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ilenyum diye ünlenen 2000 yılına girmiş bulunuyoruz. Bu itibarla 2000 yılı
nın insanlık alemi için hayırlara vesile
olmasını diliyorum.
Görünüşte 1999 yılıyla 2000 yılı arasında fark
yoktur. Akşam yattığınızda 1999; sabah kalktığı
nızda da 2000'dir. Görünüşte böyle olan budurum, esasta hiç de öyle değildir. Çünkü girilen yeni bin yıl insanların , milletlerin, devletlerin kendini yenilemesi, geçmişini muhasebe etmesi ve geleceğini planlaması için bir dönüm noktasıdır.Ye
ni bir döneme giren insanlar, dolayısıyla milletler
bir ahlım içine girerler.

M

önüp geriye baktığımızda hep bunu görürüz. Bir vesileyle, bir olayla yeni bir çağ
başlamış olur ve bu çağda aklınıza gelebilecek pek çok şey değişir . Bu değişikliğe hazır
olan, kendilerini ve kurumlarını yeni çağın icaplarına göre tanzim eden milletler, o çağın efendisi,
çağın değiştiğinin farkında olamayan, kendini yenileyemeyen milletler ise kölesi olurlar.
Bu zaviyeden baktığımızda , bilinen akibete uğ
ramamak için yeni bin yıla karşı duyarlı olmamız,
dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmemiz,
kendimize yeniden çekidüzen vermemiz gerekmektedir. Bunu yaparken de öncelikle kendimizi
bilgi yönünden donatmamız elzemdir. Çünkü yeni bin yılın bir yönüyle bilgi çağı olacağı artık tartışılmamaktadır. Hatta bu çağda şirketler için en
önemli ekonomik girdinin sermaye değil , bilgi olduğu söylenmektedir.

D

ine tarih boyunca değişmeyen ve değiş
meyecek olan bir gerçek vardır; o da güzelliklerin de, çirkinliklerin de failinin in~an olmasıdır.. Kışaca söylemek gerekirse yaşadı
ğımız dünyayı güzelleştiren de, _ç irkinleştiren de
insandır. İnsanın fıtraten güzelliklere meftun olmasına rağmen , çirkinliğin de faili olması, onun
fıtratından uzaklaştığını göstermektedir. O halde
yapılması gereken insana gereken önemi vermek

Y

Mehmet Kervancı • Genel Müdür

ve onu fıtratına uygun olarak yetiştirmek birinci
vazifem izdir.
Tabii bütün bunları yapabilmek de azim, gayret
ve çalışmakla olacakhr. İnsan hak ve vazifelerini
yerine getirmek için çalışmak durumundadır.
Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bizler için ikaz vardır: " İnsan için kendi çalışmasından baş
ka bir şey yoktur." (Necm Süresi, 39)

M

ehmet Akif Merhum da bu konuyu şöy
le dile getirmektedir:

"Dünya koşuyor" söz mü? Beraber koşacaktın;
Heyhat, bütün azmi sen arkanda bıraktın!
Madem ki uyandın o medid uykularından,
Bir parçacık olsun, hadi, hiç yoksa, kımıldan.

Hakikaten de fıtraten bozulmamış çalışkan fertlerden oluşan toplumlar daima yükselmiş ve ileriye gitmiştir. Bu, aileden tutun da, millete kadar
hep böyledir. Çalışkan fertlere sahip milletler hep
güzellikleri yakalamışlardır.
ilenyum diye tabir edilen 2000 yılında
güzellikleri yakalamak, çağdaşlık düzeyini en üst seviyede temsil etmek ve gelecek nesill~riqıiz için güzel günler hazırlamak için
'
' .. '
'
.
hepimiz çok çalışmalıyız. Çok çalışmak bizler için
bir vazifeden öte kaçınılması mümkün olmayan
bir sorumluluktur.
Daha güzel ve mutlu yarınlara ulaşmak ümidiyle hepinize saygılar sunarım .

M

.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir
kuruluşu olan Vakıf Fuarc ı lık
Ltd .Şti . tarafı ndan 18. düzenlenen Dini Yayınlar ve Kültür
Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl
da muhteşemd i. Ankara'da Kocatepe Camii, lstanbul'da da
Sultanahmet Camii avlusunda
açılan dini yayınlar kültür fuarına
vatandaşlarımızın ilgisinin geçen yıllara göre daha fazla olduğu gözlendi.
18. Dini Yayın lar ve Kültür
Fuarı 'nın açılışı 17 Aral ık 1999
Cuma günü Kocatepe Camii
avlusunda düzenlenen bir törenle yapıldı. Törene Milli Savunma Bakanı Sabahattin
Çakmakoğlu , Vakfımız Genel
Müdür Vekili ve Genel Müdür
Yard ımcısı

Recep

Genel Müdür
reyya

Balkış

Yine Muhteşemdi

Yıldırım ,

Yard ımcısı

ve

1

Sü-

kalabalık

bir

topluluk katıldı.

(cJ

ören münasebetiyle bir
konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Sebahattin Çakmakoğlu , Dini
Yayınlar ve Kültür Fuarı'nın açılı
şında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dini Yayınlar Fuarı ve geleneksel Türk İslam Sanatları Sergisi'ne
katılan yayınevleri , sanatkarlar ve
vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Milli Savunma Bakanı Sebahattin Çakmakoğ
lu, kitapların ciddi özelliklerinin olduğunu vurgulayarak, kitapların
devletlerin, milletlerin geleceğe
uzanan, geçmişten günümüze inti-

kal eden
söyledi.

1

değerlerini

ifade

ettiğini

Kitapları bir miras hazinesi olarak niteleyen Çakmakoğlu, "Kitaplar bir miras hazinesi,
bir miras zenginliğidir. Yaşadığımız bilgi çağında; iletiş im araçla rının yükselen
tekno loji içerisindeki görüntülerine rağm en, inte rnete,
bilgisayara rağmen kitap,
zevki, estetiği, görüntüsü ile

ayrı
Sebahattin Çakmakoğlu
Milli Savunma Bakanı

bir yer almaya devam

edecektir." dedi.
Bu tür fuarlarda, yayıncılıkta öne
çıkmış bulunan firmaların ve kişile-

olduğunu,

a

bunun içinde sanat kişi
de bulunduğunu belirten
Çakmakoğlu ,
sanatın ülkenin
mevcut kişiliğini taşıması gerektiği1 ni vurgulayarak, "Türklük ve
Müslümanlıkla ilgili olan kültü! 1 rümüzün öne çıkması yanında,
geleceğe dair de bize işaretler
vermelidir ki milli kültürümüz,
sanatımız bu çerçeve içerisinde
1
gelişsin. " dedi.
Milli Savunma Bakanı Sebahattin Çakmakoğlu konuşmasının sonunda Dini Yayınlar ve Kültür Fuan ' nın hayırlı olması temennisinde
bulundu.
liğinin

1

rin emeklerinin şükranla karşılan
belirten Çakmakoğlu, emeklerin sergilendiği fuarların önemli olduğunu dile getirerek, "Fuarlar belirli bir mekanda ı
ve zaman içerisinde yoğunlaştı
rılmış bir konu ile ilgili faaliyet- ı
/eri içermektedir. Bu fuarda her
dükkanda, her kitapevinde satı
lan kitapları burada bir arada
bulma, inceleme ve zamandan
tasarruf etme imkanına sahip 1
ürkiye Diyanet
oluyorsunuz. " dedi.
Genel Müdür Vekili ve
İnsanların manevi yapısını oluş- 1
~
Genel Müdür Yardımcısı
1
turmada dinlerin ve dinle ilgili bilRecep Yıldırım da yaptıgilerin öneminin inkar edilemeyeğı konuşmada , Türk toplumuna
ceğini belirten Çakmakoğlu, "Bine yapmış? Bize neleri bu günle- okuma alışkanlığı kazandırmanın
zim yüce dinimiz İslam ile ilgili re kadar taşımışlar, biz bundan herkesin ideali olduğunu belirterek,
bilgileri doğru kaynaklardan ve sonra gelişen dünya şartları içe- toplumumuzda kitabın değerini bidoğru ellerden, kontrol edilerek
risinde neleri nasıl yapacağımızı, (enlerin sayısının yeteri kadar olyayınlanan eserlerden almamız 1 ana motifleri, çizgileri değiştir- ı madığını söyledi. Genellikle insana
şerekir, bunu firmalar yapıyor.
meden, kişilikleri devam ettire- yapılan yatırımın hep ihmal edildiIşte Türkiye Diyanet Vakfımız
rek, özelliklerimizi koruyarak ğini vurgulayan Yıldırım , "Oysa kibunu yapıyor.
1 ne/er yapabiliriz? Bunun da uf- ı taba yatırım yapmak, insana yaBurada satışa sunulan kitapla- kunu çizme bakımından bu me- tırım yapmaktır. Netice itibariyle
rı, insanlarımız manevi dünyalakanda açılmış olmasını ayrıca I kitaba yapılan yatırım, toplum ve
rını zenginleştirmek, bilmedikle- ı memnuniyetle kaydediyorum " fert hayatı bakımından son dererini öğrenmek, eksikliklerini ta- dedi.
ce önemli ve kalıcı bir kültür yamamlamak, yanlışlarını düzelt· ı
Her ülkenin kültür şahsiyetinin tırımıdır. " dedi.
mek için alıyorlar. Bu kitapları
Türkiye Diyanet Vakfı' nın 18
burada halkımızın istifadesine iiiiiiii-iil;;;~=:::aıı~=::::::
yıldır Ankara ve İstanbul' da Dini
sunanlara teşekkür ediyorum. " ı
Yayınlar Fuarını aralıksız sürdürdedi.
düğünü belirten Recep Yıldırım ,
Dini Yayınlar Fuarı 'nda Türk-İs
"Türkiye Diyanet Vakfı olarak
lam sanatları ile ilgili bir serginin
18 yıldan beri Ankara'da ve İs
açılmasının da çok anlamlı olduğu
tanbul'da, Ramazan ayının manu vurgulayan Milli Savunma Banevi iklimi altında düzenlediği
kanı
Sebahattin Çakmakoğlu
miz Dini Yayınlar ve Kültür Fu"Sergide yer alan eserler ve saarları ile insanlarımızı kitapla
nat bizim geçmişimizdir, kimliği
buluşturmanın, ilim, kitap, külmizdir. Geleceğe olan uzantı/arı
tür sofrası kurmanın verdiği hazmız, gelecekle ilgili istikamet/ela bu güzel atmosferin oluşma 
rimizi yönlendirmesini bize işa
sından dolayı gururluyuz, seret eden bir sergidir. Atalarımız
vinçliyiz. Açılışını yapacağımız
ması gerektiğini

IQf

Vakfı

bu fuarda ayrıca, 6.sı düzenlenecek olan Geleneksel Türk-İs
lam Sanatları Sergisi 'ni de açmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız." dedi.
Değerlerin gelecek kuşakları
aktırılmasında kitabın etkili bir
araç olduğuna işaret den Recep
yıldırım, " İnsanoğlunun varoluşundan bugüne kadar edindiği tüm sosyal, kültürel ve bi/imsel değerleri sonraki kuşak/ara ve günümüze kadar taşı yabilmesindeki en sağlıklı ve
etkili araç kitaptır.
Kitaba
önem veren toplumlar geçmişten geleceğe uzanan bu köprü/er vasıtasıyla daha büyük ve
daha güçlü uygarlıklar oluşturmuşlardır. " dedi.
Osmanlı medeniyetinin de ilim
ve kitap sayesinde yüceldiğini ve
kitaptan uzaklaşmak suretiyle de
yıkılış sürecinin başladığını belirten Recep Yıldırım "Bu yıl 700.
kuruluş yılını kutladığımız

Os-

mel dinamikler yavaş yavaş yı 
kılmaya ve bünyede büyük yaralar açılmaya başlamıştır. Neticede, ilimden, kitaptan mahrum yetişen nesiller saygıyı,
sevgiyi, hoşgörüyü unutmaya,
geleceğe karamsar bakmaya
başlamıştır. " dedi.
İslam dininin de okumaya ve
ilme büyük önem verdiğini vurgulayan Recep Yıldırım ilimin
kadın ve erkek her müslümana
farz kılındığını ifade ederek,
"Yüce dinimiz İslam okumaya,
yazmaya, ilim öğrenmeye büyük önem vermektedir. İlim,
kadın-erkek her müslümana
farz kılınmıştır. Bilenler bilmeyenlerden, alimler cahillerden
üstün sayılmıştır. Dinimizde
kitabın değeri her zaman namütenahidir. Feza çağına ulaş
mamıza, baş döndürücü teknolojik ilerlemelere rağmen ki-

manlı medeniyeti de ilme, ki- tap, bilgi edinme sahasında
taba verdiği önem sayesinde baş köşeyi hala korumaktadır.
yücelmiş, bünyesinde kurduğu Kitap, dün olduğu gibi bugün
sistemle örnek bir model ol- de en önemli bilgi kaynağıdır.
muştur. Ne zaman ki, kitap- Kitaplar, kültür ve medeniyettan, ilimden uzak düşmüş, bil- /erin oluşmasında ve korungiye sırtını dönmüş; işte o za- masında temel niteliktedir. "
man toplumu ayakta tutan te- 1 dedi.

1

Ankara' da düzenlenen
Dini Yayınlar ve Kültür
Fuarı' nın bir ayağını da
İstanbul Sultanahmet Camii avlusunda gerçekleşti
rilen fuar oluşturdu . Toplam 122 yayıncının işti
rak ettiği ve yayınevleri
nin satışlarda önemli
oranda indirim yaptığı fuara, İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

D

ini

Yayınlar

18

Aralık

ve KUltür

Fuarı

1999 Cumartesi

günü düzenlenen bir törenle açıldı.
Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, İs
tanbul Müftüsü Necati Tayyar
Taş , İSAM Başkanı Doç.Dr. Şit
Tufan Buzpınar, Eminönü Belediye Başkanı Lütfi Kibiroğlu , Basın
Yayın Birliği Başkanı Ahmet Vural ve çok sayıda vatandaş iştirak
etti.
Tören mü-

nasebetiyle bir
konuşma

pan

ya-

İstanbul

Büyükşehir

Konuşmaları müteakip Milli Savunma Bakanı Sebahattin
Çakmako~lu tarafından fuar ve serginin açılışı yapıldı. Stantları
bir bir gezen Çakm~ko~lu yayıncıları da kutladı.

Belediye Baş
kanı Ali Müfit Gürtuna
kitabın insan
hayatında

Dini Yayınlar ve Kültür Fuarı
önemli bir yeri olduğuna, toplumumuzda kitaba büyük değer verildiğine ve kitabın kalıcı olduğuna
işaret ederek, "İnsan bilgiye kelimelerle ulaşır, insana bu derinliği kazandıran kitaptır" dedi. Gürtuna günlük neşriyatın insanlara
gerekli bilgiyi verdiğini ama gerçek
anlamda ilme kitapla ulaşıldığını
belirterek, kitaba yeteri kadar
önem ~ermeyen toplumların başanlı olmayacağını

söyledi.
İstanbul

Müftüsü
N ecat i
T a y ya r
Taş
da
N~ti Tayyar Taş
yaptığı koıstanbut Müftüsü
nuşmada Kur'an-ı Kerim'in ilk
ayetin~ "Oku" olduğunu hatırlatarak, "Uç kitap vardır; i~san, kainat ue Kur'an-, Kerim. insan ön.. .
..
.
ce kendısını okuyacak, boylelıkı ·d k e decek,
ıgın ı ra
Ie Alıa h,ın b"ı r ı-~sonra kainatı inceleyecektir. " de-

&.

inanıyorum."

'ı o luştuğuna
Buzpınar
dikkat çekti
ve bundan kitapseverlerin etkilenmeyeceğini belirterek, "Gerçek kitap tutkunları bu olaydan etkile nmeyecektir. Çünkü kitap
1
k k
ı
ı
· k
o ur en satır arın a tını çızme ,
1 not almak gibi keyiflerin
erini
Y

Kibiroğlu
Başkanı

i
1

önemi üzerinde duran Necati Tayyar Taş Peygam- 1
ber Efendimiz (S.A.V.)'in "Dünya- '
yı isteyen okusun, ahireti isteyen '
okusun, hem dünyayı, hem ahireti 1
isteyen okusun" hadisini naklede- 1
rek, kitap okumanın önemini vur- ı
guladı.
J

ve

Basın Yayın Birliği

Ahmet Vural da

ları konuşmada
1

önemine

Tören

kitap

değinerek,

rın insanlık

için

yaptık

okumanın

bu tür fuarla-

faydalı olacağına

konuşmalarını

müteakip

İstanbul Dini Yayınlar ve Kültür

I

Okumanın

Daha sonra bir konuşma yapan

Eminönü Belediye ~aşkanı Lütfi

Buzpınar

da
1 günümüzde
ı kitapların yerini CD Ro1 um'ların alması gibi bir '
tehlikenin

dedi.

ı

Fuarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna
tarafından açıldı. Ali Müfit Gürtuna standlan tek tek gezerek yayıncılan da kutladı.

ÜRKIYıE1 DİYANET OAKfl
~~\'n b\'i~l\t"i 'lj~
İFTAR ÇADIRI

Türkiye Diya
ürkiye Diyanet Vakfı
Mü' minler için af, mağfi
dini ve milli şuurun
ret, rahmet, bereket, sosyal
kuwetlendiği , insandayanışma ve yardımlaşma
ayı olan Ramazan münase- ların birbirlerine daha müsabetiyle Vafımız tarafından mahalı yaklaştığı, kardeşlik ,
sevgi ve hoşgörü duyguları
Kocatepe Camii avlusuna
nın doruk noktaya çıktığı
kurulan iftar çadırında RaRamazan ayını her zamanmazan boyunca iftar yemeği
kinden daha büyük sevgi ve
verildi.
heyecan ortamı içerisinde
idrak etmenin gerekliliğine
inı ve kültürel haya- inanmaktadır.
tımızda Ramazan
Eski geleneklerimizi yaşat
ayının çok müstes- mak, köklü bir ananenin dena bir yeri ve önemi vardır. vamı olarak, birlikte oruç
Ramazan ayı ferdı ve içtimai açmayı ve bu hazzı topluhayatımıza yeni bir aksiyon, mumuzun değişik kesimleyeni bir dinamizm ve müs- riyle, çeşitli meslek mensuplarıyla paylaşmayı bir geletesna bir ruh hali kazandır
nek haline getiren Vakfımız
maktadır. Bu ayın kazandır
bu yıl Kocatepe Camii avludığı manevi disiplin sebebiysunda kurduğu çadırda her
le, sosyal hayatımızda dügün l000 'in üzerinde vazenli bir huzur ortamı yaşan tandaşımıza ,
Sakarya' da
makta, vatandaşlarımız ade- oluşturulan çadırkentte barı
ta iyilik ve hayır yapmada nan ve civarda bulunan 500
bir yarış içerisine girmekte- depremzeye her gün iftar
dir.
yemeği verdi. Aydınlıkevler

T

D

net

Vakfı 'nın
1

1

LIYETLERI
Körler Okulu'nda öğrenim
gören görme özürlü öğren
ciler için de Ramazan boyunca iftar yemeği çıkaran
Vakfımız ayrıca Ankara'daki çeşitli üniversitelerde
okuyan kız ve erkek öğren
ciler için de iftar yemeği
verdi.
er gün üç öğün yemek ve tatlının ikram edildiği iftar ça-

H

dırlarına vatandaşlarımızın
yoğun

ilgi

gösterdiği

uzun kuyrukların
gözlendi.
akfımızın

V

ve

oluştuğu

Ankara
Kocatepe Camii avlusunda kurduğu iftar çadırında yemek vermek isteyen vatandaşları
mız da oldu. Bu vatandaşla

mızın adlarına

iftar yemeği

verdi.
Biz bu

hayırsever

vatandaşlarımızın verdiği iftar yemeğinin Allah katında makbul olmasını temenni ediyor, kendilerine Cenab-ı
Hak'tan hayırlı ve uzun
ömür diliyoruz.

H

er

yıl

Ramazan
ayında fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza maddi yardım
da bulunarak onların sıkıntı
larını bir nebze olsun gidermeye çalışan Vakfımız bu
yıl da fakir ailelere iki milyar
TL. yardım dağıttı.

bunun yanısıra
Türkiye
Diyanet
Vakfı'na bağışta burımıza kolaylık sağlayan lunup ahirete intikal eden
Vakfımız yemek bedelini hayırseverler için de Kocakendilerinden tahsil ederek, tepe Camii'nde bir mevlid
bu hayırsever vatandaşları- okuttu.

V

akıf

sinden duyulacak kadar büyüktü.
Böyle büyük bir felakate hazırlıksız
olan insanlar şaşkınlık içerisinde
ne yapacaklarını bilemiyorlardı.
Doğa güzellikleriyle, sanayisiyle,
güzel insanlarıyla yurdumuzun gurur kaynağı olan bölgeye, feryatlar, göz yaşları , büyük enkazlar,
ağır yanık kokusu hakim olmuştu.
Sokaklarında çocukların oynadığı,

Türkiye Diyanet

caddelerinde gençlerin gezdiği
şehre şimdi ölüm kokusu hakimdi.
Bu ortamda her şeyini kaybeden
vatandaşlarımız çaresizlik içerisinde gelecek yardımları bekliyordu.
Bir an önce enkaz altında kalan
canlarının çıkınlması ümidi onları
ayakta tutuyordu. Beklenen yardımlar yavaş yavaş bölgeye gelmeye, enkaz altında kalan ümitler birer birer çıkarılmaya başlandı. Kimi canlı çıkan yakınına kavuşma
nın verdiği sevinçle mutlu olurken,
kimi yakınlarının cesetlerini bul-

Vakfı

•

DEPREMZEDELERiN
Depremin ilk gününden
itibaren bütün
i mkanlarını bölgeye
seferber eden
Türkiye Diyanet Vakfı,
bünyesinde
oluşturduğu afet
ekibiyle bölgeye intikal
ederek,
ambulanslarıyla,
gönderdiği

acil ihtiyaç
malzemeleriyle önemli
hizmetler sunmaya
başladı.

Sakarya Serdivan'a
kurduğu 200 Civarında
depremzedenin
barındığı Sakarya
Serdivan Çadırkenti'nde
ve diğer bölgelerden
gelen depremzedelere
Ramazan boyunca
yemek verdi.

YANINDA

manın

17 Ağustos sabahı Marmara
bölgesinde meydana gelen deprem felakati ülkemizi büyük bir yasa boğdu. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız yakınlarını ,

canlarını

kaybetmenin verdiği
acıyla ızdırap çekerken, yürekleri
parçalayan bu acı ülkemizin tamamına sirayet etti. Marmara'dan
yükselen feryat yurdun her köşe-

burukluğunu

taşıyordu.

Kurtarma ekipleri bir kuyumcu
hassaslığıyla enkazların üzerinde
uykusuz ve yorkun bir şekilde çalı-

mallarını

ı

·;

şırken, derinden gelen her hayat

1

belirtisi onları heyecanlandırıyor, I
enkaz altındaki canı kurtarmak
için uğraşıyor , uğraşıyorlardı. Her
çıkan can, onlara kurtarılacak yeni j
canların olduğunun

haberciliğini

yapıyordu.

