halkımızın , Müslümanların, din 
açısından kafasını karıştıran çok 
yayınlar, çok sözler var, ortada 
geziyor. Bunları güzel yorumlarla 
bertaraf edecek yazar kadrosuna 
da ihtiyacımız olduğunu, bunun 
da dikkate alınması gerektiğini 
arz ediyorum. 

Zeki Karakaya 
Vakıf Mütevelli Heyetimizin, 

Genel Müdürlüğümüzün iki yıl
lık çalışmalarını ve icraatlarını 
dinledik; hepsinden Allah razı ol
sun diyorum. Vakfı kuranlardan 
ve Vakfın bugüne gelmesinde 

Eğitim merkezlerimizde, sadece 
personelimizin genel durumunun 
geliştirilmesine yönelik değil de, 
biraz da, yazar çizer ve araştırma
cı, yani, akademik olmasa bile 
araştırmacı olabilecek, Başkanlı
ğımızın ve Vakfımızın yayın hazi
nesini genişletmeye hizmet ede
cek elemanların yetiştirilmesine 

Mehmet Altunkaya 
Türkiye Diyanet Yakfı'rıın bu se

n~ akdedilen kongresinden son 
derece memnun kaldığımı belirt
mek istiyorum. Faaliyet raporunu 
mahallinde de okuduk, burada da 
değerli hocalarımızın açıklamaları

nı dinledik. Gerçekten, her satırda 
ifade edilen faaliyetler, takdirle, 
şükranla ifade edilecek faaliyetler
dir. Gerek yurtiçinde gerekse yurt
dışında gerek Diyanet lşleri Baş-

kanlığı'na destek faaliyetleri gerek
se eğitim, öğretim, inşaat, yayın 
hizmetleri, her birisi, ayrı ayrı şük
ranla yad edilecek konulardır. 

Ben, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
bundan önceki faaliyetlerinin çok 
verimli olması nedeniyle ayrı bir 
ağırlığının olduğunu müdrik olan
lardan biriyim. Şunu ifade edeyim 
ki, bundan sonra Diyanet Vakfı'nın 
ağırlığı, Diyanet Vakfının lüzumu 
ve önemi daha fazla artacaktır. 



Kemal Güran 

Kemal Güran 
Türkiye Diyanet Vakfı , gerçek

ten , büyümüş bir Vakıf. Ülke 
içinde ve ülke dışında hizmetlere 
imzasını atan bir kuruluş. Böyle 
bir Vakfı kuran, bugüne kadar 
getiren değerli arkadaşlarıma, 
huzurlarınızda, şükranı, ifası ge
rekli bir vazife telakki ediyorum. 
Allah, kendilerinden ve hepimiz
den, hepinizden razı olsun. İnşal
lah, Cenab-ı Hak, bunları, bizim 
mizarumıza da koyacak ve rüzu 
mahşerde amel defterimizde şüp
hesiz çok büyük bir ağırlık teşkil 
edecektir. 

Diyanet lşleri Başkanlığımızın 
mekan şartlarına kavuşturulması , 

bundan sonraki çalışmalarında 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın temel 
görevi olmalı ve bu işi, bir an ön-

ce, Başkanlığımızın da desteğiyle , 

imkan sağlanabilirse devletimizin 
de desteği alınarak, yurtdışındaki 
birtakım kuruluşlarımızın mev
cut imkanları da kanalize edil
mek suretiyle, bu bina, her ne 
pahasına olursa olsun bitirilmeli 
ve Diyanet lşleri Başkanlığımız 
rahat bir çalışma mekanına ka
vuşturulmalıdır. Bu, Türkiye Di
yanet Vakfı'nın çok şerefli bir hiz
meti olacaktır ve gelecek kongre
lerde bu hizmeti başarmış olma
nın övüncünü de hep birlikte ta
şıyacağız değerli arkadaşlarım. 

Türkiye Diyanet Vakfı, Kocate
pe Camii'nde, her akşam, evinde 
iftar yapamayacak olan, bu im
kanlara sahip olamayan insanla
ra, bir Diyanet Kurumu olarak, 
bir din kurumu olarak bir iftar 
sofrası açmalıdır. Şimdiye kadar 
açmamış olmasını, şahsen, büyük 
bir kusur olarak görüyorum, bü
yük bir noksanlık olarak görüyo
rum. 

12. Dönem Denetleme Kurulu 

12. Dönem Mütevelli Heyeti Üyeleri 

DtLEK VE 
TEMENNİLER 

Selahattin 
Fettahoğlu 
Bu yaşadığımız Genel Ku

rul, öyle inanıyorum ki bizim 
istediğimiz, milletimizin biz
den beklediği ve bize yakışan 
bir olgunlukla geçti. Bunu 
sağlayan hazuruna, başta Sa
yın Başkanımıza ve Vakıf Mü
tevelli Heyeti'ne de hem te
şekkür ediyor ,hem de Allah 
razı olsun diyorum. 

Saygı değer hocalarım , bu 
müessesenin bu duruma gel
mesinde sizin say ve gayretini
zi kimsenin inkar etmeye hak
kı yoktur. Bu say ve gayreti
nizden dolayı size minnet de 
duysak, sizin hakkınızı ödeye
meyiz. Bu eseri Türk Milleti 
adına Cihan Müslümanları 

için, Türk Milleti ile beraber 
sizin önderliğinizde gerçekleş
tirdik; siz gerçekleştirdiniz . 

Bunu sizden sonra biz , bir 
manevi miras olarak alacağız, 
ekleyebildiklerimizi ekleyece
ğiz ve bizden sonrakilere de 
sizden kalan bir miras olarak 
teslim edeceğiz. Bu hususta 
sizi temin ederim, en az sizin 
kadar bu işe gönül vereceğiz. 
Zaten bu noktaya gelmemizde 
de sizin eserinizi, sizin tesiri
nizi unutmak gibi bir hata da 
yapmayacağız. 

Zeki Karakaya 
Diyanet lşleri Başkanlığı, siz 

değerli hocalarımızın kurduğu 

Türkiye Diyanet Vakfı ile Tür
kiye'yi ve lslam coğrafyasının 



tamammı olmasa bile, üçte ikisini kucakladı ve 
bu inşallah böyle, milletimiz , devletimiz var ol
du~ça devam edecektir diye Cenab-ı 1-lak'lan ni
yaz ediyor ve bekliyoruz. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle eğitim 
merkezlerimizde 80 bini aşkın personelimiz ara
sında eli kalem tutan, hakikaten güzel yazı yazan 
arkadaşlarımız var. Bunları biraz kurstan geçire
rek, özellikle toplumun nabzına uygun ifadelerle, 
yanı hem psikolojik hem sosyolojik açıdan hem 
de dinı açıdan hitap edebilecek yazar kadrosu ye
tiştirmemizin bana göre büyük faydaları var. 

Yakup Üstün 
Türkiye Diyanet Vakfı, Di.yanet hizmetlerini 

desteklemek amacıyla kurulmuştur. Burada bu 
destekleme -bana göre- daha çok, ağırlıklı bir şe
kilde eğitim alanında olmalıdır. Denetim Kurulu 
raporunda da işaret enik; Diyanet hizmetlerini 
destekleme harcamalarının ancak yüzde 6 nispe
tinde bir bölümü eğitim harcamalarına gidiyor. 
Bu, Diyanet lşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet 
Vakfı'mn müştereken bir eğitim programı hazırla
ması gerektiğini ortaya koyuyor bence. 

Şimdi, Diyanet demek eğitim demek. 21 inci 
yüzyıla giderken, mesleğe yeni girecek elemanla
rımızı yetiştirme konusunda , Vakıf asıl burada 
Diyanet lşleri Başkanlığı'na desteğim vermelidir. 

Diyanet lşleri Başkanlığı'nda bilhassa imam, 
müezzin seviyesinde görev alacak çocukları, 
gençleri birtakım cemaatler alıyorlar, kurslarında 
yetiştiriyorlar ve tabi1 kendi boyalarını da boyu
yorlar, imtihana onları sokuyorlar ve onları imti
handa kazandmyorlar. Bu, bana göre üzerinde 
durulması gereken çok önemli bir husustur. On
ların yapacağını Vakıf ile Diyanet, müştereken bir 
program hazırlayarak, esas biz yapmalıyız. Diya
net'i kurtarmak istiyorsak, Orta Asya'yı kurtanr
ken, Makedonya'yı kurtarırken Diyanel'i kurtara
mazsak, bunda hepimizin vebali olur. Şahsen bu
nu burada belirtmek istemezdim; fakat, ben ne
dense bunun üzerinde fazla durulmadığını gör
dükçe üzülüyorum ve bunu bir kere daha yeni 
seçilecek Mütevelli Heyetinin ve Diyanet lşleri 
Başkanlığımızın sayın yetkililerinin takdirlerine 
sunuyorum. Bu sorumluluk hepinıizindir. 

Halit Güler 
Türkiye Diyanet Vakfı kurulduğu tarihten bu 

yana çok büyük hizmetler vermiş, gerçekten Di
yanet lşleti Başkanlığımızın çizgisi istikametinde 
güzel mesafeler kat etmiştir. Bu, sevinçle dile geti
rildi, biz de zevkle dinledik. 

Ben, yeni seçilecek arkadaşlarıma bir iki temen
nı<le bulunmak istiyorum. Bunlardan birisi, taşra
nın sesine kulak veriJmesi. Yani, Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın merkezi ve merkezin dışındaki, taşrada
ki şubelerimiz, şube başkanlarımız, din görevlile
rimiz , bunlann hissiyatına kulak verilmesi, te
mennilerinin, taleplerinin muLlaka dikkate alın
ması , hatta bunun için yeru Mütevelli Heyetimi
zin en kısa zamanda bir araştırma yapması ve 
yaptırması. 

Vakfımızın kuıuluşlannı da dikkatle bir gözden 
geçirmesini, incelemeye tabi tutmasını, gerçekten 
bu şirketlerimiz içerisinde her yıl zarar edenler, 
hiçbir zaman kazanamamış , Vak[a bir menfaat 
sağlayamamış, kuruluş niyetine uygun faaliyeti 
gerçekleştirememiş ve dolayısıyla Vakfımızı yıpra
tıcı birtakım pozisyonlaıın ortaya çıkmasına se
bep olmuş ise -gerçektir, değildir- tabii bu Müte
velli Heyetimizce güzelce bir tetkike tabi tutulma
sını, incelenmesini ve hakikaten Vakfa yük olan
lar varsa bunlann kapatılmasını, feshedilmesini 
yeni seçilecek Mütevelli Heyetimizden temenni 
ediyorum. 

Türkiye Diyanet Vakfı , Diyanet işleri Başkanlı
ğını desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu aslY 
görevinin dışında, eğer gücü varsa, vakti varsa, 
mekanı varsa, malı imkanı varsa, ben yeni heyeti
mizden temenni ediyornm, lütfen kültürel faali
yetlere ağırlık versinler. Kültüre yönelik, üniversi
teye yönelik, gençliğe yönelik faaliyetlere önem 
versinler. 

Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay 
Diyanet lşleri Başkanlığı'nın yayınlarına, Türki

ye Diyanet Vakfı yayınları alternatif olmak gibi 
hiçbir zaman bir emele yönelmemiştir, böyle bir 
şey düşünmemiştir, düşünmesi de mümkün de
ğildir; aksine, onu destekler; ama, onun yayımla
yamayacağı., yayımlayamadığı, yayımlaması gere
ken eserleri yayımlar, yayımlamıştır ve yayımlaya-
caktır da. · 

Türkiye Diyanet Vakfının politikası, camiye ge
len cernaalin dışında, namaz kılmayan, yönünü 
kıbleye dönmeyen, hatta Islama muhalif olan bü-



tün kesimlere ulaşmak iddiasıdır. "Kutlu Doğum" 
bunun için ortaya konulmuştur, "Kutlu Doğum" 
bunun için tutmuştur. Daha önce de söyledim, 
yine de söyleyeyim, biz, mesela "Spor Felsefesi" 
adı altında kitap sipariş etmişizdir. Bugün millet 
futbola tapıyor. Milyonlarca insan, yaşlısı, genci, 
çoluğu çocuğu, üniversitelisi veya cahili maç pe
şinde, şunun bunun peşinde. Bu insanlara nasıl 
ulaşacaklar din görevlileri?! Kahvedeki insana na
sıl ulaşacaktır?! 

tlmihal kitabı yayımlamakla, "Tavassul" gibi ki
taplar yayımlamakla, satmakla bu Müslüman kit
lenin kültür seviyesini yükseltmek mümkün de
ğildir. Türkiye Diyanet Vakfı, evet, bi.rtakım aka
demik eserleri yayımlamışur; ama, onlarla üniver
sitelere girmiştir. 

Bugün Türk cumhuriyetlerinde, Balkanlarda 50 
çeşit, 100 çeşit cereyan var; onlara hangi kitaplar
la gideceğiz?! Basit cep kitaplarıyla, ilmihal kitap
larıyla olmaz ki, herkesi heyecanlandırmakla bir 
yere varamazsınız. Kafasına köklü fikirler yerleş
tirmediğiniz müddetçe bu fikir bugün girer, yarın 
kafasmdan çıkar gider, başka bir fikre girer. lmam 
hatip okulları da buradan destek almalıdır, bu fi
kirlerden destek alacaktır. Alırsa sağlam olur ora
dan yetişen insanlar. Bugün hem Türkiye'nin uf
kunu hem de Batının ufkunu karartan ateist, ma
teryalist, Marksist akımların hepsi, ancak fikirler
le yok olabilir veya izale edilebilir veya tesirsiz 
hale getirilebilir. 

Ben, din görevlilerimizin, müftülerimizin veya 
ilgililerin bu açıdan düşünmelerini bilhassa istir
ham ediyorum. Birkaç kişi birkaç kitabı beğen
meyebilir. Hedefiniz neresidir, onu söyleyin bana. 
Hedefiniz, caminin girişinde oturup, kahvede 
oturup gelip namazını kılan ihtiyar mıdır; ondan 
bize bir şey gelmez! Onu heyecanlandıracak kita
bı verebiliriz biz; ama, onun çocuğunu elinden 
alıp bugün bize karşı çıkan insanların karşısına 
çıkacak şekilde yetiştirebilirsek, o zaman biz he
defimize erişmiş oluruz veya erişme yoluna gir
miş oluruz. Hatta, Türkiye Diyanet Vakfl'nm poli.
tikası bu yönden eksiktir bile. 

Bizim buradaki hedefimiz, kültürel faaliyetlerin 
yanında, kalıcı eserler vermek suretiyle Türki
ye'deki ve Türkiye dışındaki Türkçe konuşan, 
Türkçe anlayan, Türkçe düşünen herkese, herke
sime, dinsizi de dahil olmak üzere, din düşmam 
da dahil olmak üzere, hatta Hırisliyaru da dahil 
olmak üzere, ulaşabilmektir. Onlar bize nasıl ula
şıyorsa, nasıl ulaşmak için bütün gayretlerini sarf 

ediyorlarsa, biz de aynı gayretin içindeyiz. Yayın
larımız rastgele değildir ve bu politikaya uygun 
olarak, sistemli bir şekilde seçilerek teklif edil
mektedir ve aynı şekilde devam etmektedir. 

Harun Özdeınirci 
(Diyanet lşleıi Başlıanltğı Dini Yayııılar Dairesi Başkam) 

Gelişen teknoloji, yayın hizmetlerini hakikaten 
çok daha önemli bir hale getirdi ve bu alanda birbi
riyle işbirliği içerisinde olan iki kurumun yayın hiz
metlerini yürütürken, bu sürekli hızlı gelişime ayak 
uydurmada kaynak israfına tahammülü yoktur. 

Hakikaten bugün Adriyatik'ten Çin Seddi'ne 
kadar hizmet alanı genişlemiş olan bu iki kuru
mun belirsiz, birbiıinden kopuk, birbirinden ha
bersiz yayın hizh,eti yürütmesi kadar, hem zor 
hem de kaynak israfı olan bir husus yoktur. Ben 
Diyanet lşleri Başkanlığı Yayın Dairesi Başkanı 
olarak şunu arz etmek istiyorum: En kısa zaman
da Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet işleri Baş

kanlığı, hizmet alanlarıyla ilgili bir yayın politika
sı oluşturmalıdır. Bir protokol gerçekleştirmelidir 
ve bu protokol çerçevesinde Diyanetin bütçe im
kanlarıy la yapabileceklerini Diyanet yapmalıdır, 
bütçe imkanlarıyla yapamayacaklarını da Türkiye 
Diyanet Vakfı yapmalıdır. Ne Diyanet lşleri Baş

kanlığı'nın, ne de Türkiye Diyanet Vakfı'nın ya
yınlan sadece cami cemaatine satılmamaktadır. 
Her iki kurumun da yayınlarını daha kaliteli hale 
getirmek, zannediyorum bu teşkilatta hizmet gö
ren hepimizin üzerine düşen bir borçtur. 