Enkaz altından uzanan 1
bir el, duyulan bir ses ağır sorumluluklar yüklüyordu bu feda kar insanlara. Anadolunun her bir köşe
1
sinden gelen ekipler bu sorumluluğu seve seve paylaşmaya can atı
yordu. Kurtarılan canlar güç veriyordu onlara. Bu hareketlilik bir
kaç hafta devam etti.
1
Nihayet ümitler tükendi, can pazarında yapılabilecek pek bir şey
kalmadı. Günler geçtikçe zaruri ihtiyaçlar da günyüzüne çıkmaya yardımları organizeli bir şekilde 1 zayn edildi. Kalorifer tesisatının çebaşladı. Canlarını kurtaran depkildiği 25 m2 'lik çadırlar şeklinde
bölgeye ulaştırmaya başladılar.
remzedeler hayatın gerçeğiyle yüzBu gönüllü kuruluşlardan birisi 1 kış şartlarına dayanıklı olarak yapyüze gelmeye başladılar. Her şey
de hiç şüphesiz ki Türkiye Diyanet tırıldı. Her gün üç öğün sıcak yelerini de kaybetseler hayat devam
meğin verildiği çadırkentte , seyyar
Vakfı 'ydı. Depremin ilk gününden ı

itibaren bütün imkanlarını bölgeye

ediyordu. Hayatlarını devam ettirebilmek için geleceğe dönük yapılacaklar gündemlerine oturmuştu.
Nasıl yaşayacaklardı, ihtiyaçları nasıl karşılanacak
tı?

Bu sorular ağırlık kazanmaya başlamıştı.
İşte bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak için
Anadolu ayaklanmıştı.
Yurdun her köşesinden
yardımlar
. yağıyordu.
Anadolu insanı her zaman olduğu gibi ekmeğini
paylaşmaya hazırdı. Devletimiz, belediyelerimiz,
gönüllü kuruluşlarımız bu

1

seferber eden Türkiye Diyanet
Vakfı , bünyesinde oluşturduğu afet
ekibiyle bölgeye intikal ederek,
ambulanslarıyla , gönderdiği acil
ihtiyaç malzemeleriyle önemli hizmetler sunmaya başladı.
Vakfımızın bu hizmetlerinin başında Sakarya Serdivan' a kurduğu 1
çadırkent gelmektedir. 200 civarında depremzedenin barındığı
Vakfımıza ait çadırkent, bu insanla- ı mutfak banyo tuvalet gibi zaruri
rın kış mevsimini rahat ve soğuk- . .
'
'
.
ki . kild· d' ıhtiyaçları karşılayacak mekanlar
tan etkı1enmeyece en şe e ı- d a h azır h a e getirı·ıd·ı.
I
Vakfımız çadırkentinde

Ramazan boyunca çadır
kent ve civarda yaşayan
depremzedeler için her
gün 500 kişilik iftar yemeği çıkarıldı. Serdivan Karşıyaka Camii altında kurulan modern yemekhanede
iftarlarını açan depemzedeler, Karşıyaka camiinde
teravihlerini kılıp, bir daha
böyle felaketle karşılaşma
mak için dua ettiler.

Kur' an,
a kıl, hür
çeşitli

hadis,
düşünce

branşla rda

fıkıh,

vb.
120

kadar eser veren, İslam
dünyasındaki
hemen
bütün kültür merkezlerinde araştı rma l ar yap a n, ömrü seyahat ve
ilmi araştı rmala rla geç en bir Türk - İslam b ilgininin hür fikir ve düşü n
c elerinin gündemde tutu ır:nası, eserlerinin günümüze ve geleceğimi
ze ışık tutması amacıyla,
Türkiye Diyanet Vakfı,
Ahmet Vesevi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi iş
birliğiyle; meşh ur Tü rk
alimi Musa Ca rullah Bigiyev'in ö lümünün 50.
yılı münasebetiyle 'Ankara Kocatepe Camii
konferans salonunda iki
gün süren " I. Uluslararası Musa Carullah Bigiyev Sempozyumu" düzenlendi.

••

U

ç oturum halinde düzenlenen sempozyumda; Türk
İslam dünyasının yetiştir

diği

çok yönlü bir düşünce ve aksiyon adamı olan Musa Carullah Bigiyev'in, hayatı boyunca çok çeşit
li buhranlarla karşı karşıya bulunan
Türk-İslam dünyasının uyandırıl

ması , içine düştüğü buhranlardan
· kurtarılması için iyi niyetli çabalar

Musa
Carullah
Bigiyev
..

Olümünün 50.

orijinal fikirler ürettiği,
hayatı süresince İslam ülkelerinde
inceleme, araştırma ve öğrenim
amaçlı geziler yaparak, fikirlerini ,
tefsir, hadis, fıkıh, kelam, dinler
tarihi, siyaset ve sosyal hayat konularında kaleme aldığı l00'den
fazla eser ve sayısız makalelerle .
ortaya koyduğu anlatıldı.
Hem kendi topllımunun, hem
de dünya Müslümanlarının bitmez
tükenmez dini ve siyasi problemlerine çareler üretmeye çalışan Musa Carullah Bigiyev'in eserleri,
öne sürdüğü fikirleri sempozyumda birer tebliğ konusu oldu. Tebsarf

ettiği,

Yılında Anıldı

liğcilerin

uzun bir araştırma sonucunda ortaya koydukları görüşleri
dinlenmeye değer nitelikteydi. Yaşam şartlarının zor olduğu o yıllar
da Musa Carullah 'ın, bitmez tükenmez bir enerjiyle Müslümanlar
adına , insanlık adına birşeyler yapabilmek için devamlı çalışması ,
orijinal fikirler ortaya sürmesi ve
bunların günümüze ulaşması , hiç
şüphesiz ki bizler için bir ilham
kaynağı , belki de gelecek için önümüzü aydınlatan bir ışık olacaktır.
Her yönüyle dolu dolu geçen
sempozyumun I. oturumuna sabah erken saatlerde başlamasına

rağmen

ilginin bir hayli fazla olmamemnuniyet vericiydi.
İstiklal Marşı ve Kur' an-ı Kerim
okunmasıyla başlanan sempozyumun açış konuşmasını Musa Carullah Bigiyev'i anma komitesi adı
na, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınlar Genel Müdürü Hamdi
Mert yaptı. Mert Carullah Bigiyev' in düşüncelerinin günümüze
ışık tutacağını belirterek "Bugün
ve yarın, iki gün sürecek olan
toplantılarımızın özgün fikir ve
teklifleriyle geçmişte kalmış ve
unutulmaya bırakılmış bir Türk İslam düşünce adamının, vahiy
ve onun içinde saydığı sünneti
seniye, sünnet ya da onun içinde
varsaydığı vahiy konusundaki
farklı yorumlarının ve akıl - vahiy ilişkisi hususundaki düşünce
lerinin, çoğu ilahiyatçı, uzman
ve bilim adamlarınca ortaya konulmasının günümüze de ışık tutacağını ümit ediyoruz." dedi.
Musa Carullah'ı anmaktaki asıl
amacın, O 'nun fikir ve düşüncele
rinin gündemde tutulması olduğu
nu belirten Hamdi Mert "Emsalinden farklı, geçmişi reddetmeyen
ama sorgulamaktan da çekinmeyen, Kur'an, hadis, fıkıh, akıl,
hür düşünce, çeşitli branşlarda
120 kadar eser veren, İslam
dünyasındaki hemen bütün kültür merkezlerinde araştırmalar
yapan, ömrü seyahat ve ilmi
araştırmalarla geçen bir Türk-İs
lam bilgininin, özgün fikir ve düsı

empozyumun açılış bölümünde bir konuşma yapan

S

Namık

Kemal Zeybek,

sözlerine Musa Carullah' a Allah 'tan rahmet dileyerek başladı.
Musa Carullah gibi fikir adamları
nın düşüncelerinin günümüze aksettirilmesinin önemli olduğunu
vurgulayan Zeybek, günümüzde
de onun fikirlerinden faydalanıl
ması gerektiğini belirtti.
Hamdi MERT
Namık Kemal Zeybek, Musa CaAhmet Yesevi Üniversitesi
rullah 'ın yaşadığı dönemde geleYayınlar Genel Müdürü
neksel İslam anlayışının hakim olduğunu ve Carullah ' ın bunları yık
şüncelerinin gündemde tutulmamak, içinde bulunduğu topluma
gerçek İslam anlayışını oturtmak
sı amaçlanmıştır. " dedi.
için çalıştığını belirterek Carullah'ın
tam bir yenilikçi olduğunu söyledi.
Musa Carullah' ın mücadeleci bir
kişiliğe sahip olduğunu da vurgulayan Namık Kemal Zeybek "Ceditçi deniliyor ona, yani yenilikçi.
Gelenekçiliğe karşı bir ceditçilik
bu. Bu gelenekçilik ne? Biz, o dönemde yaşamadık, bilmiyoruz.
Gelenekçiliğin ne olduğunu ancak kitaplardan öğrenebiliriz;
ama, gelenekçilik geldi geriye,
onu arz etmek istiyorum. Türk İslam coğrafyasında, bugün, geleneklik İslam diriliyor. İslam da
diriliyor; Maya hala, o Musa Caru ilah 'ın mücadele ettiği maya, o
yeşermiş.
Mesela, benim Cuma
Nam ı k Kemal ZEYBEK
namazına başım açık gitmemi o
kadar yanlış, o kadar aykırı bir
Ahmet Yesevi Üniversitesi
şey görüyorlar ki, gelmesem daMütevelli Heyet Başkanı
ha iyi. Yani, takke, Cuma namazından daha önemli. Gelenek
Müslümanlığının ne olduğunu
anlatmak için bunu söylüyorum.
Türkistan coğrafyasında, Asya
Müslümanlığında 1 Sovyetler Birliği'nden kalan yerlerde Müslümanlığa dönüş çok hızlı; ama,
bilgi zayıf ve bilgilenmek için de
gidip yine o gelenek anlayışı ortaya çıkıyor ve o otlar yeşermeye
başlıyor. Musa Carullah 'ın önemi de o zaman kendisini ortaya
koyuyor ve "niye Musa Carullah?" sorusunun da cevabı gündeme gelmiş oluyor. " dedi.
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bir kısım işler de dünyevi olarak
nitelendirilir olmuştur. Halbuki,
dinin bütün hayatı kapsadığını,

Prof.Dr.
Mustafa Said Y AZICIOGLU
Ankara Üniversitesi

kucakladığını

i lahiyat Fakültesi Dekanı

15 5 2 yılında Kazan Hanlı
Ruslar tarafından yıkılmasıy
la Rus hakimiyetine giren İdil Ural Türkleri'nin, 19 uncu yüzyılın
başlarına ka1ar Ruslaştırma ve Hı
ristiyanlaştırma başta olmak üzere
çeşitli siyası, dint ve ekonomik
baskılara göğüs gererek, var olma
mücadelesi verdiklerini belirterek
sözlerine başlayan Mustafa Sait

ğı'nın

Yazıcı oğlu

19.

asrın başlarından

itibaren ilmt ve ekonomik bakım
dan Tatar ceditçiliği veya Tatar
uyanışı denilen bir hareketin başla
dığını söyledi. Bu tür hareketlerin
taklitçiliğe karşı gelerek gerçek İs
lamın yaşanması hususunda geliş
tiğini belirten Mustafa Sait Yazıcı
oğlu "Bu hareketin üzerinde durduğu en önemli noktalar, taklidin terk edilmesi, geçmişte İslam
toplumlarının dinamizmini oluş
turan içtihat kurumuna tekrar
işlerlik kazandırılarak, İslam hukukunun kodifike edilmesi, İs
lam kelamına yeniden hayatiyet
kazandırılmasıdır. " dedi.
Bu hareketin, 20 nci asırdaki en
önemli temsilcilerinden birisinin
de Musa Carullah olduğunu söyleyen Prof.Dr. Mustaf Sait Yazıcıoğ
lu, Musa Carullah ' ın 74 yıllık ömrünün önemli bir bölümünü İslam ',
öğrenmek ve öğretmekle geçirdiğini, geleneksel medrese eğitimi
nin yanında, Batı tarzı eğitim kurumlarında da öğrencilik yaptığını
ve klasik kaynaklara vukufiyetiyle
dikkat çektiğini belirtti.
Musa Carullah'ın üzerinde durulgereken en önemli görüşle
rinden birisinin, Kur' an' ın kendi
bütünlüğü içerisinde, kendi kavramlarıyla anlaşılması hususundaki
ısrarı olduğunu ifade eden Yazıcıması

düşündüğümüz

zaman, din ve dünya işi diye bir
ayırım kesinlikle söz konusu değildir, bu suni bir ayırımdır. Dolayısıyla, bu yanlış anlayışa o zaman da dikkat çekilmesi, üzerinde durulmaya değer önemli bir
husustur. " dedi.
Musa Carullah' ın hayatını ilme
ve içinde yaşadığı toplumu aydın
latmaya adadığını belirten Yazıcı
oğlu, "Hayatını ilme adayan bu
müstesna insan, içinde yaşadığı
toplumun sorunlarıyla da hemhal olmuştur. 1905 Rus meşruti
yetinden itibaren, halkının temel hak ve hürriyetlerini kazanma mücadelelerine bizzat katıl
mış ve söz konusu siyası faaliyetlerin tarihf dokümanlarını yayın
layarak sonraki kuşaklara miras

oğlu, Carullah' ın

dikkat çekici çalışmalarından bir kısmının da İslam
hukukuyla ilgili çalışmaları , kelam
ilmi konusundaki görüşleri ve getirdiği eleştirileri olduğunu söyledi.
Prof.Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu
özellikle din ile ilmin
birbiriyle uyuştuğunu ısrarla vurguladığını belirterek, "Carullah , dinin, hayatın bütün yönlerini
kapsadığını, dinf ve dünyevi diye
bir ayırımın söz konusu olamayacağını ifade eder. Bu din ve
dünya ayırımı, günümüzde de
suni olarak -dinin aslında ve
özünde olmayan bu ayırımın ,
adeta suni bir şekilde- geliştiği
de görülmektedir. Sanki dine yönelik bir kısım işler dinf, diğer
Carullah ' ın

bırakmıştır. İslam dünyasının

1

1

kurtuluşunu,
Anadolu Türkü 'nün millf mücadelesinin başarıya ulaşmasında görerek onları hararetle desteklemiş, yazdı
ğı kitapların bir kısmını, bu kutsal savaşın şehitlerine ve gazilerine ithaf etmiştir. Geleneğe yönelik şiddetli eleştirilerde bulunsa da, reddi miras kesinlikle yapmamış, ciddi bir ayıklamaya tabi
tutmuştur. Musa Carullah, kısır
çekişmeler ve dar kalıplardan
kurtularak, İslam'ın evrensel değerlerini ön plana çıkarmaya çalışmıştır. Çağını aşan bir alim
olan Carullah 'ın, bu ue benzeri
fikirlerinin , günümüz Müslümanlarının karşılaştıkları problemlerin çözümüne hala belli ölçüde katkıda bulunabileceği düşüncesindeyiz. Bu açıdan, Carullah 'ın bütün yönleriyle öğrenil
mesinin, kültür ve düşünce dünyamıza yeni açılımlar ve yeni
zenginlikler
kazandıracağını
ümit ediyoruz. " dedi.

ClLllııONON 50. 'l'll.DÖNİIMOII

1. ULUSLARARASI
MUSA CARULLAH BİGIYEV

Mehmet Nuri VILMAZ • Diyanet İ şleri Başkan ı

S1:MPOZVUMU

Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz yurtdışında olması sebebiyle sempozyuma bir açı lış mesajı gönderdi. Diyanet işleri Başkanı
Mehmet Nuri Yılmaz' ın mesajını Dini Yayınlar Dairesi Başkanı Harun
Özdemirci okudu.

Mesajın başında Musa Carullah Bigiyev'in İslam kültürünü yeniden ihya etme yönünde çalışmalar yaptığına işaret edilerek, "Miladi 900 yıllarında, kendi arzularıyla İslam 'a giren Kazan
Türkleri, bugün olduğu gibi, tarihte de Türk · İslam ailesinin
çok nadide bir topluluğunu teşkil etmişlerdir. Kazan Türkleri
arasında, bilhassa, 18 ve 19 uncu Yüzyıllarda başlayan İslam
kültürünü yeniden ihya hareketi, her türlü takdirin üstündedir. Abdülnasır Kursevi, Şihabüddin Mercani, 1922, 1936 yıl
larında İdil - Ural Bölgesinin büyük müftüsü sıfatıyla görev yapan Rızaeddin Fahrettin, Kayyum Nasırı ve Alimcan Varudi gibi şahsiyetler, bu hareketin ilk akla gelen simalarıdır. Bu hareketin, en son, büyük temsilcisi ise, bugün ilim adamlarımızın
bir sempozyum çerçevesinde bize anlatacakları Musa Carullah
Bigiyev'dir." sözleri yer aldı.
Mehmet Nuri Yılmaz mesajında Musa Carullah'ın Türk-İslam
dünyasının yetiştirdiği çok yönlü bir düşünce adamı olduğunu belirterek, "Musa Carullah Bigiyev, Türk-İslam dünyasının yetiş
tirdiği çok yönlü bir düşünce ve aksiyon adamıdır. O, hayatı
boyunca çok çeşitli buhranlarla karşı karşıya bulunan Türk ve
İslam dünyasının uyandırılması, içine düştüğü buh ranlardan
kurtarılması için iyi niyetli çabalar sarf etmiş, orijinal fikirler
üretmiş, hayatı süresince İslam ülkelerinde inceleme, araştır
ma ve öğrenim amaçlı geziler yapmıştır. Fikirlerini, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, dinler tarihi, siyaset ve sosyal hayat konularında kaleme aldığı l00'den fazla eser ve sayısız makalelerle
ortaya koymuştu r.
Musa Carullah Bigiyev, dünyanın ve özellikle Türk · İslam
ülkelerinin çok sık ı ntılarla geçen bir dönemine tesadüf eden,
19 uncu Asrın sonu ile 20 nci Asrın ilk yarısını kapsayan 74
yıllık hayatı boyunca, do lu dolu bir hayat yaşamış, bağımsızlı
ğını kazanamamış bir Müslüman toplumun mensubu olduğu
halde, hem kendi toplumunun ve hem de dünya Müslümanlarının bitmez tükenmez dinf ve siyası problemlerine çareler
üretmeye çalışmıştır.
O, yalnız Rusya Müslümanları arasında değil, hemen bütün
İslam ülkelerinde tanınmış, hür düşünceli bir ilim ve fikir adamıdır. Bildiklerini ve düş ündüklerini, düşünce planında bırak
mamış, eyleme dönüştürmek için de büyük çalışmalar yapmış
tır. " dedi.
Mehmet Nuri Yılmaz'ın mesajının diğer kısımlannda Musa Carullah Bigiyev'in düşünce hayatından bazı nirengi noktalanna kı
sa kısa temas edildi.

Açış konuşmalarını müteakip
sempozyumun birinci oturumuna
geçildi.
Prof.Dr. M. Sait Yazıcıoğlu'nun
oturum başkanlığını, Dr. Seyfettin
Erşahin'in de sekreterliğini yaptığı
I. Oturuma konuşmacı olarak;
Doç.Dr. Halis Albayrak, Doç.Dr.
Ahmet Akbulut, Dr. İbrahim Maraş
ve Doç.Dr. Şamil Dağcı katıldı. Değerli ilim adanılan uzun çalışmalar
neticesinde hazırladıklan tebliğlerini
sundular. Bu oturumda Musa Carullah 'ın "Kur'an'ın Anlaşılma
sı", "Sünnet ve Hadis", "Akıl
Vahiy İlişkisi", " Fıkıh Anlayışı"
ile "Tasavvuf Anlayışı ve Rahmet-i İlahiyenin Umumiliği Meselesi" konusundaki görüşleri anla-

tıldı.

Oturum

başkanlığını

Dr. Tayyar
de Dr.

Altıkulaç'ın, sekreterliğini

Mehmet Görmez'in yaptığı öğle
den sonraki II. oturuma konuşma
cı olarak; Dr. Mehmet Görmez,
Dr. Recai Doğan, Elif Temizyürek,
Semra Ulaş ve Doç.Dr. Kazım Sarıkavak katıldılar. Bu oturumda da
" İslam'da Tecdid Geleneği ve
Musa Carullah", " Carullah 'ın
Maarif ve Usul-i Cedid Hakkındaki Görüşleri " , "Carullah 'ın Türkçenin Birliği Hakkındaki Görüşleri" "İslam'da
Kadın Anlayışı

ve

Carullah'ın

Hatun İsimli Kitabı" ve "Musa
Carullah'ın Mantık Anlayışı"
üzerinde

tebliğler

sunuldu.

Son oturum olan 111. oturumun
Prof.Dr. Bahaeddin
Yediyıldız, sekreterliğini de Dr. İb
rahim Maraş yaptı . Bu oturuma
konuşmacı olarak Dr. İsmail Türkoğlu, Dr. Seyfettin Erşahin ,
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kanlıdere ,
Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay ve
Süleyman Rahimov katıldı. Bu
oturumda da Musa Carullah ' ın
"Siyasi Faaliyetleri", "Rusya
Müslümanlarının Dini İdaresi
Konusundaki Görüşleri ", "Bigiyev'in Eserleri ve Ailesi
Hakkında Yeni Bilgiler", "Bigiyev'in Çağdaş Türk-İslam
Düşüncesindeki Yeri ve Önemi" "Rusya'da Musa Carullah
ile ilgili Çalışmalar ve Onun
başkanlığını

Mektupları " konularında tebliğ

ler sunuldu.
Sempozyumun sonunda Prof.
Dr. Mehmet S. Aydın , Prof.Dr.
S.Hayri Bolay ile Namık Kemal
Zeybek bir değerlendirme yaptılar.
Namık

Namık

Kemal ZEYBEK

Kemal Zeybek

değerlendirme

yaptığı

konuşmasında ,

Musa Carullah ' ın ölümünden 50
yıl sonra tekrar fikirleriyle , eserleriyle, verdiği mücadeleyle böyle bir
sempozyumda anılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek,
bu olayın Türk'ün yeniden doğu
şunun ilk adımlan olduğunu söyledi. Zeybek, Musa Carullah' ı an-

Namık Kemal ZEYBEK
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı

ğunu ve geleceğe ümitle baktığını
ifade etti.
Sempozyumun sonunda güzel
sonuçların ortaya çıktığını vurgulayan Namık Kemal Zeybek, "Konunun birkaç yönü var. Birisi Türk
dünyasıyla ilgili yönü. Türk dünyasıyla ilgili yönü derken kastettiğim şu: Türkiye dışındaki Türk
dünyasının liderinden, İdil Ural Türklerinden. .. Ki, İdil Ural bölgesi, bizim bilim hayatı
mız ve fikir hayatımız için çok
verimli bir bölge. Bu bölge Yu suf Akçura 'nın yetiştiği, Zeki Velidi Togan 'ın yetiştiği ue Musa
Carullah 'ın, Sadri Maksudi Arsan 'ın ve Türkiye'yi de derinden
etkilemiş birçok bilim ve düşün
ce adamının yetiştiği verimli bir
bölge. Demek ki, orada, böyle
verimli bir ortam vardı ki, böyle
insanlar ortaya çıktı.
Türk dünyasından bir bilginimiz geldi, yeniden Türkiye'ye
hoşgeldi, sefa geldi. Türk dünyasından bir bilginin, Türkiye dı 
şındaki Türk dünyasından büyük bir bilginin Türkiye'ye yeniden gelmesi, Türkiye 'ye büyük
zenginlik getirdi. Hemen o zenginlik ortaya çıktı. Burada, bu
salonda bulunan bilim adamları
ve bilim adamı adayları Musa
Carullah ' ı yeniden öğrendiler.
Türk 'ün yeniden doğuşunun
adımları bunlar. Musa Carullah 'ı

makla, ondan yeniden faydalanmakla bir büyük yitiğin yeniden
alacağız, yitiğimizi kazanıyoruz,
kazanıldığını belirterek, "Türk
bir büyük yitiğimizi geri alıyo
dünyasının yitiklerini kazanruz, kazanıyoruz. İşte, bizim
mak, bilimde, kültürde, sanatta, muhtaç olduğumuz şey bu. Türk
geçmişte ue bugün yaşayanları ,
dünyasının yitiklerini kazanbütün Türklere yeniden anlat- mak, bilimde, kültürde, sanatta.
mak, işte Türk 'ün yeniden doğu Geçmişte ve bugün yaşayanları,
şunun yolu bu olacak. Bu, bu- bütün Türklere yeniden anlatnun adımlarından birisi" dedi.
mak, işte Türk 'ün yeniden doğu 
Sempozyumda bilim adamları şunun yolu bu olacak. Bu, bunın ciddı araştırmalarla bilimlik ba- nun adımlarından birisi. " dedi.
kış açılarıyla meseleleri ortaya
İslam anlayışımızı yeniden bir
koyduklarını belirten Namık Ke- gözden geçirmemizin şart olduğu
mal Zeybek bundan kıvanç duydu- nu ve ve bu konuda tartışmamız

gerektiğini vurgulayan Namık Ke- '
mal Zeybek, "Bilim İslam anlayı
şımızı boyutlu olarak, rahat, birbirimizi tekfir etmeden, telin etmeden, birbirimizi ajanlıkla bilmem neyle suçlamadan enine,
boyuna rahat bir şekilde tartış
mamız lazım. Dehr-i filozofa tanıdığımız söz hakkını birbirimizden esirgemememiz lazım.
Onun için Musa Carullah 'ın gündeme getirilmesi, bence güzel bir
örnek olmuştur, iyi olmuştur,
değerli olmuştur ve inşallah bir
yol açar, bu vesileyle tartışmalar
devam eder." dedi.

Kimseyi tabu haline getirmeden
ilim adamlarının düşünce
lerini tartışmanın gün yüzüne çı
karmanın önemli olduğunu vurgulayan Namık Kemal Zeybek "Örneğin Gazali 'yi de yeniden tartış
malıyız. Yani, kimseyi tabu haline getirmemeliyiz. Musa Carullah 'ın beni en çok etkileyen sözlerinden birisi "tüm bilginlere
hürmet ederim; ama, hiç birinin
sözü kaziyeyi muhkeme değildir,
hiç birinin sözü kesin delil değil
dir. " Bir insanın kendi sözü bile
kendisi için kesin delil olmamalıyken , bir başkasının sözünü kesin delil yapmak ne?! Ama, biz
öyle bir hale geldik ki, bırakın
bilginlerin sözünü, atasözlerini
de kesin delil haline getiriyoruz.
Bir şey konuşuyorsun mesela,
atasözü söylüyor, ata böyle demiş, bitti. .. Gel, şu atasözünü bir
sorgulayalım bakalım, atasözü
doğru mu, değil mi. Teşbih yapı
yor, teşbih delil olur mu? Ama,
bizim toplumda teşbih delildir
şu anda. Teşbih ancak anlatım
kolaylığı sağlar; yani, anlamamı
zı kolaylaştırmak içindir. Hayır,
benzetme... Benzetmeyi yapıyor,
bitti diyor. Tamam, ispat etmiş
oluyor. Yani, bilimlik zihniyetimizde eksiklikler olduğunu ifade
ediyorum ve bilimlik zihniyetin
önünü açmazsak, bilim üretimi
olmaz." dedi.

mun, Musa Carullah Bigiyev'in yadönemde gündeme getirdiği
1 fikirlerinin tekrar canlanmasına
vesile olduğunu vurgulayan Süleyman Hayri Bolay bundan büyük
mutluluk duyduğunu ifade etti.
şadığı

~
Namık Kemal ZEYBEK
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı

değerli

Prof.Dr. $.Hayri BOLAY

P rof

Dr.
e Hayri

Süleyman
Bolay da
yaptığı değerlendirmede üç büyük
kuruluşun böyle bir sempozyum
düzenleyerek Musa Carullah ' ı bugüne taşımalarının memnuniyet
verici olduğunu belirterek, Türkiye'de yaşayan bilim adımlarının da
Türk cumhuriyetlerinde tanıtılması
amacıyla oralarda da bu tür sempozyumların düzenlenmesinin faydalı olacağını söyledi. Sempozyu-

i BOLAY
Prof.Dr. Süleyman Hayri BOLAY

Kazan 'daki ilim adamlarının
Türkiye'deki ilim adımlarını zaman
zaman yönlendirdiğini söyleyen
Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay,
"Kazan'da bir tefekkür damarı
var. Bu damar, bilhassa geçen
l yüzyıldan beri çok işleyen bir damar. Bu, Şahabettin Mercani ve
ondan önceki bazı mütefekkir/erin hazırladığı ortam içerisinde,
bilhassa Musa Carullah ve benl zerleri yetişmiştir. Musa Carullah Türkiye'ye gelmeden önce,
1903'te yanılmıyorsam Yusuf
Akçura geliyor. Üç Tarzı Siyaset'i yayınlıyor. Üç Tarzı Siyaset,
daha sonra Ziya Gökalp'in
"Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak " dediği şey. Yani,
yönlendiriyorlar; Türkiye'deki
Meşrutiyet mütefekkirlerini yönlendiriyorlar. Kazanlı ilim adamları Türkiye'deki fikir hareketlerine fiilen katılmışlar ve onları
yönlendirmişlerdir. Musa Carullah Bigiyev'in o bakımdan ayrı
bir ehemmiyeti var. Mesela, Hilmi Ziya Ülken gibi daha çok Batı felsefesinde çalışmış ve Batı
felsefesini örnek alan, onun gibi
düşünmeye çalışan bir insana bile, çok tesir etmiş. Çağdaş Türk
düşünce tarihinde de çok önemli bir şahsiyettir, üzerinde önemle durulması lazımdır diye belli
başlı fikirlerinde aktarmaya çalışmış. Ki, birtakım kimselere de
onun kadar yer vermemiş. Bu
bakımdan, bu dam.arın daha
sonraki dönemlerde de ne şekil
de işlediğinin de ortaya çıkarıl
ması lazımdır. Öyle zannediyorum ki, Türk dünyasında ve İs1 1~m d~nyasında bir fi~ri ~areketı bugun daha kuvvetlı bır şekil-

de doğacaksa, öyle zannediyorum ki, bu çizdiğim çerçevedeki
araştırmaların neticesinde ortaya çıkan fikirlerle bunlar canlanacak veya onların alacağı hızla
bu imkônı bulacak. " dedi.
Musa Carullah Bigiyev'in bir aksiyon adamı olduğunu söyleyen
Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay,
Carullah' ın ürettiği fikri anında eyleme koyduğunu belirterek, "O
ürettiği bilgiyi, düşündüğü şeyi,
anında eyleme sokabilen bir
adam ve onun için de, hem eskilerin amel anlayışını, ibadet anlayışını tenkit ediyor, hem de
esas amelin nasıl olması lazım
geldiğini gösteriyor. Amelden
anladığı şey -bugünkü vaizlerimizin, hocalarımızın veya bizim
anlayıp da yaptığımız şey değil
namaz kılmak, oruç tutmak vesaire her Müslümanın günlük
yapması lazım gelen vazifelerdir, o amel değildir. Amel, ürettiğin ilmi, gerek kendi hayatın 
da, gerek içtimai hayatta icraya
koyacaksın ve insanların menfaatine bunu sunacaksın. Fayda
vermeyen ilimden de o bakım 
dan bir şey elde etmek veya ummak doğru değildir. " dedi.

evvela akıl Allah'ın verdiğidir,
O 'nu n bir feyzi , O'nun bir nurudur. Allah'ın verdiği olduğunu
idrak ettikten sonra, mutlak olmasının zararı yok. Belki de pek
çok sıkıntımız bundan doğdu;
yani, aklı gidebileceği yere kadar
götürmeyi hedefleyen bir eğitim
öğretim sistemimiz olmadı. Bilgi
bakımından noksan olmadık,
medresenin verdiği bilgiler yekun itibariyle hiç de az bilgiler
değildi; ama, o bilgilere ulaşan
Prof.Dr.
insanlar, o bilgilere nasıl ulaştı
lar, o sonuçlara ulaşan insanlar,
Mehmet S. AYDIN
o sonuçlara nasıl ulaştılar sorusunu sormadığımız için, hap haeğerlendirme bölümünün line getirilmiş bilgileri verdiği
başkanlığını yapan ve ge- miz için, aklı yeterince kullananel bir değerlendirme ya- madık. " dedi.
Külli akıl meselesine de değinen
pan Prof.Dr. Mehmet S.Aydın ,
Prof
.Dr. Mehmet S.Aydın aklın;
Musa Carullah Bigiyev'in akla
Türk aklı , Müslüman aklı , Hıristi
önem verdiğini, bu çerçevede her
yan aklı , Ortaçağ aklı , doğmatik
alanda önemli eleştiriler yaptığını
akıl, hatta ortak akıl gibi çoğul olave fikirler öne sürdüğünü belirterak, muhtelif yerlerde kullanıldığı
rek kendisinin de Allah 'ın verdiği
na işaret ederek, "Bunlara bir de
aklın hayalı bir şekilde sınırsızca
millet aklını ekleyelim. İşte en
kullanılmasından yana olduğunu
büyük sıkıntımız, milletin aklını

dan da, zannediyorum, tabiri caizse, günümüzün mutezilisi de- ,
mek mümkündür. Çünkü, her
şeyi tartışmaya açıyor, her şeyi
sorguluyor. Bir de yıkmıyor; yani, çok ağır tenkit ediyor, yıkmı
yor. Bir taraftan yapmaya çalışı
yor; ama, sorgulamadan da hiçbir şeye ulaşmak mümkün deı ğil. " dedi.

Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay
Musa Carullah Bigiyev'in her şeyi
sorguladığını , tartıştığını ve akla
büyük önem verdiğini ifade ederek, "Türk tefekkürünün, ta Ku tadgu Bilig'ten , hatta İslam ön- 1
cesinden günümüze kadar gelen
zincirlerinde, seyrinde, akla verilen önem ve akılcılık bence çok
ön plandadır. Burada, ben, akla
önem verilmesinin sebebi olarak, hem İslômi geleneğin, hem
de Türk kültür tarihindeki geleneğin devam ettirildiği düşünce
sindeyim. Yani, akla bu kadar
önem verirken, kendi kendine
bir tarihi geleneğin de, aynı zamanda muhakkibi, takipçisi du- ı
rumunda olmuştur ve o bakım-

D

vurguladı.

Allah ' ı

idrak eden aklın gidebildiği yere kadar gitmesinden yana olduğunu söyleyen Mehmet S.Aydın , "Koştur akıl atını , nereye gidiyorsa git, edebiyle, hayasıyla
gidebiliyorsa eğer gitsin. Yani,

kullanmamamızdan kaynaklanı 

yor. Bana kalırsa, biz, bugün,
milletin aklını kullanmıyoruz.
Milletin içindeki sadece bir kesimin, bir kesitin aklını kullanıyo
ruz. İşte, o akıl da, milleti temsil
etmediği için sıkıntılar oluyor.
Bana kalırsa, biz evvela Müslüman kitleler olarak İslôm aklını
kullanamadık. Çünkü, o Tatar
için, Anadolulu için, Arap için,
Kuzey Afrikalı için ortak akıldı ,
onun içinde Mutezile vardı , Haricilik vardı, pek çok şey vardı.
Evvela, o aklı biçe biçe çok küçülttük, kalanı da bölük pörçük
kullandığımız için zannediyorum, biraz bu asra, biraz bundan
önceki asrın ortalarına büyük bir
sıkıntıyla girdik. " dedi.
Musa Carulah Bigiyev ve onun
gibi düşünürlerin Allah' ın verdiği
akılla, sıkıntıya düşmüş insanlığın

Prof.Dr. Mehmet S. AYDIN

yolunu açmak için çaba sarfettiğini
belirten Mehmet S.Aydın, "20 nci

tında giden derin akıntı İslam ile
var olmak çabasıdır. Örneğin

ras korunacak. Mirasını korumayanların geleceği olmaz. Ama,

Hatun Risalesi konusunda tebliğ bu mirastan atılacaklar var, tuokunduğu için söylüyorum, ha- tulacaklar var. Peki, ölçünüz ne,
nım; muasır hanım olacak ama, neye göre hareket edeceksiniz?
Müslüman muasır hanım o/a- ı Akif merhumun deyimiyle, neyi
cak. Değerlerini varlığında yaşa- gümrükten içeri geçirmeyecek;
tan hanım olacak. Yani, sadece yani, aldıklarını ayrı bir süzgeçvar olmayacak, o gün Batı 'da ten geçirmek zorunda, kendi tagördüğü gibi, herhangi bi,: ha- rihini ayrı bir süzgeçten geçir·
nım gibi de var olmayacak, Islam 1 m ek zorunda ve bütün bunları
ile var olacak. Siyasetimiz ola- da, asrın idrakine söylet meyi dü cak, Avrupa 'nın siyaseti gibi o/a- l şündüğü bir kaynakla imtizaç etcak, etkin olacak, müessir ola- mek durumunda. Onun ışığında
cak, ama İslam ile İslamın değer- ı meşrulaştırmak durumunda. Ya/eriyle olacak. Cemiyet terakki ni, vahyin ışığında bütün bunları
edecek, ilim olacak, sanat ola- yapmak zorunda. Vahiysiz hacak ama, bunların hepsi İslam I yat, onun için memattır. Bu da
ile olacak. " dedi.
açık. Carullah için de öyle, onun
Musa Carullah ve onun gibi dü- buradaki dostları, buradaki fikirşünenlerin geçmişten gelen miras daşları için de öyle. Hakikaten,
ile Batı'nın güzelliklerini bir süz- İslam ruhu, terkip gücü bakımın
geçten geçirerek, iyi bir tahlil ya- dan, eşi ve benzeri olmayan bir
parak ve bunları vahye dayandıra- kudrettir. Yani, müthiş bir terrak ortaya koymaya çalıştıklarını ı kip edici gücü var İslam 'ın.
belirten Prof.Dr. Mehmet S .Ay- Onun için, İran 'a gitmiş terkip
dın , "O dönemde geleceğe ait etmiş, Orta Asya'ya gitmiş bu işi
vizyonları olan insanlar, birden- 1 başarmış, Türk dünyasında babire Batı gerçeğiyle karşılaşmış- şarmış, Afrika'da başarmış. Mütlar. Batı 'daki güzel şeyleri, asarı h'.~ ~ir.~entez !JÜCÜ .. ~ş~e o }e~tez
kamileyi yakalamak istiyor. gucunun olabılmesı ıçın, Done·
Ama, kendinde olanı da tutmak I /im sadri İslam 'a " diyor ya Mehistiyor. ~u, yeniden bir k~lt~r ih- ı met Akif, .?u.~~.n için d?~üyor.
yası degil, yeniden bir kiı/tı.ir in- Ama, bu donuşu de çok ıyı çalış·
şası. G~len bir miras var; bu mi- mamız lazım. " dedi.
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Prof.Dr. Mehmet S. AYDIN

Yüzyılın belki en çok tekrar edi- ı
len ayeti, bir toplum, kendi gidişini değiştirmedikçe, ~ilah onun I
gidişini değiştirmez. işte bu insanlar, o gidişi değiştirmeye çalı 
şıyorlar, tarihten güç alarak, A/lah 'ın verdiği akılla, hür akılla,
hür fikirle yeniden yolunu açma- ı
ya çalışıyorlar. Geleceğe böyle
bakmak zorundalar. Yeis onların dünyasında yok, umutsuzluk ı
yok. Bu şevk Musa Carullah
Hazretlerinin önemle üzerinde 1
durduğu imandan geliyor ve o
iman, dil ile ikrar, kalp ile tasdikten ibaret iman değil, içtimai 1
boyutlu bir imandır. Dolayısıyla,
oraya yansımayan, yani tarih ol- ,
mayan, zaman olmayan, mekan
olmayan bir iman, ameli salihayla birlikte zikreden Kur 'an 'ın an- ı
/attığı iman değildir, olamaz.
Onun için bu düşünürler faaller,
onun için büyük bir aktivite var
on /arda. " dedi.
Musa Carullah ' ın yaşadığı dönemde ve günümüzde insanların
ıstıraplı olduğunu vurgulayan Mehmet S .Aydın, kurtuluşun İslam ile
ayakta durmak olduğunu belirterek, "Ben, iki üç senedir, bu kurtuluşu, daha kolay anlaşıldığına
inandığım için bir formülle ifade
ediyorum. İslam ile ayakta durmak, İslam ile var olmak. Bu, sadece İslam değil, milleti de olacak. ~ma, İslam ile ayakta dur- ı
mak. !ki gündür konuşmanın al- Musa Carullah Bigiyev hakkında hazırlanan pano çok ilgi gördü. •

Musa Carullah Bigi
Sempozyumları
••

Uzerine...
Kemal GÜRAN

ugün Rusya federasyonuna
otonom bir bölge
olan Tataristan Bölgesi
Müslümanlarının yetiştirdiği çok
değerli bir din bilgini olan Musa
Carullah Bigi'yi ölümünün 50.yılı
vesilesiyle tanımak ve tanıtmak
amacıyla geçtiğimiz aylarda ilki
Ankara'da, ikincisi Tataristan ' ın
başkenti Kazan'da iki sempozyum
düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen "I. Musa Carullah Bilgiyev Uluslararası Sempozyumu"
yoğun ilgi ile karşılandı.
6-7 Kasım 1999 tarihlerinde
Ankara'da TDV Kocatepe Konferans Salonunda yapılan ilk toplantı bir açılış ve dört oturum şeklinde

B

bağlı

düzenlendi. Açılışta ; Kur'an-ı Kerim okundu. Tertip Heyeti adına
yapılan takdim konuşmasından
sonra sempozyumu düzenleyen
kuruluşlar adına protokol konuş
maları yapıldı. Birinci, ikinci ve
üçüncü oturumlarda; Musa Carullah ' ın

" Kur 'an-ın Anlaşılmasın 

daki görüşleri " , "Sünnet ve Ha·
dis
konusundaki
Görüşü ",
"Vahy - Akıl İlişkisi konusundaki
görüşü " , "Tasavvuf Anlayışı ue
Rahmeti İlahiye 'nin Umumiliği
Meselesi ", "Fıkıh anlayışı " , "İs
lam 'da Tecdid geleneği ve Musa
Carullah ", "Maarif ve Usulu Cedid hakkındaki görüşleri ", " İs
lam 'da kadın anlayışı ve Carullah ' ın Hatun isimli kitabı ",
"Türkçe'nin Birliği Hakkındaki
Görüşleri " ,

"Siyasi

" Mantık Anlayışı " ,

Faaliyetleri " , "Rusya
Müslümanlarının dini idaresi konusundaki görüşleri ", "Eserleri
ve Ailesi ", " Çağdaş Türk İslam
Düşündeki yeri ve önemi" ve
"Mektupları " hakkında çeşitli bilim adamları tarafından özlü tebliğ-

ler sunuldu. Bu tebliğler oturumlara katılan bilim adamları tarafın
dan geniş bir şekilde tartışıldı.
Sempozyumun değerlendirmesini
Dördüncü oturumda Prof. Dr.
Mehmet S. Aydın , Prof. Dr.
Süleyman Hayri Bolay ve Namık
Kemal Zeybek birlikte yaptılar.
Sempozyumun ikinci toplantısı ,
Musa Carullah Bigi'nin kendi ülke si Tataristan ' ın başkenti Kazan'da
17-18 Aralık 1999 tarihlerinde
yapıldı. Bu toplantı da Türkiye Diyanet Vakfı , Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan
lığı , Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekanlığına ilaveten Tataristan Cumhuriyeti
Bilimler
Akademisi Tarih Enstitüsü, Tataristan Cumhuriyeti Müslümanları
Dini İdaresi Başkomitesi ' nin katı
lımı ile gerçekleştirildi. Toplantı ,
iki gün süreli ve biri "Açılış ve
protokol konuşmaları " olmak üzere dört oturumdan oluşuyordu.
Toplantıya merhum Musa Carullah' ın hayatta bulunan kızı Fatma
Bigiyeva da katıldı. Açılış toplantı
sında Kur 'an-ı Kerim okundu. Tertip komitesi adına toplantıya Türkiye' den ve Tataristan'dan katılan
ların tanıtımından sonra Kazan
sempozyumunu düzenleyen kuruluşlar adına protokol konuşmaları
yapıldı. Merhum Bigi 'nin kızı Fatma Bigiyeva da toplantıları düzenleyen kuruluşlara teşekkürlerini
ifade etti. Babasının Mısır' ın baş-

nıakal
kenti Kahire' de bulunan mezarının ali yet/eri dönemi ", "Musa Carul- 1 !im adamı ve uzmanlarının tanış
lah ve bir din adamı portresi ", malarına vesile olmuştur.
bakımsız bir halde bulunmasından
aile olarak duyduğu üzüntüyü dile "Musa Carullah ve TatarisBu tür toplantıların ileride de
getirdi. Bunun üzerirıe Ahmet Ye- tan 'da günümüz din eğitimi gerçekleştirilmesinin iki ülkenin
sevi Üniversitesi'ne Yardım Vakfı problemleri", "Musa Carullah'ın daha çok yakınlaşmasına vesi!~
Mütevelli Heyeti yöneticileri Musa Siyasi faaliyetleri ", "Musa Ca- olacağı hususu teyid edilmiştir.
Carullah Bigiyev' in mezarının Va- rullah 'a göre İslam 'da kadın ",
Musa
Carullah
Bigiyev' in
kıfları tarafından en uygun şekilde
"Musa Carullah'ın hayatı ve Fa50.ölüm yıldönümü vesilesiyle düyapılacağını ifade ettiler. Bu hualiyetleri", "Musa Carullah'ın
zenlenen toplantılarda sunulan
sus, toplantıya katılanlar arasında " İslam'ın Elifbası " kitabında devrim ve milliyetçilik meselesi", 1 tebliğler, müzakereler, değerlen
sevinçle karşılandı.
Sempozyumun birinci, ikinci, "Tataristan arşivlerinde Musa dirmeler ve sonuç bildirileri, Türkiüçüncü oturumlarında "Tatar Hal- Carullah Hakkında Bilgiler", ye Diyanet Vakfı ve Ahmet Yesevi
kı Dini ortamının iyileştirilme
"Musa Carullah ve Çevresi", " İt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş
si", "Bir Türk Düşünürü olarak tifakçı Olarak Musa Carullah Bi- 1 kanlıklarınca Türkçe ve Tatarca
Musa Carullah Bigiyev", "Sultan giyev", "Musa Carullah 'ın Tu - olarak iki ayrı kitap halinde yayın
Galiyev ve dini liderler olarak tuklanması ve Sürgüne Gönde- lanacak ve ilgilenenlerin bilgisine
Musa Carullah Bigiyev, Rızaed rilmesi", "Musa Carullah'ın Su- sunulacaktır. Adına sempozyumlar
din Fahrettin, K. Tercumanov", filik Hakkındaki Görüşleri " ko- 1 düzenlenen bu değerli İslam bilgini
"Musa Carullah Bigiyev ve Yir- nularında Türk ve Türk-Tatar bi- hakkında bilgi edinmek isteyenler
minci Yüzyıl başında Pan -İsla lim adamları tarafından tebliğler bu kitaplarla Musa Carutlah'ı çeşit
mizm", " İçeriği ve tartışmaları sunuldu. Tebliğler toplantıya katı li yönleriyle tanıyacaklardır. Biz bu
doğrultusunda tatar Ceditcilik
lanlar tarafından tartışıldı. Toplan- yazımızda Musa Carullah'ın hayaHareketi Hakkında ", "Musa Ca- tılar bir değerlendirme toplantısın tı , öğrenimi , mücadelesi, fikirleri
rullah 'ın Rusya Müslümanları
dan sonra aşağıda metni bulunan ve eserleri hakkında özet bilgiler
Dini İdaresi konusundaki Görüş "Sonuç Bildirisi"nin okunması , ı vermekle yetineceğiz.
leri", "İslam İdeoloğu olarak Mu- müzakeresi ve kabulü ile sona ersa Carullah Bigiyev", "Musa Ca- ı di.
Hayatı --.=~rullah'ın görüşlerinin dini idarenin faaliyetlerine etkisi", "Tatar
Sonuç ..
Musa Carullah Bigiyev, 1875 yı
Ceditçilik Hareketi içinde Musa
Türkiye'de ve Tataristan'da Mu- 1 lında halen Rusya Federasyonu sı
Carullah'ın yeri ve İlahi Rahmetin
Umumiliği
Meseleleri ", sa Carullah Bigiyev'in vefatının nırları içinde yer alan Rostov- Na50. Yılı dolayısıyla yapılan toplan- don şehrinde doğdu. Uzun ve mü"İmam olarak Musa Carullah",
"Güvenlik kuruluşları Bilgilerin- tılar iki ülkenin kültürel yakınlaş cadelelerle dolu bir hayatı oldu. 28
de Musa Carullah'ın yurtdışı fa- masına ; iki ülkenin tanıtımına; bi- Ekim 1949 tarihinde Kahire'de
vefat etti.