Dilek ve temenni konuşmalarım müteakip yapı
lan seçim sonucunda Mütevelli Heyeti asil üyelik
lerine; lrfan Yücel, Mahmut Sevgili, Mehmet Al
tunkaya, Mehmet Kervancı, Ethem Alimoğlu, Ke
mal Güran, yedek üyeliklere de; Şükrü Öztürk, 
Nurullah Soyak seçildiler. Diyanet lşleri Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz senet gereği, bu dönemde 
Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı yürütecek. 

Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Halit Güler, 
Zeki Karakaya ve Yusuf Kalkan seçildiler. 

Güzel bir ortamda geçen 13. Olağan Genel Ku
rul toplanusı okunan Kur'an-ı Kerim'le sona erdi. 



Kutlu Doğum Hafta
sı tüm yurdumuzda ol
duğu gibi, Aksaray ili
mizde de çeşitli etkin
liklerle kutlandı. Hafta 
münasebetiyle yerel 
radyolarda haftayla 
alakalı olarak düzenle
nen programlarla va
tandaşlarımız bilgilen
dirilirken, Belediye Ti
yatro Salonu 'nda da 
"İslam ve Çalışma" ko
nulu bir panel tertip
lendi. Açılış konuşma

sını il Müftüsü ve Vak-

fımız Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Yağcı ' nın 

yaptığı panele konuşmacı ola
rak Selçuk Üniversitesi İlahiyat 

Bu yıl Kutlu Doğum Haftası 

Batman 'da düzenlenen bir kon

ferans ve hutbe metni yarışma

sıyla kutlandı. 

Konuşmacı olarak Dicle 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

öğretim üyelerinden Prof.Dr. 

Hulusi Kılıç'ın katıldığı "İslam 

ve Çalışma" konulu konfe

ransa, Batman Valisi M.Te

mel Koçaklar, Emniyet Mü

dürü Öztürk Şimşek, Beledi

ye Başkanı Mahmut Tileği , 

daire amirleri ve 1 000'i aş

kın bir vatandaş topluluğu iş

tirak etti. 

Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meh
met Aydın, öğretim üyeleri 
Prof. Dr. Orhan Çeker ve 
Prof.Dr. Sait Şimşek katıldılar. 
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BURSA 

~ulıe 
Faali)' etlpri 

Kutlu Doğum Haftası Bursa Şubemiz tarafından bu yıl 

da bir dizi etkinliklerle icra edildi. Hafta münasebetiyle 

okutulan hatimlerin Ulu Camii'nde duası yapılırken , il ve 

ilçelerde de paneller ve konferanslar düzenlendi. 

Bursa'daki faaliyetlerden birisi de Özel Hayat Hasta

nesi'nin hafta münasebetiyle vatandaşlarımıza sunduğu 

ücretsiz sağlık hizmeti oldu. Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı ile Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Özel Sabahın erken saatlerinden itibaren hastaneye başvuran 

Hayat Hastanesi tarafından 2500 kişi muayene edildi. hastalar uzman doktorlar tarafından muayene edilirken, 

hastalardan hiç bir ücret talebinde de bulunulmadı. 

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Erzincan Şubemiz tarafın
dan "İslam ve Çalışma" konulu bir panel düzenlendi. 

İl Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ay

dın 'ın açış konuşmasını yaptığı panele, oturum başkanı olarak 
Doç.Dr. Sadi Eren, konuşmacı olarak da Yrd.Doç.Dr. Sayın Dalkı

ran, Yrd.Doç.Dr. Veysel Güllüce katıldılar. 

Panele ilginin bir hayli fazla olması ve salonun almaması sebe

biyle kapalı devre sistemle ara salonlarda izleme imkanı bulan din

leyicilere günün anlamına binaen hediye edilen gül büyük bir 
memnuniyet uyandırdı. 

Panelde dinleyici olarak Vali Yardımcısı Kemal Kahraman, Bele

diye Başkanı Erkan Karaman, daire müdürleri ve basın mensupları 

ile çok sayıda davetli katıldı. 



~ııhe 
Faaliretleıi 

' 

Hafta münasebetiyle Karabük ilimizde 

bir dizi etkinlikler düzenlendi. Altı adet 

konferansın tertip edildiği haftada, mer

kez camilerde Peygamberimizin hayatı 

ve O 'nun örnek şahsiyeti konusunda va

azlar verildi. 

Karabük Şubemizin gayretli çalışmasıy

la Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Ye

nice ilçelerinde düzenlenen konferansla

rın yanısıra, merkezde de ilginin çok faz

la olduğu bir konferans tertip edildi. 

Yrd.Doç.Dr. Hüdaverdi Adam'ın ko

nuşmacı olarak katıldığı konferansda Ka

rabük Valisi Cemal Ayman da bir konuş

ma yaptı. Peygamberimizin hayatının ve 

onun örnek şahsiyetinin anlatıldığı ve İs

lamın çalışmaya verdiği önemin dile geti

rildiği konferansa katılan dinleyicilerin 

yanısıra Belediye Başkanı ile daire amir

leri de iştirak etti. 

Konferansı müteakip Karabük il mer

kezinde 15 lisenin iştirakiyle düzenlenen 

bilgi yarışmasında dereceye giren okulla

ra ve bu okulların yarışmacı öğrencileri

ne çeşitli hediyeler takdim edildi. 