Öğreni~i
İlk öğrenimini annesi Fatma hanımdan

aldı. Daha sonra Rostov
Rus Teknik Lisesini bitirdi. Yüksek
l öğrenimini Buhara medreselerinde yaptı. Buhara'da dini ilimler yanında felsefe, matematik, mantık ,
astronomi öğrendi. Daha sonra
özellikle dini ilimler alanındaki öğ
renimini İstanbul, Kahire, Mekke,
Medine, Şam, Beyrut, Tahran ve
Hindistan şehirlerinde sürdürdü.

-

Mücadelesi
Miladi 900 yıllarında kendi arzuile müslüman olan Kazan
Türkleri, Türk-İslam ailesinin çok
önemli bir bölümünü teşkil eder.
Rusya'da 1905 yılında meydana
gelen ihtilal, Kazan Türklerinin hayatında bir dönüm noktası oldu.
Bu ihtilalden sonra Rus halkı ile
birlikte Rusya dahilindeki Türklerde de bazı siyasi-dini hakların verileceği ümidi doğdu. Bu ümitle Kazan Türkleri de bir takım aydınları
nın öncülüğünde kapsamlı faaliyetlere giriştiler. Musa Carullah bu
fet Meseleleri", " İnsan Hakları ",
aydınlardan biri idi. O, çeşitli yayın
" Kadın Hakları ", "Harb Hukuku"
organlarında yazılar yazdı, toplanan kurultaylara katıldı, bu kurul- ve " Devletlerarası Sözleşmeler"
tayların tutanaklarını yayınladı, ı konularını içeren ve Anayasa uslukendi toplumunu yönlendiren çok bunda yazılan " İslamiyetin Elifbaaktif faaliyetlerde bulundu. Bu fa- sı " isimli eserini hazırladı. Bu eser,
aliyetler Rus çarlığını rahatsız etti. 1923 yılında Berlin'de basıldı. Bu
Kazan Türklerinin yayın organları eser, O'nun hapse atılmasına sekapatıldı , baskı dönemi tekrar baş
bep oldu. 3 yıl hapiste kaldıktan
ladı. O , baskı döneminde de boş
sonra serbest bırakıldı. 1925 yılın 
durmadı. Çeşitli eserler yayınladı,
da Kırım'a geçti. 1926 da MekOrenburg Hüseyni'ye Medresesin- ke'de toplanan "Bütün Dünya
de Arapça ve dinler tarihi dersleri Müslümanları Kongresi"ne katıldı.
okuttu. Şura dergisinde makaleler Kongre tutanaklarını yayınladı.
yazdı. Finlandiya'ya gitti. Burada
Dönüşte İstanbul ve Ankara'ya uğ
"Uzun Günlerde Oruç, Kuzey Kut- radı. Yeni Türk yöneticileri ile tabunda Namaz" konularını inceledi. nıştı , görüştü. Daha sonra Mısır'a
1913 yılında Petesburg'da Ema- gitti ve Kahire de toplanan "Hilanet matbaasını kurdu. 1914 de 4. fet Kongresi"ne katıldı. Tekrar
1917 de 5.Rusya Müslümanları Rusya'ya döndü. 1930 yılının son
Kongrelerine katıldı.
Musa Carullah, 1917 Bolşevik
ihtilalinden sonra kendi toplumunun hürriyete kavuşacağına dair
ümitler besliyordu. Fakat bu ümitleri de boşa çıktı. 1918 yılında
Petesburg'da "El-minber" dergisini çıkardı. Ancak derginin yayını
na kısa zamanda son verildi. 1920
de Ufa'da toplanan kongreye katıldı. Bu sırada "Türkiye Büyük
Millet Meclisine Müracaat" adlı
eserini hazırlayarak Türkiye ve
dünya müslümanlarının kurtuluşu
ile ilgili görüş ve tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisine sundu.
Musa Carullah aynı yıllarda "Hilaları

aylarında Rusya'yı

terketmek zorunda kaldı. Önce Afganistan'a
oradan Bombay'a geçti , daha sonra Mısır'a gitti. 1932 yılında Finlandiya'ya gitmeye karar verdi.
Finlandiya'ya giderken Ankara'ya
uğradı. Ankara'da I.Türk Tarih
kongresine katıldı ve Finlandiya'ya
gitti. 1933 yılında Berlin'e geçti.
Berlin'de bir matbaa kurarak tekrar yayın hayatına başladı. Bu
matbaada bir kısım eserlerini yayınladı. 1934 yılında tekrar Finlandiya'ya döndü. Daha sonra İs
tanbul yolu ile Tahran'a geçti.
Tahran , Meşhed ve Tebriz'de
" Şia" Fıkhı üzerinde incelemeler
yaptı. Oradan Bağdat' a geçti.
Oradan Şam 'a gitmek istedi ise de
sınırda engellendi. Çileli bir kara

makale
yolculuğundan sonra_ Mardin-Cizre ı dinler tarihi, siyaset ve sosyal ha- geçirilmesi gerektiği inancındadır.
ve Adana üzerinden lstanbul'a gel- yat konularında kaleme aldığı yüz- O 'na göre; akıl her gerçeğin ölçüdi. 1935 yılında tekrar Mısır'a git- den fazla eser ve sayısız makaleler- südür. Akıl terazisi ile ölçülemeyen
ti ve yeni bir yayın hayatına başla- le ortaya koymuştur.
nakil doğru olamaz. Ancak bu akıl,
eh.
Musa Curallah Bigi, dünyanın ve sıradan insanın aklı değildir. Çün1937 yılında Hindistan'a, ora- özellikle Türk-İslam Ülkelerinin kü; Vehimlerin ve çeşitli etkilerin
dan Japonya, Çin, Cava ve Su- çok sıkıntılarla geçen bir dönemi- tesiri altında kalan sıradan insanlamatra'ya gitti. 1939 da Hindis- ne tesadüf eden 19 .asrın sonu ile rın aklı "akıl" niteliği ile vasıflandı
tan 'a döndü. Oradan Afganistan'a 20.asnn ilk yarısını kapsayan 74 rılamaz. Gerçeği bulacak aklın her
geçti. Afganistan'da ingilizler tara- yıllık hayatı boyunca dopdolu bir şeyden önce "Hür akıl" olması gefından iki yıl hapsedildi. Hapisten hayat yaşamış, bağımsızlığını ka- rekir. Halbu ki, insan aklı nefis, kiçıktıktan sonra iki yılda göz hapi- zanamamış bir müslüman toplu- bir, hırs, şehvet, düşmanlık ve
sinde tutuldu. 1946 da tekrar Hin- mun mensubu olduğu halde hem benzeri perdelerle örtülmüştür. Bu
distan'a döndü. 1947'de Kahi- kendi toplumunun ve hem de dün- illetlerle mal'ul olan insan aklı, bare'ye döndü. Rusya'ya dönmek ya müslümanlarının bitmez tüken- zan en açık gerçekleri bile kavraüzere İstanbul'a geldi. Rusya'ya gi- mez dini ve siyasi problemlerine yamaz. Hatta hazan aklının gösdemedi. Sağlığı iyice bozulmuştu. çareler üretmeye çalışmıştır. O terdiğinin tersi sonuçlara hükmeİstanbul Guraba hastanesinde bir yalnız Rusya Müslümanları arasın- der.
süre tedavi gördükten sonra Anka- da değil, hemen bütün İslam ÜlkeMusa Carullah, İslam dünyasının
ra'ya geldi. Tekrar İstanbul'a dön- ı lerinde tanınmış, hür düşünceli bir içinde bulunduğu sıkıntıların kaydü. 1947-1948 kışını İstanbul' da ilim ve fikir adamıdır. Bildiklerini nağını din ve iman zayıflığında, din
~eç_ir?i~ten son~a Rusya'ya dönme ı ve düşündüklerini düşünce planın- anlayışındaki yanlışlıklarda görür.
umıdını kaybedınce 1948 yılında da bırakmamış , eyleme dönüştür- Din ve iman zayıflığının temelinde
tekrar Kahire'ye döodü ve 1949 1 mek için de büyük çalışmalar yap- gördüğü en büyük kusur ise; körü
yılında orada vefat etti.
mıştır.
körüne taklit hastalığı ve yüce AlMusa Carullah'ın düşünce haya- lah'ın insanlara bahşettiği akıl nitının temel taşı Kur'an-ı Kerim'dir. metinin yeterli ve doğru şekilde
O ' na göre Kur 'an-ı Kerim, insanı ı- ı kullanılmamasıdır. Akılla destekğın geçmiş ve gelecek bütün ihti- lenmeyen, kalbi amellerle beslen1
Kazan Türkleri arasında 18. Ve yaçlarına cevap verecek genel ilke- 1 meyen bir din ve iman anlayışı, ki19.yüzyıllarda başlayan İslam kül- !eri içermektedir. İnsanlık kendi şi_ ve toplu~ları iste~e~- ve özlenen
türünü yeniden ihya hareketi her mutluluğu için gerekli ışığı Kur'an- bır manevı_ ve ahlakı duzeye _ulaştı
türlü takdirin üstünde bir önemi ı Kerim'de aramalıdır. Kur'an-ı 1 ramayacagını savunur. Dm ve
haizdir. Abdunnasır Kursavi, Şiha- Kerim'in ayetleri ile kainatın ayet- iman hayatını sadece azab korkubüddin Mercani, Kayyım Nasıri, ı leri arasında bir bütünlük vardır. ı su ve sevab ümidi ile düzenleyen
Rızaeddin Fahrettin ve Alimcan İnsanlığı mutluluğa, kurtuluşa ve kimselere dinin kazandıracağı çok
Barudi bu hareketin önemli isimle- ı doğru yola ancak bu bütünlük bi- ı bir şey olmadığını söyler. Ona görindendir. Musa Carullah Bigiyev linci ulaştırabilir. Kur'an-ı Kerim, re; im~, kişinin dini-dünyevi alanise; bu hareketin son büyük temsil- Hz.Peygamberin insanlığa getirdi- lardakı davranışlarında olumlu
cisidir.
1 ği en büyük mesajdır, bıraktığı en 1 ~ansımalar~
s_ebep .. ?lmuy~rsa,
. ·
T·· k-ı· _ değerli mirastır.
ıman ameli salıhle butunleşmıyorMusa Caruila h Bıgıyev, ur s
b .. ı b"1 ·
tik h t
lam dünyasının yetiştirdiği çok
Musa Carullah'ın düşüncelerin- 1 :a, __ oy eı· b: ıdm~nı~ prakt
aya I
·· ı··u b"ır d··uşunce
··
·
yon
ve a ksıyon
ada- de H z.Muh ammed (SAV)'
. . . in a onem ı ır egen yo . ur.
mıdır. O , hayatı boyunca çok çe- sünnetinin ikinci derecede, hatta
Musa Carullah dini Islamın en
şitli buhranlarla karşı karşıya bulu- hazan birinci derecede önemi var- büyük amacının medeni ve sağlıklı
nan Türk İslam dünyasının uyandı- dır. Hz.Peygamberin sünneti, Mu- bir toplum meydana getirmek olrılması, içine düştüğü buhranlar- hammed (S.A.V.) in din olarak ge- duğu inancındadır. Medeni ve sağ
dan kurtarılması için iyi niyetli ça- tirdiği her şeydir. Ancak O, sünne- lıklı bir toplumun meydana getirilbalar sarfetmiş, orijinal fil<irler tin çok dikkatli bir tenkide tabi tu- mesi için gerekli ilkelerin en sağ
üretmiş, hayatı süresince İslam ÜI- tulması, sahih hadislerin uydurma lam temelleri ise;
Medine'de
kelerinde inceleme, araştırma ve hadislerden Kur' an-ı Kerim'in ge- Hz.Muhammed (S.A.V.) tarafın
öğrenim amaçlı geziler yapmış, fitirdiği genel prensiplerin ışığında,
dan atılmıştır. Bunun en güzel belkirlerini tefsir, hadis, fıkıh , kelam, ayıklanması ve akıl süzgecinden gesi, medeniyet ve bilimden yok-

ı

I

l

sun, ilkel bir toplumun İslamın ruhu ile eğitilmesinden kısa bir süre
sonra dünyaya ışık saçan medeni
bir toplum haline gelivermiş olmasıdır.

Musa Carullah'a göre; İslamiye
tin en önemli özelliklerinden birisi
de medde-ruh dengesini iyi kurmuş olmasıdır. Günümüz bilim ve
teknolojisinin ruhtan ve manevi
değerlerden yoksun olduğu, madde planından öte geçemediği inancındadır. Halbuki ; insanın ruh yönü beden yönüne, maddi yönüne
oranla daha ağırlıklıdır. İnsanın bu
özelliği dikkate alınmadan insanlara sunulacak toplum projelerinin
olumlu sonuçlara ulaşması düşü
nülemez.
Musa Carullah Bigiyev, İslam
dünyasının içinde bulunduğu buhranlardan kurtuluşu için yegane
çare olarak yaklaşık 8 asır müslümanlığı savunmuş
ve korumuş
olan Türk Milletini görmektedir.
Bu nedenle O, Çanakkale zaferini
alkışlar ve "Türkiye tek başına en
büyük devletlerin büyük donanım
larına karşı koydu. İslam'ın gayet
açık bir mucizesi, imanın büyük bir
gücü olmak üzere, bütün dünya
güçlerini yendi, kovdu. Yeryüzünde, insanlık tarihinde böyle bir savaş, bu kadar şaşırtıcı büyük bir
galibiyet bulunmasa gerek.
Bu galibiyet, imanlı Türk askerine büyük bir şandır. Türkiye tarihine ebedi bir şereftir, sonsuzadek
varlıklarını
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ÖLÜMÜNÜN 50. YILDÔNÜMÜNDE
il. ULUSLARARASI MUSA CARULLAH BIGIYEV SEMPDnUMU

Elifbası" kitabını

... kendi benliğini
Türk, askeri
şerefine siyasi kurtuluş, kültürel
inkılap konularında bütün Müslümanların rehberi olacak soylu
Türk milletinin hürmetine yazdığı
nı belirtiyor ve şöyle diyor :
kaybetmemiş Şanlı

"İslam dünyasında kurtuluş şafa

ğı Türk kuwetleriyle attı. İstiklal
günü yakınlaştı. Bu günkü inkılabın
tufanları, dalgaları arasında tamamen tahrip edilmiş medeniyet yı
kıntıları içinde versay ve sevr antlaşmalarının yok edici sihiri ile zehirlenip, cinnet getirmiş medeni
devletlerin hareketlerinde, şaşkın
lıklarında , özünü kaybetmemiş soylu müslüman Türk Milletinin sebatında gördük, kurtuluş mücdelerini

sürdüreceklerine dair

kesin bir mücdedir. Çanakkale şe
hitlerinin isimleri ve şanları Bedir
şehitlerinin defterine İslam kalemiyle elbette yazılmıştır . İslam
minberlerinde, Türk askerleri övgüyle ebediyyen anılacaktır. " D~r.
Musa Carullah Bigiyev, Türk istiklal Savaşını da yakından izlemekte, desteklemekte ve canı gönülden alkışlamaktadır. İslam dünyasının kurtuluşunu Türk Milletinin
başarısında görmektedir. " İslamın

j(J

,1, A

işittik.

Türkiye, İslam Ülkelerinin her
birine örnek olur, önder olur."
1

Musa Carullah Bigiyev'in insan
nevinin yarısını oluşturan kadın
konusunda da ciddi görüşler getirdiğini ifade etmek gerekiyor. Musa
Carullah bu önemli konuda raporlar hazırlamış Rusya Müslümanları

kongrelerine " İslam ' ın Elifbası "ki
tabının 145-159 .maddelerini "
Hatunların Hürmetine ve Hakları
na" tahsis etmiştir.
O 'na göre; toplum için kadınla
önemi büyüktür. Buna rağmen
tarih boyunca hiçbir millet kadınla
rın aile ve toplum hayatındaki
önemini gerekli şekilde anlayamamıştır. Bu durum her asırda, her
devlette toplumsal ahlakın çöküşü
ne ve fuhuşun yayılmasına sebep
rın

olmuştur.

İslam Dini kadına saygıya ve onların haklarına

her türlü takdirin
vermiştir. Buna
rağmen İslam ülkelerinde kadın,
İslamın kadına verdiği önemle
orantılı bir sosyal statüye kavuştu
rulamamıştır. Gelenek ve göreneklerin etkisi ile en vazgeçilmez
hakları ellerinden alınmıştır. Bu
kusur dinlere ve özellikle İslam dinine mal edilemez.
üstünde önem

Musa Carullah'a göre; insan olmak sıfatı ile kadınla erkek eşittir.
Bu eşitlik hukuk açısından da geçerlidir. Ancak bu, kadınları erkek-
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Sonuç bildirisi
Türk-lslam fikir ve aksiyon adamı, araştırmacı, yazar Musa Carullah Bigiyev'in, vefatının S0'nci yılı dolayısıyla kadim kültür merkezi Kazan'da uluslararası bir toplantı ile anılması, Bigiyev'in
şahsında, bu toprakların yetiştirdiği Tatar-Türk büyüklerine bir vefa ve saygı ifadesi olmakla beraber, Türk kültürünün bütünleşme
sine ve Türk topluluklarının birbirlerini daha yakından tanımaları
na vesile olacağı hususları değerlendirilmiştir.
Nitekim, Türkiye ve Tataristan'dan sempozyuma katılan bilim
adamı, uzman ve konuşmacılar, bu arzu ve tesbitlerini belirtmiş
ler, bu amaca hizmet etmek üzere, aşağıdaki konularda ittifak etmişlerdir.

6-7 Kasım 1999 tarihlerinde Ankara'da, 17-18 Aralık 1999 tarihlerinde Kazan'da bu amaçla yapılan uluslar arası toplantılarda
sunulan tebliğler ve bu tebliğlerin müzakeresi dolayısıyla yapılan
katkı ve değerlendirme konuşmaları, hem Türkiye, hem Tataristan Türkçesiyle ( ve imkanlar ölçüsünde diğer Türk lehçelerinde)
ayrı kitaplar halinde bastırılmalıdır.
Tataristan (ve Kazan) da yetişen Abdurrahim Otuz lmeni, Abdünanasır Kursavi, Şehabettin Mercani, Kayyum Nasıri, Abdürreşid lbrahim, R ızaedd in Fahrettin, Yusuf Akçura, Fatih Kerimi,
Alimcan Barudi, Halim Sabit Sibgay, Ziya Kemali gibi din, fikir
adamı ve aydınlar da çeşitli vesilelerle anılmalıdır. Bu anma toplantılarının milli, mahalli ve uluslar arası düzeyde sık sık yapılma
sına özen gösterilmelidir.
Musa Carullah Bigiyev başta olmak üzere, bu toprakların yetiş
ti rdiği ilim, fikir adamı ve aydınların isimlerinin, Kazan kentinin ve
tataristan Cumhuriyeti'nin diğer kentlerinin ve Türkiye'de uygun
bulunacak diğer kentlerin cadde, sokak ve kültür merkezlerine
verilmesi, her iki ülke mahalli ve merkezi idarelerine teklif ve arzedilmelidir.
iki ülkenin kültür müşterekleri ve kültür zenginlikleri üzerine hazırlanacak ilmi ve edebi eserlerin Türkiye Türkçesi ile basımına
özen gösterilmelidir.
Tataristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti üniversite ve
kentleri arasında kardeş şehir (kardeş üniversite) tarzında yakın
lıklar kurulması zaman içerisinde düşünülmelidir.
Musa Carullah Efendi'nin Kahire'de bulunan kabrinin yaptırıl
ması, Ahmet Yesevi Üniversitesine Yardım Vakfı'nca diplomatik
yollardan yapılacak temaslar sonucu, gerçekleştirilecektir.
Müteakip toplantının yukarıda sayılan Kazan aydınları başta olmak üzere, Tataristan'ın yetiştirdiği aydın ve düşünürlerin herbiri
ayrı tebliğ konusu yapılarak anılmaları yararlı olacak ve ilerde yapılacak toplantılara temel oluşturacaktır.
Ankara'da ve Kazan'da bu sempozyumu tertip eden kurumlar
ve temsilcilerinden oluşan tertip heyetinin, müteakip toplantıların
da düzenlenmesinde görev almak üzere sürekli hale getirilmesi ilgili kurumların yönetimlerine sunulmak üzere kararlaştırılmıştır.

lere rakip yapmak gibi bir sonuç
doğurmamalıdır. Böyle bir rekabet
ne kadının , ne erkeğin ve ne de
toplumun yararına değildir.
Musa Carullah, felsefe, kelam,
mantık, astronomi, matematik, İs

lam aleminin içinde bulunduğu
problemler konularında da yazdığı
kitap ve makalelerle orijinal fikirler
üretmiştir.

Eserleri
Musa Carullah Bigi' nin Tefsir ve
Kur'an ilimleri, Fıkıh ve Fıkıh Usulü, Hadis, Dinler Tarihi, İslam düşüncesi, siyasi ve ictimai meseleler, Arap, Fars ve Türk dili Edebiyatı ile Takvim ve Vakit İlmine dair yüzden fazla eseri bulunduğun
dan söz edilmekte, yayınlanmış veya yayınlanmamış bu eserlerinin
listeleri verilmektedir. Dr.Mehmet
Görmez Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında yer alan eserinde
Musa Carullah ' ın çeşitli konularda
yazılmış 119 eserinin ismini vermektedir. Aynı yazar, Musa Carul_lah ' ın çeşitli yayın organlarında yayınlanmış makalelerinden de söz
temektedir.
Bu büyük İslam bilgininin çok
eserlerinin zaman içinde
dilimize kazandırılmasını ve Türk
okuyucusunun istifadesine sunulmasını ümit ediyoruz.
değerli

•

eyetini n

ın

Vakfımızı
Çeşitli

inceleme ve temaslarda bulunmak üzere
ülkemize gelen, aralarında
Politbüro üyesi Mr. Li Tieying'in de bulunduğu 13
kişil i k Çin heyeti Vakfımız ı
ziyaret ederek, Vakfımız faaliyetleri ile bazı dini konularda bilgi al ı ş verişinde bulundular.
Heyet onuruna bir yemek
veren Vakfımız yetkilileri ,
yemeği müteakip bir toplantı düzenlediler. Toplantıya
Vakfımız ı temsilen Genel
Müdür Mehmet Kervan c ı ,
Genel Müdür Yard ımcı l arı
Süreyya Bal kı ş ile Recep
Yı ldırım , Diyanet i şleri Baş
kanlı ğ ı'nı temsilen Din işleri
Yüksek Kuru lu U zmanı

Vahdi

Boydaş katı ldılar.

[)
özellikle Türk cumhuriyetlerinde dini
ve eğitim alanında önemli hizmetlerin gerçekleştirildiğini söyledi.
Vakfımız faaliyetlerini büyük bir
hayranlıkla dinleyen Çin heyeti, bu
faaliyetlerin takdire şayan olduğunu
ifade ederek, Vakfımızın faaliyetlerini nasıl gerçekleştirdiğini ve kimlere
yönelik hizmetler sunduğunu sordular.
Vakfımız Genel Müdürü Mehmet
Kervancı ,

V

akfımızın

yurtiçinde

Ziyareti

ve

yurtdışında gerçekleştirdiği

faaliyetler hakkında heyete
bilgi veren Mehmet Kervancı , Türkiye Diyanet Vakfı 'nın 1975 yılında
kurulduğunu ve 25 yıl gibi bir süre
içerisinde bugünkü seviyesine ulaştı
ğını belirterek, dinı, sosyal, kültürel,
ilmı ve eğitime yönelik pek çok alanda önemli hizmetler verildiğini ve
Türkiye Diyanet Vakfı ' nın bu hizmetlerinin kamuoyunda takdirle karştlandığını ifade etti.
Türkiye Diyanet Vakfı' nın yurtdı
şında da önemli hizletlerinin bulunduğunu anlatan Mehmet Kervancı ,

Türkiye Diyanet Vakfı 'nın
faaliyetlerinin tamamen millet ve
devlet menfaati doğrultusunda ve
vatandaşlarımızın tamamına yönelik
olduğunu, hizmetlerin gerçekleştiril-

mesindeki asıl amacın devletimizin
yükünü hafifletmek yönünde olduğunu vurguladı.

Çin heyetinin talebi üzerine, ülkemizdeki dinı hayat ve özellikle İsla
mın evrensel prensiplerinin başında
yer alan insan hak ve hürriyetleri konusunda da açıklamalar yapıldı.
Toplantıdan sonra Vakfımız Genel Müdürü Mehmet Kervancı tarafından Çin heyeti Kocatepe Camii'ne götürülerek gezdirildi. Büyük
bir hayranlıkla camiyi ziyaret eden
heyete Mehmet Kervancı tarafından
cami hakkında teknik bilgi verildi.

Vakfımızın
17

yıldır Vakıflar

Müdürlüğü

Genel

Faaliyetleri

ı

örnek

ruhunun güçlülüsembolize edildiği Vakıf
Haftası 'nda faaliyetlerinin bir parçasını oluşturan, fakir ve yardıma
muhtaç vatandaşlarımıza maddi ve
manevi destek sağlayarak bu haftayı idrak etmeye çalışmıştır.
ğünün

aralık ayının

ilk haftasın- ,
da, yurt genelinde sosyal
kutlanan Vakıf Haftası
münasebetiyle Vakfımız
da bir dizi et-

tarafından

kinlikler düzenlendi.

1

I'
1.
1

1

. w~

altına

rin
imza atan, büyük organizasyonlan gerçekleştiren bir Vakıf
haline gelmiştir. Türkiye Diyanet
Vakfı'nın icra ettiği faaliyetler, hal-

ürkiye Diyanet Vakfı,
Türk vakıf geleneğini bün- 1
kımızın fedakarlığını, yardımlaşma
yesinde yaşatan ve Türk
hislerini organize ve hedefine ulaş
milletinin feragat , fedakarlık ve 1
tırma doğrultusundadır.
yardımlaşma gibi hasletlerine terBu güne kadar gerçekleştirdiği
cüman olan, gücünü bu gelenekten alan bir kuruluştur. 1975 yılın faaliyetlerle kamuoyunun takdir ve
da kurulan Türkiye Diyanet Vakfı güvenini kazanan Türkiye Diyanet
bugüne kadar gerçekleştirdiği bü- Vakfı daima millet ve devlet menyük hizmetlerle milletimizle ayni- faatini gözönünde bulundurmuş ,
devletimizin yüce değerlerinin canleşmiş , güçlü bir teşkilat olmuştur.
Türkiye Diyanet Vakfı bu gücünü lı ~~ulması yönün~~ gayret sarfetmilletimizin canlı bir şekilde yaşat mıştır. Gerek yurtıçınde ve gerekse yurtdışında gerçekleştirdiği fatığı vakıf geleneğinden, halkımızın
aliyetler bunun bir göstergesidir.
duyduğu güven ve destekten almaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı'nın her yıl
kutlanan
Vakıf Haftasında gerçekSembolik bir sermaye ile kurulleştirdiği
faaliyetler
buna güzel bir
muş olan Vakfımızın, kısa bir za- ı
man içerisinde, halkımızın bu denli itimadına ve iltifatına mazhar ol- ı
ması ve bu ölçüde gelişebilmesi ,
Vakfımızın millet ve devlet menfaatine hizmet eden bir müessese

T

etmektedir.

Vakfımız, vakıf

tarafından

ve kültürel faaliyetlerle

teşkil

1

1

1

Vakfımız hafta münasebetiyle ülkemizde meydana gelen deprem
felaketi sonrası Ankara'da çeşitli
hastanelerde tedavileri devam
eden 50 depremzede aileye
50.000.000. 'ar TL yardım yaparken, Ankara'da bulunan güç-

1

!

ı
ı

süzler, bedensel engelliler ve yetiş
ı tirme yurtlarını ziyaret ederek uygun hediyeler ile Vakfımız yayınlanndan dağıttı.

I

Vakfımızın bugünkü seviyeye
gelmesinde büyük katkıları buluı nup ahirete irtihal edenlerin ruhuna ithafen Kocatepe Camii'nde bir
mevlid okutulup, cemaate de Vakfımız yayınlarından bazı kitaplar
dağıtıldı.

oluşundandır.

Türkiye Diyanet Vakfı bu güven
ve destek sayesinde büyük projele-

ı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın buna
benzer faaliyetleri şubeleri tarafından da hafta içerisinde gerçekleşti
rilmiştir.

Osmanlı

700.

Yılı

Devleti'nin Kuruluşunun
Münasebetiyle Vakfımız

tarafından

OSMANLI'DAN (UMHURİYET'E

KÜLTÜR MİRASI
konulu bir Sempozyum düzenlendi.
Osmanlı

Devleti 'nin
kuruluşunun 700. yılı
münasebetiyle Vakfım ı z
tarafından " Osmanlı'dan

Cumhuriyete
Kültür Mirası " konulu bir
sempozyum düzenlendi.
Sempozyumda; Osmanlı
devletinin altı ısır gibi bir
süre dünyanın üçte birine
hükmetmesi ve bu büyük
bünyede huzur ortam ı nın
sağlanmasını temin eden
bütün unsurlar bir bir ele
alınarak, uzman kişiler

1.

OTURUM

MİLLETİN TEMEL UNSURLARI

tarafından anlatıldı.

Milliyetin Temel Unsurları ' nın ele alındığı I. Oturumun başkan
iki gün süren sempozyum
lığını
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ,
toplam beş oturum halinde yapıldı. Sempozyumun başkan yardımcılığını da Yrd. Doç. Dr. Ömer Turan yaptı. Oturuma konuşmacı olarak Prof. Dr. Tuncer Baykara, Prof. Dr. Ba1. oturumunda Milletin Te- haeddin Yediyıldız , Prof. Dr. Leyla Karahan ve Yrd. Doç. Dr.
mel Unsurları , il . ot uru- Mehmet Akgül katıldı.
munda Düşünce ve Bilim,
Prof.Dr. Yusuf HAIAÇOGLU
111. oturumda Sanat ve
Edebiyat, iV. ve V. otuempozyumun açılışında bir konuşma yapan Prof.Dr. Yusuf Halarumda da kurumlar konuçoğlu, Osmanlının , insanları Allah ' ın bir emaneti olarak gördüğü
su işlendi. Bu oturumlarda
nü bu sebeple de Osmanlı Devlet sistemine bakıldığında , devletin
sunulan tebl iğler özet ola- · en önemli yapısı içerisinde yer alan hususun adalet olduğunu söyledi.
Bir devletin sadece hukuk devleti olmasının yeterli olamayacağını berak aşağıda sunulmuştur.

S

Halaçoğlu, hukukun geçerli
olması için adil olmanın şart oldu-

lirten

ğunu vurguladı.

Bu

açılardan bakıldığında

Osdevlet sisteminin, teokratik
bir devlet sisteminden öte bir sisteme sahip olduğuna işaret eden
Yusuf Halaçoğlu, " Osmanlı Devlet sisteminde şunu görüyoruz:
Teokratik bir devlet sisteminin
ötesinde, yasama ve yürütmenin
yer aldığı, yargının bağımsız olduğu bir yapı; Yani, ferman padişahındır; ama, fermanı yapan
padişah mıdır; buna bakmak gerekir. Divanı Hümayun defterlerine baktığımız zaman, mühimme defterlerine, ahkam defterlerine, şikayet defterlerine baktığı
mız zaman, aslında, yasamanın
ve yürütmenin Divan üzerinde
toplandığı görülmektedir; çünkü, kanun yapıcı Divandır. İşte,
demin sözünü ettiğim mühimme
ve ahkam defterleri, o fermanların birer suretleridir. Dolayısıy
la, ilk alınan karar Divandadır.
Padişahın onayıyla ferman hükmüne girmiştir. Çeşitli vilayetlerden, taşradan gelen şikayetler
ise, yine Divanda görüşülmek
suretiyle, çeşitli emirler, yine çeşitli eyaletlere gönderilmiştir.
Bunlar da şikayet defterlerinde
yer almıştır. Ayrıca, tahrir dediğimiz defterlerde, nasıl eyaletlerde bir yürütme olması gerektiği, yine her sancak kanunnamesiyle o bölgede nasıl bir işlem görülmesi gerektiği, yine Divan tamanlı

Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu
rafından belirlenmiştir.
Dolayısıyla, Osmanlı Devlet
sistemi, öyle sanıldığı gibi hükümdarın her ağzından çıkanın
kanun haline geldiği bir devlet
değildir. Zaten, öyle olsaydı, yine 600 sene devlet ayakta kalamazdı. " dedi.
Osmanlı yargı sisteminin şeffaf
olduğunu ifade eden Halaçoğlu ,
" Osmanlı yargı sistemine baktı
ğımız zaman, burada da bir açık
lık görüyorsunuz. Her mahkemede, şuhud-ül hal denilen, aslında o mahkemenin bulunduğu
yerin birtakım önemli sayılan,
halkın güvendiği kişilerin bilirkişi veya gözlemci olarak katıldığı
bir sistem görülmektedir. Bunlar, hemen her mahkemede gözlemci olarak bulunurlar, alınan
kararlara şahitlik ederler. Normal mahkeme şahitlerinin dışın
da bir işlevleri vardır. Tıpkı, jüri
gibi olmasa da, ona benzer bir

sistemdir. Alınan kararlar, sicil
defterlerine kaydedilir, bugünkü
mahkeme ilamları tarzında. Dolayısıyla, alınan karardaki herhangi bir şüphede, bu sicil defterlerine bakılabilir. Yine şüphe
si olanlar veya alınan kararı kabul etmek istemeyenler, bir üst
mahkeme olarak Divana doğru
dan doğruya başvurma hakkına
sahiptirler. Dolayısıyla, Osmanlı
yargı sisteminde, kadılar bağım 
sız hareket ederler, herhangi bir
belgede hükümdarın mahkemelere müdahale ettiği görülmemiştir. " dedi.
Osmanlı Devletini büyük devlet
yapan önemli bir özelliğin de liyakate verdiği önem olduğunu söyleyen Halaçoğlu , " Osmanlı Devleti 'nin büyük bir devlet olmasın 
da önemli olan bir hususu daha
sizlere arz etmek istiyorum. Bu
da, liyakate verilen önem. Bu
konu, bugün Türkiye Cumhuriyetinin en büyük sıkıntılarından
birini teşkil etmektedir. Ehil
olan insanların, ehil oldukları
yerde isdihdamı meselesi. Bu,
sadece içerisinde yaşadığımız çağın değil, gelecek çağların da
belki en önemli problemi olacaktır. Osmanlı Devletinin, liyakat
sahibi insanlara değer verdiğini
ortaya koyan, çok önemli yabancı elçilerin raporları bulunmaktadır. " dedi.
Osmanlı Devletinin, özellikle kuruluş döneminde liyakat meselesine son derece büyük önem verdiğine işaret eden Halaçoğlu, "Bu
önem sayesindedir ki, Osmanlı
Devleti, çok geniş bir coğrafya
da, farklı dinden , farklı kültürden , farklı dilden insanları bir
arada yaşatabilmesini bilmiştir.
Tabif, liyakat sahibi olmanın bir
meziyeti vardır ki, o da kendisini
başkalarından küçük görüp veya
kendinde aşağılık duyguları hissedip, başkalarını ezmeye kalkış
mamaktır. Dolayısıyla, adaletin
temelinde de liyakat aranmalı
dır." dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin
Osmanlı, dan Devraldıg" l

Ülke

Prof.Dr. Tuncer BAYKARA

evletin temel unsurların
dan birisinin "ülke" veya
başka bir ifadeyle "toprak" olduğunu belirterek tebliğine
başlayan Baykara, Türkiye Cumhuriyeti 'nin toprak unsur~nu Osmanlı Devletinin üzerinden devam
ettirdiğini söyledi.
"Türk ülkesi, aslında bin yıla
yaklaşan bir yeni yurt tutmanın
bir gereğidir" diyen Baykara, bunun kısmen romantik özelliklere
bürünen şekillerinin bilindiğini ,
kendisinin meseleyi doğrudan
kendi öz boyutlarıyla ele alacağını
belirtti ve üzerinde halen de yaşa
dığımız bu ülkenin uzak zamanlardaki durumuna değindi.
"Rum", "Diyar-ı Rum" ve "Anadolu" gibi kelime ve kavramları
üzerinde ayrıntılı olarak duran
Prof.Dr. Tuncer Baykara, Türklerin büyük kitleler halinde kopup
geldikleri Asya içlerindeki yurtları
ile yeni geldikleri ülkenin coğrafya
olarak büyük benzerlikler gösterdiğini söyledi.
Osmanlı' dan bize ne kaldı? diye
bir soru sorulduğunda bunun en
önemli cevabının "Türk ülkesi kaldı" olacağını söyleyen Baykara
""Osmanlıdan bize ne kaldı? " diye

D

sorulduğunda, en önemli cevab
"Türk ülkesi kaldı" olabilir. Ülke ve
üzerindeki insan unsuru, teşkilatı
vs de kaldı ama, en önemlisi ve
belirgini ülkedir.
Hepsinden önemlisi yine şunu
görüyoruz. Selçuklu ülkesindeki
topraklar arasında Diyar-ı Rum'da
devam eden Türk varlığı gibi, Osmanlıların sahip ve hakim oldukları çok geniş alanları içerisinde de,
tıpkı Selçuklu çağında olduğu gibi,
Anadolu sahasında Türk varlığı devam etmiştir. Bu ikili gerçeğin dayandığı en önemli sebep, bu ülkenin Asya'daki eski Türk ülkelerine
olan büyük yakınlığı , adeta onun
bir mikro, yani küçük bir örneği olmasıdır. Belki bunun için Romalı
lar buraya Küçük Asya demişlerdi.
Ama onların "Asia Minor'u,
Türk 'ün Anadolusu'ndan daha
küçük bir alanı içermektedir.
Ama Anadolu ve Doğu Trakya
dahil olarak Türkiye, şimdiki
adıyla müsemma özellikler içermektedir. " dedi.

Millet

(Toplum)

Prof.Dr.

Bahaeddin YEDİYILDIZ
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düşünce, tasarım

ve eylemlerinden kaynaklandığını ifade
eden Yediyıldız, bu düşünce ve
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davranışlar neticesinde farklı farklı
toplum biçimlerinin ortaya çıktığı
nı söyledi.
Toplumsuz bir devlet düşünüle
meyeceğini belirten Yediyıldız ,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne
vücut veren toplumu izah ederek,
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'ne vücut veren toplum hangi
toplumdur; Bu devleti kuran insanlar kimdir; Bunların Osmanlı
Devletiyle alakası nedir? diye bir
soru sorulduğunda, bu soruya
verilecek en açık cevabın: Bu
toplum, Osmanlı Devleti'nin
Türkiye Selçuklu Devletinden ve
Anadolu'daki diğer Türk beyliklerinden devraldığı, binli yıllar
dan günümüze kadar Türkistan 'dan gelen göçlerle zenginleşen ve Balkanlar'a, Doğu Avrupa'ya doğru yayılan , ancak 19.
yüzyıl ve sonrasında büyük bölümü itibarıyla buralardan da geri
çekilmek zorunda kalan Türk
Toplumudur. " dedi.
Osmanlı Devletinden Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'ne kalan en
önemle mirasın Türk toplumu olduğunu belirten Yediyıldız, "Osmanlı
Devletinden Türkiye
Cumhuriyetine kalan en büyük
miras, işte tarihin yapıcısı olan,
bu bağlamda yönetimi altında
bulundukları Osmanlı Devleti
çözülüp dağılırken , Türkiye
Cumhuriyeti Devletini kuran bu
insanlardır ve bunların oluştur
duğu Türk toplumudur. Eğer
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfusu, özellikle Türkiye Cumhuriyeti 'nin milli sınır
larını kapsayan coğraff bölgesi
üzerindeki nüfusu ile Cumhuriyet Türkiyesinin ilk yıllarındaki
nüfusu tesbit edilerek bunlar
arasındaki bağlantı kurulursa,
diğer bir ifade ile, Cumhuriyet
dönemi nüfusunun arka planı
incelenirse, Cumhuriyet Türkiyesinin Osmanli Devleti'nden tevarüs ettiği toplum belirlenmiş
olur. " dedi.

Osmanlı'dan

Cumhuriyet' e

Prof.Dr.Leyla Karahan yazı dili- feri etkiledi ve bu dillerden etkiKültür Mirası mizin dünden bugüne, bir taraftan lendi. Rumcada, Ermenicede,
Balkan dillerinde çok sayıda
tabiı değişim süreci yaşadığını ve
yeni kavramlarla zenginleşip geliş Türkçe kelime bulunması, Türkçeye de bu dillerden kelime girtiğini , diğer taraftan da doğu ve
mesi, imparatorluk sınırları içinbatı dilleriyle, doğulu ve batılı dil
deki
ortak yaşayışın tabif bir soProf.Dr.Leyla KARAHAN
unsurlarıyla her alanda mücadele
etmek zorunda kaldığını ifade etti. nucuydu. İmparatorluğun ticari
Türkçenin pek çok yabancı dille münasebetleri, Batı dillerinden
yu.·zyılın siyası tarihimiz açısından olduğu tanıştığını ve bu dillerle aralarında mesela İtalyancadan Türkçeye
kadar, dil tarihimiz etkileşim olduğunu belirten Kara- kelime girmesine sebep oldu. Bu
han, "Türkçe Anadolu'da birbi- kelimeler yazı diline de yerleş
açısından da önemli bir yüzyıl olrinden farklı sebeplerle birden mekle beraber, edebf dili etkileduğunu ifade eden Prof.Dr.Leyla
medi. " dedi.
çok
yabancı dille tanıştı , bu dilKarahan, bunun dil tarihimiz açı
sından
önemının
Anadolu'da
Oğuz Türkçesine dayalı yeni bir
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Toplumsal Değişme,
yazı dilinin teşekkül tarihi olmasın
Yaşama Pratiği, Kültür ve Din ilişkisi
dan kaynaklandığını belirtti.
13. yüzyıldan itibaren önce
Anadolu'da, daha sonra da Osmanlı ' nın hükmettiği çok geniş bir
Yrd.Doç.Dr.Mehmet AKGÜL
İnsanlığın yaşadığı tecrübeler ise
coğrafyada Türk yazı dilinin kulla-dünden bugüne- şunu göstermeknıldığını belirten Karahan, "Buütün insanlık tarihinin, in- tedir:
gün ilmf literatürde "Türkiye
a) Din sosyal kurumların en köksanın anlam arayışının tariTürkçesi" diye isimlendirilen bu
hi olduğunu söyleyerek teb- lü ve üniversel olanıdır.
dil, tarihte de genellikle Türkf,
b) Dinde cevabı aranan sorular
liğine başlayan Akgül, insanlık tariTürkf dil, Türk Dili, Türkçe, Liveya
tatmini istenen ihtiyaçlar o
hi boyunca insanın anlam arayışı
san-, Türkf, Türk lisanı gibi millf
kadar
üniverseldir ki, biz bu ihtina en çok katkı sağlayan, yön ve
isimlerle anıldı. Bazen de Osyaçları
değil, belki onların tatmin
anlam bildirimi noktasında yegane
manlı lisanı, Lisan-, Osmanf,
vasıtalarını
ya da yorumunu değiş
belirleyici olan dinlerin yerinin ve
Lehçe-i Osmanf gibi devletin sitirebiliriz.
öneminin tartışılmaz bir konum iş
yasf yapısına, ideolojisine uygun
Tarihsel tecrübe göstermektedir
gal ettiğini ifade etti.
isimler taşıdı. İsim ne olursa olki,
toplumlar bir dinden ayrılıp baş
Tebliğini; Değişim Süreçleri ve
sun kastedilen dün Osmanlı 'nın
ka
bir sisteme geçmiyorlar, bir dinDin, Osmanlıdan Cumhuriyete
ulaştığı topraklarda, bugün de
den başka bir dine geçiyorlar. Din
Değişim Süreci ve Din, İmparator
Osmanlı yadigarı Anadolu 'da,
luktan Ulus-Devlet'e Geçiş Süre- duygusu hiç bir zaman ölmüyor.
Balkanlarda, Kıbrıs ' ta, lrak 'ta
Çünkü insanların kendilerine sorcinde Din, Günümüzde Ulus-Devkullanılan Türk yazı dilidir,
dukları ve dış dünyada cevaplarını
let ve Din İlişkisi ve Ulusal Yaşama
Türkçedir. " dedi.
aradıkları varoluşsal sorulara sahip-
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Pratiğimizin

Açmazları başlıkları

altında işleyen

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Akgül, tebliğinin sonuç bölümünde özetle şöyle dedi:
Geçen yüzyılın hakim paradigması iki öncüle dayanmaktaydı:
a) Din artık devrini tamamlamış
bir sosyal müessesedir; modem
toplumların esas vasfı dinlerin yerine rasyonel-bilimsel düşünceyi
(pozitivizm) hakim kılmasıdır.
b) Modem toplumların ahlaki ve
genel değerler dünyası dine değil,
bilime dayanacaktır.

laylıkla

hemen teşekkül edivermesöyleyen Bolay, Osmanlı
gibi 600 sene yaşamış olan bir cihan devletinde zihniyetin kolay teşekkül edemeyeceği gibi, kolaylık
la da değişemeyeceğini belirtti.
Zihniyetin değişmesi için bazı
şartların gerekliliği üzerinde duran
Bolay, "Zihniyetin değişmesinin
bazı şartları var: Birisi, toplumda değişme ihtiyacının bir baskı
haline gelecek şekilde ilerlemiş
olması veya kuvvetlenmiş olması. Bir de, fikir üretmek, probyerine, asırlar boyu inana geldiği lemleri çözmek için fikir üret·
İslam dinini göz önüne almak zo- mek, bu fikirleri serbestçe ifade
edebilmek, tartışabilmek için
rundayız. .
I. Oturumun sonunda tebliğler hür bir ortamın bulunabilmesi.
Bir de toplumun çeşitli ihtiyaçlatartışıldı ve tebliğciler dinleyicilerin
rına cevap verecek, onları yetersorularını cevaplandırdılar.
li şekilde değerlendirebilecek ülkedeki veya dünyadaki sosyo
kültürel gelişmelerden haberdar
olmak gibi bazı genel şartlar da
vardır. " dedi.
Osmanlı Devletinin kuruluşunda
ki, yükseliş dönemindeki veya daha sonraki dönemlerdeki zihniyetleri ile 18. ve 19.yüzyıldaki veya
Tanzimattan ve Meşrutiyetten
sonraki zihniyetlerinin farklı oldu• ğunu, bu değişimin zihniyetin deyeceğini

tir. Mevcut dinlerin yerine geçmek

üzere teklif edilen her sistem yine
bir dini sistem olmaktadır. ..
Sonuç olarak Türk toplumunun
inanç dünyasını analiz ederken,
ele alırken yarı bilimsel ideolojiler

ğişme şartlarının
kaynaklandığını

il.