• 
Her yı l olduğu gibi bu yıl da Kutlu 

Doğum Haftası Ordu'da çok sayıda da
vetlinin katıl~ığı bir törenle kutlandı. 

Hafta münasebetiyle Ordu Belediye 
Düğün Salonu'nda düzenlenen "İslam 
ve Çalışma" konulu konferansa konuş
macı olarak Marmara Üniversitesi İlahi
yat Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. 
Rahmi Yaran İslam 'da çalışma ve helal 
kazanç konusunda dinleyicilere tebliğini 
sundu. Ordu Müftüsü ve Vakfımız Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Altun 
da yaptığı açış konuşmasında kalkınmış 
ülkelerin seviyesine ttlaşabilmek için çok 
çalışmamız gerektiği konusuna dikkat 
çekti. 
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Kutlu Doğum Haftası'nın 11. si Malatya'da dü
zenlenen bir dizi etkinliklerle icra edildi. Hafta mü
nasebetiyle Malatya Şubemiz ve Malatya Müftülü
ğümüz organizesiyle "İslam ve Çalışma" konulu 
bir panel düzenlendi. Müftü Vekili Dr. Vahdettin 
Akgün'ün günün mana ve önemini belirten ko
nuşmasını müteakip, oturum başkanlığını Daren
de İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Süleyman 
Toprak' ın yaptığı panele konuşmacı olarak 
Yrd.Doç.Dr. Saffet Sancaklı , Arş .Gör. Ahmet Ak 
ve Arş Gör. Mevlüt Erten katıldılar. 

Belediye Başkanı M.Yaşar Çerçi ile diğer amir
lerin iştirak ettiği panele özellikle halkın yoğun ilgi 
gösterdiği müşahade edildi. 

Hafta münasebetiyle Malatya'da esnaf indirimli 
satışlar yaparken , Tabipler Odası tarafından da 
ücretsiz muayenelerin yapılması vatandaşlar tara
fından memnuniyetle karşılandı. 

Yine Müftülüğümüz tarafından hastanelere yapı
lan ziyaretler esnasında hastalara gül ile birlikte 
Peygamberimizin Hayatını içeren kitapçığın hedi
ye olarak verilmesi hastalara moral verdi. 

~ulıe 
FnııUyetleri 

Kutlu Doğum Haftası Kütahya ilimizde de düzenle

nen bir panelle icra edildi. Kütahya Kültür Sarayı 'nda 

düzenlenen, oturum başkanlığını Kütahya Müftüsü 

Rıza Deniz'in yaptığı panele konuşmacı olarak Mar

mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof.Dr. 

Ömer Faruk Harman ile Prof.Dr. Mustafa Uzun katıl

dılar. 

İslam ve Çalışma konusunun işlendiği panele izleyi

ci olarak katılan vatandaşlarımız arasında Kütahya 

Milletvekili Doç.Dr. Seydi Karakuş , Vali Utku Acun, 

Vali Yardımcısı Turan Eler, daire amirleri de yer aldı. 



~ıılJe 
FaaJi}·eııeri 

Kutlu Doğum Haftası Sakarya İlimizde dü

zenlenen bir panel ve bir konferansla kutlan

dı. 

Sakarya Şubemiz tarafından düzenlenen 

konferansa konuşmacı olarak Sakarya Üni

versitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof .Dr. 

Mehmet Erkal katıldı. Erkal konuşmasında İs

lamın çalışmaya verdiği önem ve insan hak

ları konularına ağırlık verdi. Konferansta bir 

konuşma yapan İl Müftüsü ve Vakfımız Şube 

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çınar da 

Peygamberimizin hayatı hakkında dinleyicile

re bilgi verdi. 

Vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu kon

feransta Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, 

A TSO Başkanı Erol Öztürk, Erenler Belediye 
Başkanı Ekrem Yüce de hazır bulundular. 

Şanlıurfa'da Kutlu Doğum Haftası Merkez Hz.İbra
him Peygamber Camü 'nde verilen mahalli Kutlu Do
ğum "Tirit"i ziyafeti ile başladı. Yaklaşık 1500 kişiye 
verilen ziyafete halk büyük ilgi gösterdi. 

Hafta münasebetiyle İl Müftüsü ve Vakfımız Şube Yö
netim Kurulu Başkanı İbrahim Duman öncülüğünde 
oluşan iki grup Devlet Hastanesi, SSK Hastanesi ve ço-

KUTLU DOGUM 
HAFTASI 
20-26 NİSAN 

cuk yetiştirme yurtlarını ziyaret ederek, burada bulunan
lara gül ile çeşitli hediyeler takdim ettiler. 

İbrahim Duman tarafından "İslam ve Çalışma" konulu 
bir konferans da verildi. Bayanların ilgisinin bir hayli 
fazla olduğu konferansta Duman, İslamda tembelliğin , 
miskinliğin yeri olmadığını , İslamın devamlı ilerleme
den, yükselmeden ve çalışmadan yana olduğunu vurgu
ladı. 

Ayrıca hafta münasebetiyle Şanlıurfa şubemiz tarafın

dan bir de panel düzenlen
di. Belediye Başkanı Ah
met Bahçıvan 'ın da bir ko
nuşma yaptığı Panele ko
nuşmacı olarak Şanlıurfa 
Müftüsü İbrahim Duman, 
İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. İbrahim Düzen , 
Dr. Mustafa Ekinci , Dr. 
Abdullah Yıldız, Öğretim 
Görevlisi Murat Ergin ka
tıldılar. Panelde genel hat
larıyla İslam 'da çalışmanın 
önemi vurgulandı. 
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Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle İlçe Müftü

lüğü ve Vakfımız Şubesi işbirliği ile Biga Belediye

si Kültür Sarayı'nda "İslam ve Çalışma" konulu bir 

panel düzenlendi. 