.. ..

OTURUM

DUŞUNCE ve BİLİM
Öğleden sonra başlayan
Sempozyumun il. Oturumunda ise " Düşünce ve Bilim" konusu ele alındı. il.
Oturumun
Başkanlığı
Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıl
dız, başkan yardımcılığını da
Doç.Dr. Mehmet Öz yaptı.
Oturuma konuşmacı olarak
Prof.Dr. Süleyman Hayri
Bolay, Prof.Dr. Esin Kahya
ve Prof.Dr. Dursun Yıldırım
katıldı.

Osmanlı' dan

Kültür

Cumhuriyet' e
Mirası

Zihniyet
Prof.Dr.Süleyman Hayri BOlAY

ihniyetin tanımıyla konuşmasına
başlayan Bolay, zihniyetin sözlüklerde; zihnin bir hali, bir düşü
nüş şekli, olaylara karşı takındığı tavır
diye tarif edildiğini söyledi. Zihnin ko-

Z

oluşmasından

belirten Bolay,
" Dolayısıyla zihniyet değişimi,
şartların zorlaması sebebiyle,
Tanzimattan önce, Tanzimatta,
İkinci Meşrutiyette ue Cumhuriyetin ilk yıllarıyla, Cumhuriyetin
1930'dan sonraki, 1 940'dan
sonraki yıllarında kademe kademe değişmeler başlamış ue bugüne kadar da devam etmektedir. "
dedi.

Osmanlı

zanımlarrn toplamıdır.

İmparatorluğu'ndaki

Bilimsel Çalışmaların Kısa
Bir Değerlendirmesi

Bilim
Prof.Dr.Esin KAHYA

O

smanlı Devletindeki yapı

lan bilimsel çalışmaları iki
döneme ayırarak değer
lendirmenin uygun olacağına işaret
eden Esin Kahya, Bunun; birincisinin Batı etkisinin girişine kadar
olan dönem ya da klasik bilginin
hakim olduğu dönem, ikincisinin
de Batı etkisiyle kaydedilen deği
şiklikler çerçevesinde atılan adım
lar ve yapılan bilimsel çalışmalar;
şeklinde olabileceğini belirtti.
Selçuklularda olduğu gibi Osmanlıların bilimsel faaliyetlerinin
temelinde de, İslam dünyasındaki
bilimsel faaliyetlerin olduğuna dikkat çeken Kahya, " Osmanlılarda
ki ilk bilimsel çalışmalara baktı
ğımız zaman, Selçuklularda da
belirlendiği gibi, temelinde İs
lam dünyasındaki çalışmaları
görürüz. Örneğin evren anlayışı,
astronomi sistemi ve gezegenlerle ilgili temel bilgiler, daha önceki yüzyıllarda İslam dünyasında
yaşamış belli başlı astronomlardan yararlanmak suretiyle şekil·
lendirilmiştir. " dedi.
Osmanlıların ilk iş olarak eğitim
kurumlan yapmaya başladıklarını
ifade eden Kahya, bunlardan ilkinin Orhan Bey zamanında İznik 'te
yapılan medrese olduğunu, bunu
Bursa'da yaptırılan medrese ve darüşşifanın izlediğini belirttti.
Osmanlı döneminin önemli bilim adamları ve eserleri hakkında
da ayrıntılı bilgi veren Kahya, daha
çok astronomi, matematik, coğ
rafya, simya ve tıp alanında meş
hur olmuş ilim adamlarından ve bu
konulardaki yapılan çalışmalardan
bahsetti.

Esin KAHYA
Onyedinci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu 'nda açık ve seçik bir
gerileme belirlendiğine işaret eden
Esin Kahya, bu gerilemenin ilk farkına varanların düşünürler olduğu

nu ve batıdan bazı çeviriler yapmaya başladıklarını söyledi.

Türk Sözel Kültüründe
Süreklilik

Folklor

.
.
.
o

Prof.Dr.Dursun YILDIRIM

d k' t
unya u~~rı~ e I op1~m1~~
nn ta~ı
~y~nc~- en 1
medenıyetlerını; s~~el _ve
yazılı ortam yaratıcılıkları duzeyınde kurdukları hayat tarzı, toplum
düzeni yapıları ve bu yapılara dayalı oluşturdukları kurumlar ve
ürünler ile inşa ettiklerini belirten
Yıldırım, "Tarihi gelişim süreci
açısından bakıldığında, medeniyet veya kültüre ait olan, toplumun her bağlamda edindiği ka-

Bu süreç
içinde, gelişme ilerlemeyi, ilerleme değişmeyi, değişme ise yeni
terkipler ve yaratıcılıklar peşin 
de koşmayı yaratır. Bir toplum,
hayatında akışkanlık, süreklilik
yeteneğine sahipse, kurduğu medeniyet veya kültür de bir süreklilik gösterir. " dedi.
Cumhuriyetin, bu sürekliliğin korunmasında, Türk toplumunun
yüzyıllar boyu edindiği deneyimlerinden çıkardığı bir sonuç olduğu
na işaret eden Yıldırım, "Bu sonuç, 20 nci Yüzyılda Türklüğün
tarihi muhassalası diye tanımla
dığım Mustafa Kemal Atatürk
ile gerçeğe dönüşmüştür. Süreklilik korunmuş, toplum yönetimi
ve kurumları önüne dünya medeniyetine öncülük edecek nitelikte bir yeni ve evrensel medeniyet kurma ülküsü konulmuştur.
Ben bu ülküye, yerelliğin evrenselleştirilmesi veya küreselleşti
rilmesi diyorum. " dedi.
Sözel kültür tanımından; toplumun sözel ortam yaratıcılığı sırasında yazılı ortama geçmeden önı ce oluşturduğu bütün yapılar, kurumlar, üretimler, ilişkiler ve ilişki
!er düzeni, çevreye ve kainata bakış tarzı, tüm iletişim ağları ve bun!arın içe, dışa doğru işleyişleri gibi
toplam hayatın yürümesi için yapı
lan eylemlerin anlaşılması gerektiğini söyleyen Yıldırım , "Toplum
düzeninin yazılı ortam içinde,
sözel ortama nispetle yeni kurumlar kazanması , yeni yapılar
oluşturması, yeni hayat tarzları
geliştirmesi ilerlemenin ve yeni
terkiplere erişme iştiyakının bir
sonucudur. Türk toplumunda
olduğu gibi, tarihin içinden günümüze geçip gelen bütün toplumların hayatında bu süreklilik, bu ilerleme iştiyakı vardır.
Bu, hayatın olmazsa olmaz kuralıdır denilebilir. " dedi.
II. Oturumun sonunda da sunulan tebliğlerin tartışması yapıldı ve
1 dinleyicilerden gelen sorular tebliğciler tarafından cevaplandırıldı.
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OTURUM

SANAT ve EDEBİYAT
Saat 16.00'da başlayan ve "Sanat ve Edebiyat "ın konu edinildiği
Osmanlı'dan Cumhuriyet' Kültür
Mirası Sempozyumu'nun III. Oturumunun Oturum Başkanlığını
Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay,
başkan yardımcılığını da Doç.Dr.
Recep Kılıç yaptı. Oturuma konuş
macı olarak Prof. Dr. Nusret Çam,
Dr. Nazmi Özalp, Doç.Dr. Can.
M.Hersek ve Prof .Dr. Cemal Kurnak kaİlidı.

Osmanlı Sanatının

Anlamı Üzerine

Güzel Sanatlar
Prof.Dr.Nusret ÇAM

S

iyası bakımdan Türk devletleri içerisinde en muhteşemi
olan Osmanlı Devleti'nin,
sanatta ve mimaride de en zirvede olduğunu vurgulayarak tebliği
ne başlayan Nusret Çam, tebliğin
de Osmanlı sanatını böylesine
önemli kılan , alt yapısını oluştu
ran, sosyal zeminini hazırlayan hususları çok geniş şekilde anlattı.
Tebliğini iki ana başlık altında
sunan Çam, ilk olarak sanata ve
estetiğe olan isteklilik ve düşkün
lük üzerinde durdu. İnsanı insan
yapan değerlerin başında güzellik
duygusu, sevgi, hakkaniyet (adalet)
ve inancın geldiğini belirten Nusret
Çam, başta ilim olmak üzere, insanın diğer kabiliyetlerinin ve becerilerinin ancak bunlarla bir anlam
ifade edebileceğini, bunlar olma-

N ~ ıt"
dan insanın diğer kabiliyetlerinin
yıkıcı olmaktan öteye gidemeyeceOsmanlı Döneminde
ğini söyledi.
İlmin ancak sevgiyle, estetikle Musiki Hareketleri
birleşince bir anlam ifade edeceği
ne işaret eden Çam, "İlim ancak
sevgiyle, estetikle birleşince medeniyet haline gelir ve hakkaniDr.Nazmi ÖZALP
yetle, inançla birleşen bir ilim
ancak bir anlam ifade edebilir,
"Her ulusun kendine has bir
saygı uyandırabilir. Aslına bakı- sosyolojik yapısının bulunduğu,
lırsa sevgisiz ve estetiksiz bir ulusal karakterlerle estetik özeli~a~ç çok kuru bir inanç olduğu likler kazandığı inkar edilemez
gıbı, -~a';,1an ~aman çok yıkıcı da bir gerçektir" diyerek sözlerine
olabılır. dedı.
.
1 başlayan Özalp, güzel sanatların
Osmanlıların
daha ılk zamanlare n onem
··
ı·ı da ilarından b.ırı· o ıan
..
_
dan ıtıbaren sanat ve estetigi, ferdi ed b. t
, 'ki · d t 1
. e ıya ve musı nı~ e op umun
1 ve sosyal faaliyetlerinin hemen hesöyledi.
men bu··t··n
u alanlarına yansı t mak I bırer
· temel taşı. oldugunu
. .
arzusunda olduğunu ifade eden
insanlık tarıhı~ın incele~ı:nesi
Çam, "Sanatın ve estetiğin haya- durumunda edebıyat ve musıkı da1
tın böylesine bütün safhalarında ı lının_ yozlaştırılma~'. sonu~u ~luslayaşanmak istenilmesi, Türklerin rın ıstenmeyen yonde kimlik dekendi ferdi arzularından, tabiat- ğiştirdiklerinin t~_sbit edilebileceğilarından ve yönelişlerinden ileri ı ne işaret eden Ozalp, "Güzel sageldiği kadar, devlet açısından natların diğer dallarından üstün
1 da, devletin prestijinin korun- olan musiki, bir ulusun tarihinin
ması ve yüceltilmesi bakımından I her çağında, o ulusun çocukları
bir zaruretti. " dedi.
1
Osmanlıların "Allah güzeldir ve
güzeli sever" vb. hadislere dayanan dini telakkilerinin de güzelliklerle iç içe olmalarını gerektirdiğini
belirten Çam, sanatçılara ve bunların yaptıkları ince ve değerli sanat eserlerine gösterilen teveccühün de Osmanlı sanatını yükselten
sebepler olduğunu söyledi.
Prof.Dr. Nusret Çam tebliğinin
ikinci bölümünde ise Osmanlı sanatının karakteri ve arka planı
hakkında bilgi verdi.
Prof.Dr. Nusret ÇAM

Musiki

l

na sanatkarlarının duyguların
dan bir şeyler geçirebilen bir sanattır. " dedi.
Türk musikisinin Osmanlı İmpa
ratorluğu
döneminde
içinde
önemli bir yeri olduğunu ifade
eden Özalp, Osmanlıda , Türk güzel sanatlarına hizmet eden birkaç
önemli ku~uluşun varlığına işaret
ederek bunların , Enderun, Mehterhaneler, Darülbedayi, ve Darülelhan ile özel meşkhane ve ınüsi
l<ı cemiyetleri olduğunu söyledi.
Türk Musikisinin, Osmanlı yüzyılları içinde Türk kültürünün bölünmez bir parçası olduğunu belirten Dr. Nazmi Özalp, "Türk musikisi Osmanlı döneminde çok
yüceltilmiş, başta matematik olmak üzere bir çok müsbet ilimle
ilişkisi ileri sürülmüş, tıpta bile
ruh hastalıklarının tedavisinde
kullanılmış, " İlm-i Şerif" olarak
söz edilmiştir. Kendisi de bir musikişinas ve sanatkar olan Sultan
İkinci Murad ' ın gayreti ile başla
tılan musikimizin bilimsel yönü
ile ilgili araştırmalar sonucu, bir
çok eski "Edvar" kitabı türkçeye
çevrilmiş, bunlara yeni eserler
eklenmiştir. " dedi.

Osmanlı' dan

Cumhuriyet' e

Mimari
Doç.Dr.Can M. HERSEK

smanlı ' lardaki mimari faaliyetlerin Cumhuriyet
dönemine olan katkı ve
yansımalarının ele alındığında , öncelikle bilinmesi gerekli olan konunun, her iki yönetim sürecinde de
ülke mimarisini etkileyen mimari
anlayış ve ekollerin zaman içinde
değişim göstererek günümüze
ulaşmış olduğunu ifade ederek tebliğine başlayan Can M. Hersek, bu
durumun başlıca nedeninin, mimari yapıların ülke yönetimlerine
ait politik güç ve düşüncelerin simgesi olarak kabul edilmesi olduğu
nu söyledi.

O

Osmanlı

mimarisinin iki ayrı ançerçevesinde gruplandırılabi
leceğini belirten Hersek, "Osmanlı dönemi mimarlığı çok genel
anlamda Klasik Dönem Osmanlı
Mimarisi ve Batılılaşma Dönemi
Osmanlı Mimarisi (Osmanlı Baroğu , Rokoko uslupları gibi mimari ekolleri kapsayan) olmak
üzere iki ayrı anlayış çerçevesinde gurup/anmaktadır. " dedi.
İmparatorluğun sınırları içindeki
hemen her türlü resmi yapım ve
onarım işlerini yürüten kurum olan
"Hassa Mimarlık Ocağı ", bu Ocağın lav edilmesinden sonra kurulan
"Mühendishane-i Berri-yi Humayun", "Sanay-i Nefise Mekteb-i
Alisi" ve "Ebniye-i Hassa Müdürlüğü "nden ve bu kurumların ortaya
koyduğu muhteşem eserlerden detaylı olarak bahseden Hersek, halkın kendi dünya görüşü çerçevesinde mahalli yapı ustaları ile birlikte oluşturduğu ; Anadolu'dan
Balkanlar'a kadar yayılmış, iklime
ve yöresel şartlara uygun olarak
yapılmış , gerçekçi, akılcı , içten, esnek ve yaşantının gereğine göre
tasarlanmış olan yapılar diye nitelediği "Türk Evi"ne ve özelliklerine
layış

değindi.

Doç.Dr.Can M. Hersek

tebliğini

şöyle bağladı: "Özet olarak günü-

müzde gerek tek yapı ve gerekse
kent ölçeğindeki uygulamalarda;
insan, yapılı çevre ve doğal çevre
arasında sağlıklı bir uyumun ve
estetik güzelliğin bulunması arzu
edilmektedir. Aslında mirasçıları

Doç.Dr. Can M. Hersek

konumunda olduğumuz Osmanlı
dönemindeki yapılaşma kültürü
bu sentezi ait olduğu dönemin
imkanları çerçevesinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bugün mimar ve kent plancılarımızın; tasarımları için başvurabilecekleri
zengin bir birikim söz konusudur. Yeni bir yüzyıla girmeye hazırlandığımız bu günlerde önemli olan; mimari biçimleri kopyalamaya dayanan uygulamalardan
uzaklaşarak kendi öz kültürümüzden kaynaklanan ve bugün
için uygun olan yapılaşma prensiplerini temel alan daha sağlıklı
yapılarla iyi bir kentsel çevre kurmaktır. "

Osmanlı'dan

Cwnhuriyet'e

Edebiyat
Prof.Dr.Cemal KURNAZ

onu Osmanlı dönemi Türk
edebiyatı ile ilgili olduğu
ıçın panoramayı onunla,
özellikle de şiirle sınırlı tutacağını
söyleyen Cemal Kurnaz, Osmanlı
şiirini örnekleriyle anlath.
İslamiyetin kabulünden sonra,
şairlerimizin daha önce bu çerçevede gelişmiş ve mükemmel örnekler ortaya koymuş olan İran şi
irini aldıklarını , bir süre İranlı üstatların eserlerini meşk ederek onlara
erişmeye çalıştıklarını ifade eden
Kurnaz, XVI. yüzyıla gelindiğinde,
Osmanlı şairlerinin kendi kendine
yeter hale geldiklerini belirterek
"Nihayet XVI. yy.da dilin zengin

K

cemal KURNAZ

0$r'fl0..n\l L,IQ'<ttft•

imkanlarını yakaladılar. Artık 1
üstatlarına erişmişlerdi. " dedi.

Şiirdeki bu gelişmenin okuyucunun gelişmesiyle birlikte olduğunu
ve merkezden çevreye yayıldığını
belirten Kurnaz, "Başta İstanbul
olmak üzere önceleri belli şehir
lerde yoğunlaşan kültür ve sanat
faaliyetleri, zaman içinde, suya
atılan taşın halkaları gibi merkezden çevreye genişleyerek safha safha halka intikal etti ve halkın ..kültür seviyesini de yükseltti. Oyle ki bu faaliyete her türlü
meslekten (çiftçi, köylü, esnaf... )
katılımlar oldu. '' dedi.
Divan şiiriyle halk şiirinin tamamiyle birbirine zıt ve farklı olduğu
gibi yanlış bir düşünce oldug-una
dikkat çeken Kurnaz, "Osmanlı
devrinde halk ile aydının müşterekleri günümüzdekinden kat
kat fazla idi. Kültür dokusunu
besleyen din ve tasavvuf, halkın
da aydının da dünyasına hakim
idi. Mevlid, Mesnevf, Muhammediye, Leyla vü Mecnun gibi klasik eserler tekkeler, kahveler ve
köy odaları yanında, sarayda ve
enderunda da okunuyordu. Böyle olunca meydana getirilen
eserler müşterek bir kültür üzerine bina_ e~i!iyor:_f~_rklı!ı~ ~n~ak
eser sahıbının ku/tur bırıkımıne
bağlı olarak üslupta ortaya çıkıyordu. " dedi.
Osmanlı edebiyatının zenginliklerinden bahseden ve bu zenginliklerden daha çok yararlanılması konusunu da dile getiren Kurnaz,
" Osmanlı edebiyat mirasımızı
keşfedip tanıma ve onu bugüne
ve yarınlara taşıma gayretlerinin
bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Zira Türk insanı
yeni bir terkibin peşinde. O terkibe ulaştığında hayatın ve sanatın her safhasında gelenekten
mutlaka bir şeyler olacak ve yadırganmayacaktır. " dedi.
III. Oturumun sonunda da tebliğ!er müzakere edildi ve dinleyicilerin soruları cevaplandınldi.
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OTURUM

KURUMLAR - 1

ı

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kül- ı kur~luş ilkeleri değişmemiştir. "
tür Mirası Sempozyumu'nun IV. dedı.
oturumun konusu ise "Kurumlar"
Osmanlı Devletinin kuruluşunidi. Bu oturumun başkanlığını dan itibar~n. milli. bir ya~ı~a sahip
p ro f.D r. Esın
. Ka hya, başkan yar- olmakla
hukukı ilke ola.. bırbkte,
..
d
ı - d D D M t f y I rak, musluman vatandaşlar arasınoç. r. usa a ı - d h. b.
1- k b l
1 ımcı ıgını a
a ıç ır ayrım ve ayrıca ıgı a u
maz yaptı. Oturuma konuşmacı
t
b.
h'
I e meyen ıran1ayışa sa ıp o lduguolara~ Ne~zat Kösoğl~, Doç.Dr. nu belirten Nevzat Kösoğlu, bu ilVecdı Akyuz, Prof.Dr. Ilb~_r Ortay- kenin uygulamalarından da yüzyıl
lı, Prof.Dr. Abdu!ka~i~ Ocan ve (arca hiç bir rahatsızlık duyulmadıProf.Dr. Mehmet Ipşırlı katıldı.
1 ğını söyledi.
l
devleti içinde bulunan
Osmanlı Siyasi Yapısı ve
gayrimüslimlerin ise durumlarının
Bunun Çözülmesi
farklı olduğunu ve müslümanlann
ı
sahip oldukları siyasi haklara sahip
olmadıklarını ifade eden Kösoğlu ,
gayrimüslimlerin Osmanlı mülkü
içind,:ki yerinin İslam devletlerinde
Nevzat KÖSOGLU
oldugu gibi zimmi statüsünde oldu1
1 ğunu, yani devletin kurucu unsuru
smanlı Devleti'nin kurulu- olamadığını belirtti.
ı
şundan itibaren İslam ilİslam hukukunda, devletle gayri.
.. kele~ine ~~ğlı olmakla bir- müslimler arasında bir nevi antlaşlıkte , fıılen bır mıllı devlet olarak ma yapıldığının kabul edildiğini ve
ortaya çıktığını belirten Kösoğlu ,
" Osmanlı Devleti, belirli bir ülke
üzerinde, Osmanoğullarının egemenliğinde, Türk beşer unsuruna dayalı olarak kurulmuş mi//f
bir devlettir. Hayatın her alanın
da bir mi//f Türk devleti olarak
doğan bu siyasi yapı, temel kuruluş ilkelerini Tanzimat yılları 
na kadar korumuştur. Yüzyıllar
içindeki muazzam yayılması,
onun ülke ve beşer unsurunda
büyük maddf değişmelere yol açmış, ancak, Devlet-i aliyye'nin

I

Osmanlı

o

-.

..• . . 35

ilk on yılına damgasını vurduğunu
söyledi.
Lozan antlaşması ve başka etkenlerle Cumhuriyet'in ilk beş yı
lında hukuk alanında özellikle Kara Avrupa'sı hukuklarından geniş
çaplı iktibasların yapılmasına yönelindiğine işaret eden Akyüz,
Böylelikle Cumhuriyet'in hukuk
düzeninde köklü bir değişim döneminin başladığını belirtti.
Tebliğinde
Osmanlı
Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geçiş aşamasında ve özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında , temel hukuk düzenindeki ana geliş
meleri ele alan Doç.Dr.Vecdi Akyüz, bunları; Geçiş Dönemine Özgü Bazı Gelişmeler ve Kanunlaştır
malar, Anayasa Geleneği , Meclis
ve Yasama, Yürütme ve Hükümet, Yüksek Yargı ve Mahkemeler başlıkları altında ele aldı.
Daha sonra sonuç bölümüne geçen Akyüz, "Cumhuriyet'in ilk
yıllarında temel hukuk düzeni;
Osmanlı Devleti 'nin özellikle
Tanzimat sonrası ve Cumhuriyet'in kuruluşuna yakın dönemde ortaya çıkan gelişmelere dayanmıştır. Bu gelişmeler, toplum ve devlet ilişkilerinde bir kopukluk yaratmamış, süreğenlik
sağlamıştır. Tanzimat ve sonrasının Cumhuriyet 'e etkileri, kimi
alanlarda kısa süreli, kimi alanlarda ise uzun süreli, ama genellikle yönlendirici ve bir sonraki

zimmilerin can, mal ve inanç hürriyetlerini güvence altına almak
kaydıyla baş vergisi de denilen
"Cizye" alındığını söyleyen Kösoğ
lu, bu verginin yaşlılar , fakirler, rahipler ve esirler hariç yetişkin her
erkek gayrimüslimden alındığını
ifade etti.
Tanzimattan itibaren, Devlet-i
aliyye' nin temel kurucu ilkelerinden sapılmaya ve devletin gayrimüslimleri de içeren yeni bir vatandaşlık anlayışı üzerine bina edilmeye çalışıldığını belirten Kösoğlu ,
Osmanlı fikir hayatına Osmanlıcı
lık olarak yansıyan ve Islahat Fermanı'yla netleşen bu anlayışın ehli İslam ile Hıristiyan tebaa arasın
da her hususta hiç bir fark bırak
madığını söyledi.
Islahat Fermanı 'yla Devletin renginin değiştiğini ifade eden Kösoğ
lu, "Gerçekten de bu Ferman ile
Devletin rengi değişiyordu. Tan zimat ricali bunun farkında idi;
ama, devletin bütünlük ve istiklalini Avrupalı devletlerin teminatı altına alabilmek için başka
yol bulamıyorlardı. "dedi.