Oturum Başkanlığını Uludağ Üniversitesi İlahi
yat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yunus Veh

bi Yavuz'un yaptığı panele konuşmacı olarak, Dr. 

Salih Pay, Yrd.Doç.Dr. Recep Cici katıldılar. 

~nbe 
Faaliyetleri 

Açılış konuşmasını Vakfımız Şube Yönetim Kurulu 

Başkanı Servet Aydın'ın yaptığı panelde çalışmanın 

önemine değinildi. Panelde davetlilere Siret-i Nebi 

isimli kitap ile 1000 adet karanfil hediye eden Biga 

Şubemiz bir de kitap sergisi açtı. 

Kutlu Doğum Haftası bu yıl Dörtyol'da coşkuyla 
kutlandı. Hafta münasebetiyle Dörtyol Müftüsü ve 

Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bekir 

Derin başkanlığında oluşturulan Kutlu Doğum Ko

mitesi, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ede

rek gül takdim etti. 

Şubemiz tarafından Kutlu Doğum Haftası etkin

likleri çerçevesinde "İslam ve Çalışma" konulu bir 

konferans düzenlendi. Konuşmacı olarak Doç.Dr. 
A.Osman Ateş 'in katıldığı konferansa, Hatay Mil

letvekili M.Nuri Tarman, İlçe Kaymakamı Yaşar 

Gül, Dörtyol Belediye Başkanı H.Bayram Türkoğ

lu, Osmaniye İl Müftüsü Şaban İşlek, civar ilçe be

lediye başkanları ve müftüleri ve çok sayıda kala

balık bir topluluk iştirak etti. 

Hafta münasebetiyle 1000 adet gül dağıtan 

Dörtyol Şubemiz, "İbadet Rehberi" isimli kitap

dan da 1000 adet ücretsiz olarak dağıttı. Belediye 

otobüslerinin halkı ücretsiz olarak taşıdığı Dört
yol ' da bir lokanta da ücretsiz yemek verdi. 
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Bu yıl Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle 
Çerkeş 'te "Verimli Çalışmada İnanç ve İbadetin 
Rolü" konulu bir konferans düzenlendi. Açış ko
nuşmasını İlçe Müftüsü ve Vakfımız Şube Yöne
tim Kurulu Başkanı İdris Çatmakaş'ın yaptığı 
konferansa konuşmacı olarak Çorum İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Görevlisi M.Şakir Çıplak katıl
dı. 

Çerkeş Belediye Başkanı , daire amirleri ve ka
labalık bir topluluğun iştirak ettiği konferansa il
ginin bir hayli fazla olduğu gözlendi. 

Çay Şubemiz tarafından Kutlu Doğum Haf
tası münasebetiyle Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed (S.A.V.)'in hayatı ve yüksek şah
siyeti vaaz ve hutbelerle vatandaşlara anlatıl
dı. 

Şubemiz tarafından oluşturulan bir ekip, 
başta ilçe kaymakamı olmak üzere, daire 
amirleri ve devlet hastanesinde yatan hastala
n ziyaret ederek gül takdim etti. Kur'an kursu 
öğrencileri arasında "Kur'an Okuma Yarış

ması" da düzenleyen Şubemiz ·'İslam ve Ça-
lışma" konulu bir de konferans tertip etti. Ha

seki Eğitim Merkezi öğretim görevlisi Ali Rıza Temel'in 
katıldığı konferansa İlçe Kaymakamı, Garnizon Komu
tanı , Belediye Başkanı , daire amirleri ve kalabalık bir 
topluluk da iştirak etti. 

Ayaş Şubemiz bu yıl Kutlu Doğum Haftası münase

betiyle "İslam ve Çalışma" konulu bir konferans dü

zenledi. Açış konuşmasını Ayaş Müftüsü ve Vakfımız 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Civriz'in yaptığı 

konferansa konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi İla
hiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. İbrahim Sarı

çam katıldı. Cami görevlileri tarafından okunan ilahi

lerle renklendirilen konferansta Sarıçam , İslamın çalış
maya verdiği önem konusunda bilgi verdi. 

Ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube

si'nden Başkomser Orhan Ergin tarafından , özellikle 

lise seviyesindeki öğrencilere , uyuşturucu ve kötü alış

kanlıklarla ilgili slayt gösterisi eşliğinde bilgi verildi. 



TÜRKiYE 
DİYANET VAKFI 

Bu yıl Mustafakemalpaşa Şubemiz tarafından Kutlu 
Doğum Haftası'nda bir dizi konferans düzenlendi. İlki 
Mustafakemalpaşa Belediye Düğün Salonu'nda yapı

lan konferansa Bursa Müftüsü M.Zeki Karakaya ko
nuşmacı olarak katıldı. " İslam ve Çalışma" konulu 
konferansın kapanış konuşmasını da İlçe Kaymakamı 
Mustafa Kemal Keskin yaptı. Halkın yoğun ilgi gös
terdiği konferansa İlçe Kaymakamı Kemal Keskin'in 
yanısıra, Belediye Başkanı Onur Göksu, Emniyet Mü
dürü H.İbrahim Akça ve daire amirleri de katıldılar. 

Tepecik Kasabası Düğün Salonunda gerçekeştirilen 

ikinci konferansa "İslam ve Çalışma" konusuyla Ya
lıntaş İlköğretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Öğretmeni Mustafa Eren katıldı. Konferansta İlçe 

~ıı~e 
Fmılifel leri 

Yatağan 'da düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinle

ri çerçevesinde "İslam ve Çalışma" konulu bir konferans 

düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda 

düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Muğla Müftü

sü Mustafa Yıldız katıldı. Halkın ilgisinin çok yoğun ol

duğu konferansta Yatağan ilçe Müftülüğü ilahi Korosu 

tarafından da bir konser verildi. 

Yapılan kutlama programına Muğla Milletvekili Metin 

Ergun , Yatağan Kaymakamı, Cumhuriyet Başsavcısı , 

Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, daire amirleri, 

civar ilçe müftüleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu 

katıldı . 

Müftümüz ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı 

Veysi Patır da günün anlam ve önemine binaen bir 

konuşma yaptı. 

Bayanlara yönelik olarak düzenlenen üçüncü konfe
rans ise Merkez Kız Kur'an kursu öğreticisi Safiye Ay
demir tarafından verildi. Bayanların yoğun ilgi göster
diği konferansta yine "İslam ve Çalışma" konusu iş
lendi. 

Dördüncü olarak düzenlenen konferansa ise konuş
macı olarak İlçe Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Veysi Patır katıldı. Veysi Patır ' ın, 

özellikle İslamın çalışmaya büyük önem verdiğini ve 
herkesin ataletten ve tembellikten sıyrılarak yarınlar 
için birşeylerin yapılması gerektiğini vurguladığı kon
feransın sonunda köy muhtarları ve din görevlileri ta
rafından dinleyicilere pilav ve ayran ikram edildi. 

KUTLU DOGUM 
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Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Kı

zılcahamam Şubemiz tarafından Çağataş İl

köğretim Okulu'nda bir panel düzenlendi. 

Kızılcahamam Müftüsü ve Vakfımız Şube 

Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tahi

roğlu'nun başkanlığını yaptığı panele ko

nuşmacı olarak Prof.Dr. Nesimi Yazıcı ile 

Doç.Dr. Mustafa Erdem katıldılar. İslamın 

çalışmaya verdiği önemin dile getirildiği pa

nelin sonunda dinleyicilere aşure ikram 

edilmiş, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve 

Vakfımız yayınlarından oluşan 500 adet ki

tap da hediye olarak dağıtılmıştır. 

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Harmancık 
Şubemiz tarafından "İslam ve Çalışma" konulu bir 
panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Harman
cık Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Baş
kanı Yusuf Tuna, Prof.Dr. Süleyman Uludağ, 
Doç.Dr. Ahmet Göç, Öğrt.Gör. Adem Apak katıldı
lar. 

Ayet ve hadislerle çalışmanın öneminin anlatıldığı 
panele yoğun bir kalabalığın yanısıra , Kaymakam 
Vekili Adem Gülşen, Belediye Başkanı Ahmet Kah
raman ve daire amirleri de iştirak ettiler. 

-~--
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Tosya Şubemiz hafta münasebetiyle bir konfe
rans tertip etti. İlçe Müftümüz ve Vakfımız Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Gündoğdu'nun su
nuş konuşmasıyla başlayan konferansta Haseki Eği
tim Merkezi öğretim görevlisi Mehmet Savaş "İs
lamda Çalışma Ahlakı" konusunu işledi. 

İslamın çalışmaya verdiği önemi değişik örnekler
le anlatan ve her müslümanın tembellikten uzakla
şarak çalışkan olması gerektiği ve gelecek için iyi iş
lerin yapılmasının gerektiğini vurgulayan Savaş iki 
günü birbirine denk olan insanın zararda olduğunu 
söyledi. 



Kiraz Müftülüğü ve Vakfımız Şubesinin işbir
liğiyle Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle 
''Hz.Peygamberin Örnek Ahlakı ve İslamın 
Çalışma Anlayışı" konulu bir panel düzenlen
di. 

26 Nisan 1999 tarihinde Belediye Düğün 
Salonu'nda icra edilen panele; Dokuz Eylül 
Üniversitesi İzmir İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyelerinden Prof.Dr. Cemal Sofuoğlu, 
Prof .Dr. Nevzat Aşık ile Kiraz Müfüsü ve Vak
fımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt 
Haliloğlu konuşmacı olarak katıldılar. 

Kiraz halkının büyük ilgi gösterdiği panele, 
daire amirleri ve çevre ilçelerden de çok sayı
da misafir katıldı. 

Alanya Şubemiz de Kutlu Doğum Haftası mü
nasebetiyle "İslam ve Çalışma" konulu bir panel 
düzenledi. Oturum başkanlığını Süleyman Demi
rel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardım
cısı Mustafa Çetin'in yaptığı panele konuşmacı 
olarak, Antalya Müftüsü Kadir Çetin ile Alanya 
Müftüsü Muhammet Gevher katıldılar. 

Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan, Belediye 
Başkanı , daire amirleri ve kalabalık bir topluluğun 
oluşturuğu dinleyici kitlesine de Alanya Şubemiz 
tarafından gül günü münasebetiyle birer gül tak
dim edildi. 

Ayrıca Antalya İl Müftülüğü tarafından organize 
edilen "Antalya İli Kız Kur'an Kursları Arası Bilgi 
ve Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması" da 
Alanya ilçemizde gerçekleştirildi. Yarışmada de
receye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler tak
dim edildi. 

~ıı~e 
Faaliletlcri 
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Osmancık Şubemiz tarafından da Kutlu Do
ğuma Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle ic
ra edildi. 