Hukuki Kurumlar
Doç.Dr.Vecdi AKYÜZ
smanlı 'dan Cumhuriyet'e
kültür
mirasının
en
önemli unsurlarından birini hukuk mirasının oluşturduğu
nu ifade eden Akyüz, millet olma
gerçeğinin doğal bir yansıması
olan bu durumun Cumhuriyet'in

O

aşamaya

yardımcı

olmuştur. "

dedi.

İdari Kurumlar
Prof.Dr.İlber ORTAYLI

smanlı Devletinin ortad.an
kalkması diye bir meselenin sözkonusu olmadığını
belirterek sözlerine başlayan Ortaylı , "Devletin ortadan kalkması diye bir mesele mevzubahis deği/
dir. Bunu, her Türk bilmelidir.
Devletimizin adı değişmiştir ve siyası rejim değişmiştir. Bu çok

O

ı

ı

önemlidir. Bu, Türkiye tarihinin
en önemli sarsıntılarından biridir. " dedi.
İdarenin genel şemalarının hiçbir
vakit değişmediğini iddia eden ve
bunun dünyanın her yanında böyle
olduğunu belirten Ortaylı , "Sovyetler Birliği eski dünyanın kurumlarını olduğu gibi almak zorundadır; adını değiştirir. Hiçbir
zaman Sovyetler bakanlıkları ortadan kaldıramamıştır. Aynı şey
Fransız İhtilali için de söz konusudur. Reformların hepsi eski
projelerdir ve o yeni reformlar
da, hepsi eski strüktürü bozmadan devam etmiştir; çünkü, idarf
yapının değişmesi de çok zordur,
kolay değildir; adeta, bütün işle
rin çıkmaza gireceği bir yapısal
kargaşa demektir. " dedi.
Bu durumun Osmanlıda farklı olmadığını ve olamayacağını iddia
eden Ortaylı , " İki köyün mera
probleminde, hala bu arazi ahkamı yürürlüktedir. Yani, Cevdet
Paşa ve komisyon azaları hayatı 
mızdan elan çıkmamışlardır, onları da çıkaramayız.
Yani, 1275 Kanunname-i Arazi, temel hükümleriyle yürürlüktedir. Merkeziyetçi şema devam
etmektedir ve bunda hiçbir değiş
me de beklenemez. Cumhuriyet
ilan edildiği zaman kaldır.ı.lan sadece mutasarrıflık/ardır, yani vilayet, sancak mutasarrıfı dediği
miz, altında kaza, onun altında
nahiyeler ... Nahiyeler pek sevilmezdi; Osmanlı İmparatorluk
idaresi nahiyeleri pek sevmediği
gibi biz de sevmedik ve sonunda

nihayet hepsini uyuttuk; Bu hiç

Prof.Dr.Abdulkadir Özcan sonuç olarak madde madde belirttiği
bu okulların ve kuwet komutanlık
larının
köklerinin Osmanlı 'ya
uzandığını söyledi.

1

değişmedi. Sancakları kaldırıldı

diyorlar,

hayır, kaldırılmadı,

sanvilayet yaptılar
hepsi bu. Türkiye'de birkaç vilayet hariç -Konya, Sıvas, Erzurum, Ankara gibi büyük vilayet/erdir bunlar- gerisi vilayetlerin
hepsi eski sancaklar, yani mutasarrıf/arın yönettiği yerlerdir.
Devletin başkentten yürütülen
nezaretlere dayalı şeması, Cumhuriyet tarafından olduğu gibi
alınmıştır. Başka bir seçenek de
mevzubahis değildir zaten." dedi.
cakların

adını

Dini Kurumlar
Prof.Dr.Mehmet İPŞİRLİ

O

yapısının bibu sebeple kendisinin; Osmanlı dönemi uygulamasında fetva müessesesinin nasıl
kullanıldığı , ne şekiller aldığını bazı
örneklerle belirtmek ve buradan
da sonuca varmak istediğini belirterek konuşmasına başlayan İpşir
li, tebliğini özetle şöyle sürdürdü:
"Fetva kurumu, ta Asr-ı Saadet'ten başlayan, ilk müftü olarak
Hazret-i Peygamber'in olduğunu
bütün muteber kitaplar ifade ediyorlar. Daha sonra çeşitli müftüler
tayin ediliyor, baş müftü ve eyalet
müftüleri şeklinde. Emevi, Abbasi
dönemlerinde ve bildiğimiz gibi,
Emevi, Abbasi halifeleri de, önemli konularda, aynen Osmanlılarda
olduğu gibi, müftülerden fetva almayı, hem bir dini zorunluluk, daha çok da icraatlarını teyit babında
bir çözüm olarak görüyorlar.
Osmanlı Devletinde de, kuruluş
tan beri bu müessese çalışmıştır.
Eski kurumun devamı niteliğinde
çalışmış ve şeyhülislamlık müessesesinin 1425 - 1430'1u yıllar arasında kurulduğu bilinmektedir.
Bu kurumda, üç önemli unsur
gözümüze çarpmaktadır. Bir nevi
üçgen olarak düşünürsek, bunun
tepesinde fetva , alt kenarında
mütfi ve diğer ucunda da müstefti
dediğimiz fetva soran kimse bulun-

4. Erkan-ı Harbiyye Mektebi'nden Harp Akademileri'ne
5. Yeşilköy Uçuş Mektebi'nden
Hava
Harp Okulu'na
Osmanlı' dan Cumhuriyet'e
6. Askerı Baytar Mektebi'nden
İntikal Eden
1 Mülkiye Baytar Mektebi'ne ve Veteriner Fakültesi'ne,
7. Jandarma Zabit Mektebi'nden Jandarma Subay Tatbikat
Prof.Dr.Abdulkadir ÖZCAN
Okulu'na,
8. Mehter'den Muzıka-i Hümaadece Osmanlıda değil, ta- 1 yun'a ve Bando'ya,
rih boyunca kurulan Türk
devletlerinin, özellikle devlet
B) KUWET KOMUTANLIKLARI
geleneği ve kurumlar bakımından
1. Asakir-i Mans6ure-i Muhambirbirlerinin mirasçısı olduğunu bemediyye' den Kara Kuwetleri'ne,
lirterek tebliğine başlayan Özcan,
2. Kaptanpaşalık'tan Deniz KuvTebliğini; "Askeri Okullar" ve
vetleri
Komutanlığı 'na,
"Kuwet Komutanlıkları " diye iki
başlık altında işledi.
3. Umür-ı Havaiye Şubesi ' nden
Osmanlı 'dan Cumhuriyet'e inti- Hava Kuwetleri Komutanlığı 'na
kal eden askerı kurumların da öte4. Zabtiye Müşirliği'nden Janki müesseseler gibi yenileşme hadarma Genel Komutanlığı 'na,
reketleri içinde ele alınması gerek5. Erkan-ı Harbiyye-i Umümiyye
tiğini söyleyen Özcan, OsmanRiyaseti'nden
Genel Kurmay Baş
1
lı' dan Cumhuriyet'e intikal eden

Askeri Kurumlar

S

kurumların serüvenini şu
başlıklar altında işledi:

askeri

kanlığı ' na,

A) ASKERİ OKUll.AR
1. Hendesehane (Humbarahane)' den Mühendishane-i Berri'ye
ve Mekteb-i Harbiyye'den Kara
Harp Okulu'na,
2. Mühendishane-i Bahrı-i Hümayun'dan Mekteb-i Bahriyye'ye
ve Deniz Harp Okulu'na,
3. Mekteb-i Tıbbiyye'den Gülhane Askerı Tıp Akademisi (GATA)'ne

smanlı Devleti'ndeki dini
teşkilatların
lindiğini ,

maktadır.

Müftü, baş müftü şeyhülislamdır,
İstanbul' da oturmaktadır ve bütün
1

Prot.Dr. Mehmet i PŞİ RLİ

eyaletlerde, bütün birimlerde de
onun bir temsilcisi vardır ve kendilerine sorulduğu zaman bu konuda
fetvalar vermektedirler. Bu yazılı
olabilir, sözlü olabilir.

Fetva kurumu, Osmanlı için yepyeni bir ufuk olmuştur. Daha önce
bilinen bir müessesedir; ama, örft
sultanı hukuka önem veren, şeri
hukuku hiçbir zaman ihmal etmeyen Osmanlı'nın, bu ikisi arasındaki yumuşak geçişi sağlamasında,
fetva müessesesinin son derece

I

rekse birtakım taşra ümerası, kadılar tarafından yanlış yolda kullanıldığı olmuş ise de, bu müesseseyi,
Osmanlı toplumunun önünü açan,
Osmanlı idaresine yeni ufuklar kazandıran ve örft sultanı hukuk ile
şeri hukuk arasındaki bu uzlaşmayı sağlama konusunda çok önemli
bir misyon üstlenmiş olan bir kurum olarak düşünüyorum .
N. Oturumun sonunda da yine
tebliğler müzakere edildi ve sorular

önemli yeri vardır.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: 1
Fetva müessesesinin, her ne ka- J
dar, zaman zaman, çeşitli zümreler tarafından, gerek idare tarafından, gerek asker tarafından, ge- 1 cevaplandı.
- - -- -- --'·Osmanlı oevıeıı · nın Kuru I usuııu n
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Osman~ı'dan Cumhuriyet'~

l{ültür M.irası

V.

OTURUM

KURUMLAR _ il
. .
__ .
.. _ . .
Sempozyumun Pazar günü öğle- ı ıçın ~e eg'.tım ve ogretim ımkanl_aden sonraki V. oturumunun baş- rını oncelı_~ı_e kullandıklarını belırkanlığını Prof.Dr.İlber Ortaylı, baş- terek teblıgıne başlayan Doç.Dr.
kan yardımcılığını da Yrd.Doç.Dr. ı Halis Ayhan, ?sm~nlı Devleti'~i~
Yusuf Sarınay yaptı. Oturuma ko- de bu amaçla ılk donemlerden ıti
nuşmacı olarak Doç.Dr. Halis Ay- ı ~~r~n.. eğiti_me büyük önem verdihan, Dr. Nazif Öztürk, Prof.Dr. gını soyledı.
Ali Haydar Bayat ve Prof.Dr. Beşir Atalay katıldı.

Osmanlı'dan

Cumhuriyet' e

Osmanlı

önemli ve kalıcı çalışmaları başa
1 rıyla uygula~ığını i_fa~~. eden Ayhan, her sevıyedekı egıtım kurumtarının, imparatorluğun yayıldığı
J ço~ geniş c_oğr_afya üzerinde kuruld b 1
ugunu e ırttı.
Osmanlı eğitim kurumlarını, ku1
ld
ti d
h b
ru uğu yı ar a zamanının er akımdan en ~aşanlı eğitim kuru~la:
rı olarak nıteleyen Ayhan, Os
manlı eğitim kurumları, Osmanlı/arın Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu devletlerinden mi1 ras alarak, kurup geliştirdikleri
öğretim kurumlarıdır. Osmanlı

lar, Selçuklulardan aldıkları kültürel mirasa, bütün İslam aleminin en önemli kültür merkezleri
1 sayılan, Mısır, Irak, İran, Türkistan 'dan gelen ilim adamlarının
da katılmasıyla, ayrıca, toprak/arına kattıkları Avrupa ülkeleril nin kültür ve sanat mirasını da -

özelli½Je_ sana~ alanında- ~-u~lanarak, Islam dunyasının egıtım ve
I kültürel hayatına büyük bir zenginlik ve dinamizm katmışlardır.
ı Böylece İslam bilim geleneği
XVI. yüzyılda zirveye ulaşmış,
bu Y_üzyıla "Türk Asrı" denilmiş
tir. Jslam kültür ve medeniyetinin tarih boyunca bilinen eski
merkezlerinin yanına Bursa,
Edirne, İstanbul, Üsküp, Saraybosna gibi eğitim merkezleri katılmıştır. " dedi.
Klasik Osmanlı Dönemindeki

I

Eğitim Kurumları başlığı altında ;

Eğitim Kurumlan

Sıbyan

Doç.Dr.Halis AYHAN
oplumları yönetenlerin tarih boyunca yönetim tarzı
nın adı ne olursa olsun,
kendi tasawurlarına uygun bir toplum hayatı şekillendirmeyi siyasetlerinin en temel amacı olarak gördüklerini, bunun gerçekleşmesi

Devletinin örgün ve
çok

1 yaygın eğitim alanlarında

T

l

Mektepleri , Medreseler,
Enderun Mektebi, Tekke ve Zaviyelerde sürdürülen yaygın eğitim
çalışmaları ve Huzur dersleri konularını geneş şekilde izah eden
Doç.Dr.Halis Ayhan, Yenileşme
Sürecinde Osmanlı Eğitim Kurumları başlığı altında da; Askeri ve
teknik okullar, Genel Öğretim kurumları, yüksek öğretim (Darülfün0n) hakkında bilgi verdi.

•

••
Sosyal

•

Yardımlaşma

Ku
•

•

•

lan
•

M

illetimizin çok eski ve
köklü bir sosyal hizmet
geleneğine sahip olduğu
nu belirten Nazif Öztürk, Ülkemizde uzun yıllardan bu tarafa, değişik
isimler altında çok yönlü sosyal hizmetler verildiğini; özellikle de dinı
ve insani sebeplerle asırlardır vakıf
lar eliyle gerçekleştirilen karştlıksız
yardımlaşma ve muhtacın korunması hizmetlerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.
Dr. Nazif Öztürk tebliğinde , Osmanlı dönemminde kurulan ve
Cumhuriyet dönemine intikal
eden veya etmeyen kurumların
neler olduğu , Cumhuriyet'e intikal
eden sosyal hizmet kuruluşlarının
günün değişen şartlarına göre istenilen seviyede geliştirilip geliştirile
mediği , bu kuruluşlardan gereği gibi yararlanılıp yararlanılmadığı hususları üzerinde durdu.
Öncelikle Geleneksel yardım kuruluşu diye nitelediği vakıfları ele
alan Öztürk, vakıfların, sivil insiyatiflerin oluşturduğu demokratik sivil toplum kuruluşları olduğunu belirterek, " Vakıflar, kamu yükünü
azaltmak ve toplumun ihtiyaç
içinde olan bütün kesimlerine;
dil, din ve ırk farkı gözetmeden
hizmet götüren bir sosyal hizmet
sektörüdür. " dedi.
Osmanlı ekonomisinin 17. yüzyılda %15.97'si, 18. yüzyılda %
26.80 'i, 19. yüzyılda ise %
15. 77'sinin vakıfların elinde bulunduğuna işaret eden Öztürk, Vakıfların sahip oldukları bu gelirlerin
17. yüzyılda% 6.3'nü, 18. yüzyıl
da % 10.lS'ini, 19. yüzyılda ise
17 .16 'sını sosyal yardım faaliyetlerine harcadıklarını belirtti. Dr.

3zif OZTURK
Dr. Nazif Öztürk

tifler tarafından gerçekleştirilen
mektep, medrese, dergah ve kütüphane gibi eğitim ve ilim müesseselerinin; cami, mescid, namazgah gibi dini müesseselerin; hastane, eramilhane, tabhane, misafirhane, imaret ve kabristan gibi sosyal ve beledi müesseselerin; yol,
su, köprü, kaldırım , çeşme ve sebil
gibi bayındırlık ve kültürel müesseselerin tarih boyunca vakıflar tarafından kurulduğunu ve idare edildiğini ifade etti.
Dr.Nazif Öztürk, yenileşme dönemi sosyal hizmet kuruluşları diye
nitelediği Islahhaneler, Daru'l-Eytamlar, Himaye-i Etfal Cemiyeti,
Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Darü' ş-şafaka , Darü'l-aceze ve Kızılay gibi kuruluşla
rın yapısı ve işlevleri hakkında da
bilgi vererek, bunların çoğunun
Osmanlıdan Cumhuriyet'e intikal
·eden sosyal yardım kuruluşları olduğunu söyledi.

Nazif Öztürk yine Osmanlı Devleti'nin son döneminde, ülke hizmetlerinde istihdam edilen personelin % 8.23 'ünün, Cumhuriyet'in
ilk
yıllarında
%12.68'inin,
1990'larda ise % O. 76 'sının vakıf
sektöründe çalıştığını söyledi.
Osmanlı yönetim anlayışına göre devletin görevinin; adaleti sağ
lamak, tebaanın can ve mal emni- Osmanlı'dan Cumhuriyet'e
yetini temin etmek ve insanlara dilediği gibi inanma ve kendini geliş
Sağlık
tirme fırsatı vermekten ibaret olduğunu belirten Öztürk, bunların dı
Prof.Dr.Ali Haydar BAYAT
şında kalan ve bir ülkenin gelişmiş
lik ve refah düzeyini gösteren eği
smanlı Devleti'nde sağlık
tim, kültür, bayındırlık, sağlık ve
problemleriyle ilgili üç kusosyal yardım hizmetlerini yerine
ruluş olduğunu ifade eden
getirme görevinin sivil toplum ku- Bayat, bunların; hastaların belli bir
ruluşlarına bırakıldığını , sivil insiya- mekanda tedavisini sağlayan Darüşşifa, hekim yetiştiren medreseler/mektepler ve devletin sağlık iş
lerinden sorumlu Hekimbaşılık olduğunu söyledi.
Daha sonra bu kurumlar hakkın
da ayrıntılı bilgi sunan Bayat, öncelikle Hekimbaşılık hakkında bilgi
verdi ve devletin sağlık işlerinin Divan mensubu olmadığı halde He-

Kurumlan

O

kimbaşılar tarafından yürütüldüğü

nü söyledi.
Osmanlı sultanları

ile hekimler
XV. yüzyıldan
itibaren takip edilebilmekte olduğunu ifade eden Ali Haydar Bayat,
"Bir kurum olarak Hekimbaşılı arasındaki ilişkilerin

Prof.Dr. Ali Haydar Bayat

ğa

ait vesikalar 11.Bayezid döne- siz bakım vermiş, usta çırak ilişminden itibaren tesbit edildiğin 1 kisi içinde hekim yetiştirmiş ve
den hekimbaşılığın bu dönemde daha sonra yerlerine kaim olan
başladığını söyleyebiliriz." dedi.
Osmanlı devleti tarafından vaBu meyanda hekimlerin isimleri, kıfları ve işleyiş tarzı aynen betayinleri, eserleri ve çalışmalarıyla nimsenerek devam ettirilmiştir. "
ilgili ayrıntılı bilgi veren Bayat, "Üç dedi.
ı
yüz elli yıllık bir zaman dilimi
içinde alimden, sanatçıya, cahil- Osmanlı' dan Cumhuriyet'e
den megalomana değişik kimlik
gösteren hekimbaşı/arın müşte
rek özellikleri, ellerinde fırsat olduğu halde, hizmet et tiklerine
Prof.Dr.Beşir ATALAY
ve devletine ihanet etmemiş olmalarıdır denebilir. " dedi.
smanlı İmparatorluğunda
Tedavi Kurumları konusunu ele
sanayileşme veya sanayi
alırken; Yıldırım Darüşşifası, Fatih
kurumlarını incelemenin
Darüşşifası , Bayezid Darüşşifası,
zorluğuna değinerek tebliğine baş
Hafsa Sultan Darüşşifası , Haseki layan Atalay, bu zorluğun da bu
Darüşşifası , Süleymaniye Darüşşi
alanda yapılan çalışmaların azlığın
fası , Atik Valide Külliyesi Darüşşi
dan ve sanayileşme konusunun dafası ve Sultan Ahmed Darüşşifası
ha çok ekonomik yapı içinde yer
hakkında bilgi veren Bayat, "Orta- almasından kaynaklandığını belirteçağ İslam dünyasının insanlık rek, "Genellikle, ekonomik yapı
alemine bir hediyesi olan Darüş veya ekonomik sistemin özellikşifalar, ilk laik profesyonel tıp
leri konusunda çalışmalar daha
kurumları olarak usta/çırak iliş fazla yapılmıştır ve sanayileşme
kisi içinde hekim yetiştirmenin açısından değerlendirme veya döyanında , ücretsiz tıbbı hizmet
kümler de bu kaynaklarda bulunsunan sağlık kurumları idi. is- maktadır. Dolayısıyla sanayileş
lam medeniyetinde Türklerin en me yönündeki tesbitler, ekonoçok benimsedikleri ve XIII. yüz- mik sistemle içiçe ele alınmalı 
yıldan itibaren Anadolu coğraf dır. " dedi.
yasında Selçukluların , Konya,
Daha sonra ekonomik yapının
Kayseri, Divriği, Çankırı, Tokat, özelliklerinden bahseden Atalay,
Kastamonu ve Amasya'da inşa Klasik Osmanlı iktisadi sisteminde
ettikleri darüşşifalar, kurucuları iktisadi faaliyetin amacının; ülke
tarafından vak/edilerek çok zeniçinde mal ve hizmet arzının mümgin gelir kaynakları ile devlete kün olduğu kadar bol, ucuz ve kaliyük olmadan hastalarına ücret- teli olmasını sağlamaya yönelik olduğunu, bu sebeple malların ülke
ve hatta bölge dışına ihracının ciddi şekilde sınırlandırıldığını , ihracatın zorlaştırıldığını, ithalatın kolaylaştırıldığını , özellikle tarım ürünleri
ve hammaddeler, stratejik maddeler kabul edilerek ülke dışına satıl
malarının önlendiğini söyledi.
Osmanlı Devletindeki toprak sistemi, narh uygulaması , meslek örgütlerinin ekonomik hayattaki rolü
ve lonca örgütlenmelerini de geniş
şekilde açıklayan Atalay, Devletin
loncalar aracılığıyla mal ve ürünleri
Prof.Dr. Beşir Atalay

I

Sanayi Kurumlan

O

denetlediğini

dile getirdi.
Devle~i'~!n _ilk dönem!erden ıtıbar~n guçlu bır ordusuun
olduğunu , Istanbul'un fethinden
sonra da güçlü bir donanmaya sahip bulunduğunu, bu ordunun donanımının belli bir sanayiyi bereberinde getirdiğini, ayrıca donanma
:~b_ebiyle gemi s~nayininin ge!!şt(~
gını, ayrıca 18. yuzyıla kadar guçlu
bir silah sanayisi olduğunu belirten
Atalay, 18. yüzyılda Avrupanın
fabrikalaşması, makinalaşması yani
bugünkü manada sanayileşmesinin
Avrupayı iyice zeninleştirdiğini ve
Osmanlının rekabetini bitirdiğini
söyledi.
Prof.Dr.Beşir Atalay tebliğinin
sonunda şunları söyledi: "Osmanlı
sistemi ve Toplum Yapısı , nadide
ve girift bir medeniyet dizaynıdır.
Kendi bütünlüğü içinde, örneği bulunmayan bir denge ve uyum medeniyetidir. Bütün ve çerçeveli bir
toplum modelidir. Huzurlu, doyumlu, cemaatçi fertlerin bir harmonisidir. Klasik dönem Osmanlı sistemi,
bütün kurumlarının birbirini denge-

Osm~~lı

lediği,

boşluğun

bulunmadığı,

ahengin zirveye çıktığı bir sanat
eseri gibidir. Bu yönü ile Osmanlı
sistemi tarihin ortaya koyduğu en
orjinal tiplemedir.
Sistemin ekonomik ve buna bağ
lı sanayi boyutu aynı girift medeniyetin rengine boyanmıştır. Klasik
dönemde her şey olması gerektiği
gibidir; Dengeli, kendine yeterli,
ileri ve denetimlidir. Fakat her medeniyetin akibeti olarak, Osmanlı
sisteminin de z0.t.eye ulaştığı noktada, kendine fazlaca özgüvenin getirdiği durgunluk; iç ve dış değişme
leri yeterince görmemeyi, hatta küçümsemeyi getirmiştir. Çok küçük
sayılabilecek yeni bir olgu bu büyük
dengeyi sarsabilecek durumdaydı
ve öyle de olmuştur. Fakat bize göre, önce içteki gayretsizlik, ferdiyetçilik, azınlıkların çabaları , cemaatçi
atmosferin ferdiyetçi menfaatçiliği
doğru meyletmesi, gurur ve atalet,
hainlikler, yetersizlikler, kurumlarda bozulmalar esas gerileme sebepleridir.

V. Oturumun

tartışmalarının

aroturumuna
geçildi. Değerlendirme oturumunun oturum başkanlığını Prof. Dr.
Ercüment Kuran, başkan yardım
cılığını da Yrd.Doç.Dr. Yusuf Sarı
nay yaptı. Sempozyumun değer
lendirmesini de Nevzat Kösoğlu ile
Prof.Dr. Mehmet İpşirli yaptı.
dından Değerlendirme

DEGERLENDİRME

/e rinden, devlet adamlarından
biri, Mustafa Kemal Paşa, Atatürk, bir Osmanlı askeridir. Abdülhami t'in açtığı Manastır İda
disinden mezundur. Osmanlı
Harbiyesinden mezundur. Bunlar, Osmanlı 'nın nasıl bir potansiyel güce sahip olduğunu ve hala cumhuriyet döneminde yaşa
dığını ve ilelebet yaşayacağını
gösteren delillerdir. "
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ercüment KURAN
" Osmanlı

Devletinin yıkılmaveyahut da kültürün devam
ettiği, bazı sahalarda en büyük
Osmanlı fikir ve devlet adamları
dığı

yetişirmiş

olmasıyla

ispat/anı ·

yor. Bir Cevdet Paşa 19 uncu
Asırda yaşıyor; ama, değil Osmanlı tarihinin , İslam tarihinin
en büyük fikir adamlarından ,
hukukçularından biri. Mecelle,
dünya tarihinde, Türk tarihinde
en büyük bir abidedir. Hala son
yıllara kadar, İsrail 'de ve Ürdün 'de Mecelle tatbik edildi. Bütün bunları, Türk aydınlarının
unutmamas ı lazım. Veyahut da
Mehmet Akif, dünyanın en büyük şairleri arasında, bu devletin
kurucuları arasında. Bütün şer
kuvvetleri ve kozmopolitler İstik
lal Marşımızı değiştirmek için
uğraşıyorlar; fakat, yine de başa
ramıyorlar, inşallah da başara
mayacaklar. Türk - Müslüman
olduğu
müddetçe, Mehmet
Akif'in İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitleri şiiri ebediyen yaşa
yacaktır. Osmanlıların, belki de
dünya tarihinin en büyük asker-

Nevzat KÖSOGLU
(Araştırmacı - Yazar)
Değerli dinleyicilerim, akşamın
bu saatinde bir değerlendirme
konuşması dinlemenin ne kadar
zor olduğunu kendi nefsimden
bildiğim için, ben, belki de bu yarım saati doldurmadan, çok güzel tebliğler içersinde dikkatimi
çeken bazı noktaları , çok kısa
notlar halinde sizlere sunacağım .
Sonunda da birkaç cümlelik bir
genel değerlendirme yapma imkanım belki olacak.
İlk günkü görüşmelerde, Prof.
Dursun Yıldırım, halk kültürü
üzerinde görüşürken, aşağı yukarı kültürün sürekliliği fikrine ilk
defa dokunmuş oldu. Ondan son-

raki bütün konuşmalarda ifade
edilsin veya edilmesin, Türk kültürünün sürekliliği, bir fon olarak yahut açık vurgularla söylenegelmişti; ki, doğrusu da budur.
O konuşmada, Dursun Bey, medeniyet, kültür ayırımının doğru
olmadığını, medeniyet ve kültürün aynı hayat olguları olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyle-

ben de aynı şeyi
Zaten, günümüz·
de, sosyologlar filan da artık kültür, medeniyet diye birbirinden
di; ki,

şahsen,

düşünüyorum .

farklı şeyler düşünmemektedir.

Kültür, bir toplumun maddesi ve
üslubuyla yaşadığı hayatın bütünü olarak ele alındığı zaman, medeniyet kültür diye bir ayırım bu
anlamda yok. Ama, burada ben
şuna işaret etmek istiyo rum: Bizde kültür medeniyet ayırımı, bi·
/indiği gibi Ziya Gökalp merhum·
la başlar. Ama, Ziya Gökalp'in
kültür medeniyet ayırımındaki
hassasiyeti, ilmi olmaktan çok,
dayandığı ilmi kaynaklar yahut
muhakemeden daha çok, Batılı 
laşma süreci karşısında millf kim·
/iği korumak hassasiyetinden doğuyordu. "Kültür millidir, mede·
niyet evrenseldir" ayırımını yapa·
rak programını devam ettirirken,
kültürü millf çizgiler içine alır
ken , Türk kimliğini koruma hassasiyeti temeli oluşturuyordu. O
dönemimizin bütün aydınlarında
-katı batıcıları bir yana bırakır·
sak, hepsinde- İslamcılarda, daha
sonraki yıllarda, Peyami Safa 'nın
sentez fikrinde, Mümtaz Turhan
Hocamın ilim zihniyetini alalım
yeter fikrinde, hepsinde Müslü man - Türk kimliğini koruma
hassasiyeti, ifade edilmeyen bir
zemin, bir anafikir olarak devam
edegelmiştir.

O günkü konuşmalar içerisinde, Sayın Bahaeddin Yediyıldız
bir millet tarifi verdi. Bu millet
tarifinde söylediği, her millet bel-

li

unsurları ortaklaşa yaşayan ,

yani kültür birliği anlamında bir
topluluktur; ki, bizim milliyetçi-

lik düşüncesinde, başlangıcından
itibaren - Atatürk de dahil- hakim
olan fikir, milletin bir terbiye birliği, bir kültür birliği olduğu noktasındadır. Ancak, ben burada
bir şeyi dikkatinize sunmak isterim. Sosyolojide millet tariflerini,
milleti oluşturan unsurların nelerden ibaret olduğunun sayımla
rını, her millette farklı farklı görüyoruz. İlimde hükümler ortaktır denilir; ama, sosyoloji belki
henüz o ölçüde ilim olamadığın
dan , temelinde her milletin, yani
tarifi yapan sosyoloğun mensup
olduğu milletin o günkü fiili du rumu, istikbal hakkındaki beklenti/eri ve yapısı neyi gerektiriyorsa, milleti ona göre tarif etmiştir. Fransa ile Almanya arasındaki tarif farklılığını , birinde
ırkın , birinde kültürün öne çık
masını, bu bakımdan ikisinin Alsas Loren üzerindeki çekişmeleri
ne bağlamak doğrudur. Yani,
sosyolojide, tam anlamıyla kesinleşmiş hükümler yerine, her milletin kendi fiili durumunu çerçeveleyecek, onu meşrulaştıracak
bir ilmi tarif konulmuştur. Bizim
tarihi geleneğimizde de, bu kültür ve terbiye işi, esas unsur olmakta devam etmiştir ve doğru
dur.
Son yıllarda bir şey çok konuşuluyor. Bahaeddin Beyin konuş
masında da, o üslupta değilse bile, geçti. Ulus - devlet. Cumhuriyette ulus devlete geçtik, tamam.
Yani, devletin beşer unsurunu,
millet dediğimiz o ortak kültüre
sahip olan varlığa bina ettik.
Ama, bundan sonra ilave bir şey
ler söyleniyor. Cumhuriyet, bir
uluslaşma süreci başlattı. Yani,
amorf bir topluluk var ortada, o
şekilsiz, biçimsiz, ortak noktalara
henüz ulaşamamış olan toplumu
ulus/aştırmak için bir süreç baş
lattı; eğitim süreci ve rivayete göre de, pek de muvaffak olamamış, bugünkü sıkıntılar da oradan doğuyor imiş. Bu kesinlikle
yanlıştır. Bir milletin millet olma

süreci, tarihi bir olaydır. Değişim
ler daima baki kalmak kaydıyla,
milletleşme süreci tarihi bir olaydır. Siz, onun tarifini, tarih içerisinde öne çıkan yahut geriye çekilen unsurlarını farklı görebilirsiniz. Türk Milleti, bir millet olmuştur veya olmamıştır; ama, ne
ise, bin yıldan beri devam eden
bir sürecin mahsulüdür. Cumhuriyet döneminde amorf bir topluluğu millet yapma diye bir gayret
yoktur. Ha, ne vardır, onun bir
millet olduğu şuurunu, yetişen
nesillere verme cehdi vardır. Başarılı veya başarısız. Onun, folklorik düzeydeki birtakım beraberliklerimizi, millf düzeye çıkarma
ve millf kültürü zenginleştirme,
geliştirme endişeleri ve gayretleri
vardir; başarılı veya değil. Bunları da, dikkatinize sunmak istedim.
Leyla Hanım konuşmasında,
bir manada çok güzel Oğuz Türkçesinin tarihçesini yaptı. Burada,
benim de sarahatle bilmediğim
bir soruyu, burada çok iyi bilen
dostlarımız var, onlara soruyorum. İlim dili Arapçaydı medreselerde, bu çok söylenegelen bir
şey. Ben şunu öğrenmek istiyorum: Medreselerde, astronomi
dersi, Arqpça mı veriliyordu?
Eğer astronomi -dersi de, felsefe
dersi de Arapça··veriliyor idiyse,
doğrudur, bugün bazı üniversitelerimizde İngilizce olduğu gibi, o
dönemde de medreselerde dil
Arapça idi. Ama, ben öyle sanı
yorum ki, astronomi dersi Arapça verilmiyordu. Sadece İslami
bilimlerin ağırlığı dolayısıyla, çok
ağırlıklı bir Arapça dil öğretimi
devam edip gidiyordu. Bunu bir
mütalaa olarak söyledim. Bu bilgiyi almak isterim.
Mehmet Akgül Beyin çok zengin, hem düşünce derinlikleri itibariyle, hem de konuları itibariyle zengin bir bildirisi oldu ve bütün problemlerimizin kökü Osmanlıdadır dedi. Onu iyi anlayıp
çözümlemeden, bugünkü mesele-

/erimize de sağlıklı sonuçlara uladedi. Buna , katılıyorum .
Batıdaki gelişmelerin , dünya
merkezli bir varlık anlayışına, bir
algılama biçimine dayandığını,
Batı medeniyetinin böyle bir başamayız

kış tarzına, metafiziğe dayandığı

nı, Osmanlı'da ise, Tanrı merkezli bir dünya görüşünün var olduğunu, bu yüzden bu iki farklı
mihver etrafında gelişmiş olan
kültürlerin birbirini anlamaları
nın zor olduğunu ifade etti. Bu,
aslında, çok geniş, zengin bir kapı açmaktadır bize. Bizim Batılı
laşma hareketlerimizin değerlen
dirilmesinde de, niçin Batıyı kavrayamadık, niçin Batının taklitçisi seviyesinin ötesine geçemedik,
meselelerinde de bir başlangıç
noktasıdır. Ayrı bir dünyadan,
bir başka dünyayı değerlendir
mek, o dünyanın işlevsel yapısını
kavramak ve sonra kavradığı şeyi
kendi kültürü içerisinde, kendi
ihtiyaçlarına göre işlevsel yeni bir
yapıya kavuşturmak çok zor bir
iştir. Hele bunu, kültürümüzün
canlı olduğu dönemlerde değil
de, bir manada yaratıcılığın sönmekte olduğu dönemlerde yapı 
yorsanız, iyice zorlaşır. Bu bakımdan çok önemli bir noktaya
işaret etmiş oldu değerli konuş
macı.

Yine, çok yaygın bir kanaat
olarak, Mehmet Bey de konuş
masında, ilk mağlubiyetimizin
yahut da ilk gerileme tezahür/erimizin savaş alanlarında doğduğu
nu ifade etti. Bendeniz, bu konu
üzerinde bir kere daha düşünül
mesi gerektiği zannındayım. Kültürde bir şeyler oluyordu, bir şey
ler aksiyordu ki, savaş alanında
mağlup olduk. Mağlubiyet bir neticedir ve ondan sonra gelen bütün bozulmalar, çağdaşlaşma meselelerinde tekrar edilen bütün
bozulmalar bir neticedir. O neticeyi tevlit eden, toplumun iç dinamiklik/erinde birtakım aksaklıklar vardır. Bunları bulmak gerekir. Osmanlı'yı yükselten, yük-

sek bir medeniyet seviyesine getiren, savaş alanlarında o başarıla
rı sağlayan -dış faktörleri bir yana bırakıyoruz- iç dinamikler ne
idiyse, yeniden onlara dönüp onlardaki bozulma, çözülme yahut
zaafı bulmalıyız ki, savaş alanın
da da niçin mağlup olduğumu
zun cevabını verebilelim. Bunu,
bütün kültürel tezahürlere, yani
hayatın her alanına yaymak lazım. Görülen bozulma, dışarıdaki
tezahürdür, temel olgu değildir.
Dediğim gibi, Mehmet Beyin
konuşması zengin bir konuşmay
dı. İfade edilmek gereken belki
başka noktalar da vardı; ama, zamanı fazla harcamak istemiyorum.

tığını

görmez, birisinin göstermeYahya Kemal'in tarih
anlatışı gibidir bir anlamda. Hepimiz Yahya Kemal 'in anlattığı
tarihi hadiseleri, tarih olaylarını
biliriz; ama, Yahya Kemal anlattığı zaman, onları sanki yeniden
öğretiriz, yeniden farkına varı
rız. - Öyle bir şey geçti Nusret
Çam Beyin konuşmasında da.
Dedi ki "minyatürlerde Osmanlı
hakanlarının hiç birisini, kılıçlı,
silahlı, oklu falan bulamazsınız,
elinde bir gü I vardır." Hakikaten,
bu çok güzel bir tespit ve hakikaten, Osmanlı 'yı sadece kılıcıyla,
kalkanıyla değil, gerçek derinliğiyle, insanı yönüyle, asıl medeniyetini temsil eden yönüyle,
Osmanlı 'nın meşruiyetini İslô elinde gülle görmek, padişahları
miyet'ten aldığı fikrini beyan et- da o çizgi içerisinde mütalaa etti. Gerçi doğrudan könusu değil mek, çok güzel. Bunun farkına
di; ama. Osmanlı DeJl'etinin meş vardım .
ruiyetini İslamiyet'ten afcİİğı doğ
Konuşmasında, ilahi aşkı ve beru değildir. Bunu, büyük Osmqn- şeri aşkı ayırmak yanlıştır dedi.
lı mütefekkir ve tarihçisi Cevde't Bu tabif farklı bir konu; ama, ben
Paşada, çok net olarak görürsü- not almışım, söylüyorum. O kanüz. Osmanlı aydınları, devletin naatte değilim . Ama, sonra komenşei meselesinde, İbn-i Hal- nuşmanın devamında işi sevgiye
dun 'a son derece bağlıdırlar ve getirdi, orada tamam. Aşkı da
devletin kaynağını da, İbn-i Hal- eğer sevginin yoğunlaşmış bir tardun gibi düşünürler. Meşruiyetini zı olarak telakki ediyorsanız o zaİslôm 'dan almadı Osmanlı devle- man doğrudur. İnsanı sevmeyen,
ti; ama, din bütün varlığı kuşa Allah'ı biraz zor sever, bu doğru.
tan, temellendiren bir bakış açısı
Sanat alanında, yine doğrudan
ve bir değerler sistemi kazandır ifade edilmese de, hiçbir kültür,
dığı için, devletin de bu bakış açı bütün unsurlarıyla özgün, orijisı ve değerler içerisinde bir yeri nal bir topluma mahsus değildir,
vardır; fakat, bu, meşruiyetini İs olması da mümkün değildir. Bu,
lam 'dan almak anlamında değil ancak, Afrika'da, Avustra/ya'da
dir. Meşruiyetini İslam 'dan al- henüz keşfedilen birtakım ilkel
mak noktasına fazla takıldığınız kabilelerdeki kültür; -ki, o da bir
zaman, teokrasiye, teokratik bir kültürdür, yaşama tarzıdır- onlaranlayışa devleti götürür; ki, Os- da söz konusu olabilir. Türk külmanlı teokratik bir yapıya ve an- türü gibi, coğrafyası Çin Denizinlayışa sahip değildi.
den Viyana'ya kadar uzanmış, taBurada, din - devlet ilişkisi açı rihi Milat'ın evvelinden 2000'e
sından belki dokunulması gere- kadar gelmiş bir kültürde, bu maken bir başka nokta daha var ki, nada, unsurlarıyla birlikte özgün
onu daha sonra ifade edeceğim.
kültür beklemek mantık dışı bir
Nusret Çam Beyin, Osmanlı sa- hadisedir. Unsurları alınır, her
natı üzerine güzel açıklamaları
yerden alınır. Eğer kültür ölü bir
oldu. Beni en ziyade çarpan, -ger- kültür değilse, canlı, yaratıcılığı
çekten insan bazen bakar da bak- devam eden bir safhasını yaşıyor
si

lazımdır.

ise, Çin'den Anadolu'ya gelene
kadar her çiçeğin kokusunu alır,
her sese kulaklarını diker, her
ahenkten bir parça alarak kendi
musikisini kurar, her çiçekten bir
koku bir renk alarak kendi minyatürünü yapar. Bu kadar basittir
bu. Önemli olan, yapan gücün
yaratılıcı/ığıdır. Bu bakımdan, geçenlerde Halil İnalcık Hocanın
bir sohbetinde, Osmanlı 'nın kuruluş dönemlerinde kültür bakı
mından yabancılara kapalı olmadığını, çok açık olduğunu söylemesi, beni fevkalade mutlu etti.
Yani, şahsı bir mesele değil; ama,
aynı çizgide düşünmüş olmaktan
mutlu oldum büyük tarihçimizle.
Evet, kültür yaratıcılığı dönemin de daima açıktır, ataktır, alıcıdır;
alır, yoğurur, kendine mal eder.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir
ifadesi var "gümrüklerden geçen
her şey Müslüman/aşıyordu" di yor. İşte, kültür odur. Osmanlı
kültürü de budur. Bizans'tan da
alır, Anadolu'nun altında kalmış
uygarlıklardan da alır, komşu
sundan da alır; ama, onu, kendisi yapar, kendi üslubuna katar,
kendi hayatında ona yeni bir iş
lev kazandırır, işte medeniyet budur. Medeniyetin , özgünlüğü budur. Yoksa, her unsuru, tek tek,
kendi yaratışı olan bir medeniyet, ancak ilkel bir medeniyettir.
Nazmi Özalp Beyin musiki konusunda söyledik/erine belki çok
daha ilaveler de yapılabilir. Ama,
İslam kültürleri içerisinde, musikisi en zengin olan millet, Türk
Mille ti. Başka musikileri bilmiyorum, benim musikimi seviyorum
ve çok zengin olduğunu da zannediyorum; ama, böyle bir mukayeseli tabloda, Türk musikisinin
önceliğinin olması da ayrıca bir
övünç konusudur. Şunu izninizle
arz edeyim, belki yeri olmayabilir; ama, musiki, çok önemlidir
bizim kültürümüz açısından;
dünyanın hiçbir kültüründe ve tarihin hiçbir döneminde, bir milletin , kendi öz musikisine karşı bi-

zim milletimizin ve devletimizin
kadar horlama, aşağıla·
ma, yok sayma, eğitimden kaldır·
ma, radyolardan kaldırma eyle·
mine girdiği görülmemiştir. Mao,
Çin "de ihtilal yaptı; ama, herhalde Çin musikisine katiyen dokunmadı. Bizden başka olanı yoktur.
Ama, buna rağmen , musiki, beş on yıl sonra, bilemedin yirmi yıl
sonra, her yerde, bütün giirlüğüy·
le yeniden akmaya başladı. Bu
kadar dirençli olan bir kimlik un·
surumuz, bizim, çok zordur. Ya·
ni, biz, kırk sene Türkçe'yi yasak
etsek, yahut onbeş - yirmi sene,
korkarım ki Türkçe'yi bile unutu·
ruz. Ama, musikiyi unutmadık.
Bu çok önemli bir kimlik faktö·
rümüz olarak devam ediyor.
Can Hersek Bey, mimari konusunda, mimari tarihçemizden
bahsetti, çok güzel şeyler söyledi.
Bu arada, tabif, yine söylediğim
kültür bütünlüğü ve hiçbir kültü·
rün unsurları itibariyle özgün
olamayacağı, özgünlüğün toplam
kültürel olguda ortaya çıktığını
- bu cümlelerle olmasa da· ifade
etmiş oldu. Yani, bir cami yapıl·
sın , cami bir kültürel olgudur, bir
mimari eserdir. Taş işçiliğini
iran 'dan öğrenebilirsiniz, Kubbe·
yaptığı

yi Bizans'tan öğrenebilirsiniz, mi·
nareyi Arap'tan öğrenebilirsiniz,
tamam, hepsini ayrı yerlerden
öğrenirsiniz; ama, Selimiye'yi
yaptığınız zaman , o Türk 'tür.
Kültür budur işte.
Cemal Kurnaz Bey, edebiyatı
mızdan bahserderken, Divan ge·
/eneği içinde şiirden söz etti. 16
ncı Yüzyılda iran şiirinin örnek
olarak alınması ve Divan edebiyatımızın bu çizgi üzerinde, ortak
kaynaklarımızdan beslenerek gelişmiş olmasına rağmen , 16 ncı
Yüzyılda artık kişiliğini bulduğu·

nu ve özgün, olgun bir edebiyat
haline geldiğini söyledi. Tabif,
doğru. Bu arada, cumhuriyetten
sonra, tabif, Divan şiiri anlamın·
da geleneğin devam ettiğini söylemek, birkaç şairimiz hariç, zor.
Cemal Bey de bunları söyledi.
Şimdi, yenilerde, en azından bir
zamandan beri, yeniden, Divan
edebiyatının, yani edebiyatımızın
köklerine dönerek bir manada
onu yeniden inşa etme, onun
ahengini yeni bir üslupla, yeni bir
tarz ve muhteva içerisinde sunma
gayretlerini görüyoruz. Bunlar,
kültürün sürekliliği bakımından
ve mi/lf olmadan evrensel oluna·
mayacağı noktasında çok değerli

yönelişlerdir.

Cemal Bey de bunBen de kutluyorum
ve devamını , başarılarını diliyorum. Divan edebiyatının ahengi·
ni yakalayıp, o ahengi günümüz
şiir kalıpları içerisinde, günümü·
zün kelimeleri, kavramları içeri·
sinde yeniden yakalayabilmek,
Türkçe 'nin o ahengini aksettire·
bilmek çabasında olan birçok
isimler verdi. Arif Nihat Asya 'dan bahsetmedi. Herhalde
unuttu. Çünkü, Osmanlı şiirini
anlayabilmek için, Osmanlı kül·
türünün kavramlarını, mazmumlarını, hayat tarzını bilmek lazım.
Osmanlı kültürünü bilmeden Divan şiirini anlamak mümkün değildir. Biraz da, bu yüzden, eği
timdeki bu aksama, kültürdeki
bu farklılaşma sebebiyle, Divan
şiirinin itibardan düştüğünü söyledi, bu doğrudur. Ama, bu noktada, Divan şiirini, Osmanlı kültürünü en iyi bilenlerden, o mazmumları , o kavramları , o dünyayı en iyi tanıyan ve yaşayan insanlardan birisi Arif Nihat Asya 'dır. Arif Nihat