Şubemiz tarafından Belediye Kültür Sitesi'nde 
"İslamda Çalışma Ahlakı" konulu bir konferans 
tertip edildi. Çorum İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Hüseyin Algül'ün konuşmacı olarak 
katıldığı konferansta, İslam dininin çalışmaya 
verdiği önem dile getirilerek, müslamanların 
tembel olamayacağı devamlı çalışma gayreti 
içerisinde olmaları gerektiği, çalışırken de ahlaki 
kuralları daima ön planda tutmaları gerektiği di
le getirildi. 

Osmancık Şubemiz konferansın yanısıra hafta 
münasebetiyle Ulu Camii bahçesinde 2000 kişi
lik "Kutlu Doğum Helvası" ikram etti. Şubemiz 
gül gününü de dağıttığı güllerle icra etti. 

Bu yıl Çilimli Şubemiz de düzenlediği bir konferansla Kutlu 

Doğum Haftası'nı kutladı. 

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Ser

dar Özdemir·in "Peygamberimizin Hayatı. İslam ve Çalışma·· 

konusunda verdiği konferans, salonu dolduran erkek ve ba

yan dinleyiciler tarafından dikkatle takip edildi. 

Çilimli Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Otgün'ün günün mana ve önemine binaen yaptığı 

konuşmayı müteakip tebliğini sunan Serdar Özdemir, Pey

gamber Efendimizin örnek ahlakı ve onun yüce şahsiyetinden 

örnekler vermesi ve İslam' ın Çalışmaya verdiği önemi dile ge

tirmesi dinleyiciler tarafından memnuniyetle izlendi. 

Korferansın sonunda İlçe Kaymakamı Süleyman Yılmaz' ın 

yaptığı konuşma da dinleyiciler tarafından takdirle karşılandı. 

Toplantı izleyicilere gül takdim edilmesiyle sona erdi. 

Kutlu Doğum Haftası bu yıl Sincanlı Müftülüğü ve Vakfımız şu
besi tarafından düzenlenen bir konferansla icra edildi. 

Sincanlı Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen "İslam ve 
Çalışma" konulu konferansa konuşmacı olarak Afyon Müftüsü 
Mustafa Hakkı Özer katıldı. 

Konferansın açış konuşmasını yapan Sincanlı Müftüsü ve Vakfı
mız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şen, Hz. Muhammed 
(S.A.V.)'in hayatını anlattı. 

Tebliğini sunan Afyon Müftüsü Mustafa Hakkı Özer de konuş
masında İslam dininin denge unsurunu esas alarak hem dünya ve 
hem de ahireti birlikte götürmeye çalışan bir din olduğunu belirte
rek, İslamın çalışmayı esas alan bir din olduğunu vurguladı. 

Afyon Müftüsü Hakkı Özer'in Ayet ve hadislerle İslamın çalış
maya verdiği önemi dile getirdiği konferansa kalabalık bir vatan· 
daş topluluğunun yanısıra , İlçe Belediye Başkanı, Cumhuriyet 

Başsavcısı, civar ilçe müftüleri de katıldılar. 
Düzenlenen programa katılanların okunan şiirlerle duygulu an

lar yaşadığı da gözlendi. 
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Hayırsever vatandaşımız Sa
miye Bekensir, sağlık hizmet
lerinde kullanılmak üzere Vak
fımıza 3 milyar TL. bağışta bu
lundu. 

Genel Müdürümüz Mehmet Kervan
cı 'yı makamında ziyaret eden Samiye 
Bekensir'in kızı ve damadı 3 milyar 
TL.yi Genel Müdürümüze teslim ettiler. 

Hayırsever Samiye Bekensir, yaptığı 
yardımdan dolayı mutlu olduğunu ve 
huzur bulduğunu ifade ederek, "Türki
ye Diyanet Vakfı'nın gerçekleştirmiş ol
duğu hizmetleri memnuniyetle karşıla

dım. Özellikle sağlık alanında gerçek
leştirdiği hizmetler beni çok memnun et
ti. Vakfın sağlık merkezindeki doktorlar 
bana bir anne şefkatiyle yaklaştılar, 

gördüğüm ilgi ve verilen kaliteli hizmet 

----- ------

bağış yapmamda en büyük rolü oynadı 
diyebilirim." dedi. 

Bilindiği gibi yüce dinimizin yönelişi 
insanadır. Onu dünyada ve ahirette mut
lu kılmayı ve Allah'ın hoşnutluğuna er
dirmeyi amaçlamıştır. Bu sebepledir ki 
insanın yoklukları ile ilgilenmek, acı ve 
ızdıraplarım dindirmeye çalışmak, hepi
miz için bir görevdir. 

lnsana hizmet lslamiyetin büyük bir 
düsturudur. Zira insan Allah'm en bü
yük eseridir. Yaradılmışlann en şereflisi
dir. " İnsanların en hayırlısı , insanlara 
faydalı olandır" hadisi buna işaret et
mektedir. 

Biz gönlü insan sevgisiyle dolu olan 
ve insanların mutluluğunu kendi mutlu
luğu kabul eden hayırsever Samiye Ha
nımın yaptığı yardımın Allah katında ka
bul görmesini niyaz ediyor, kendisine 
Yüce Mevla'dan sağlık ve uzun ömür di
liyoruz. -+ 
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Sakın terk-i edepten, Kuy-i Mahbub-i Hudad ı r bu, 

Nazargah-ı ilahfdir Makam-ı M ustafad ı r bu. 
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Edebe aykırı davranıştan sakı n! Burası, Cenab-, Hakk'ın sevgili kulunun bulundu~u yerdir. 
Allah'ın rahmet nazarı ile baktı~,, Hz. Mustafa'nın makamıdır bu yer. 

J 

Şair Nabı 


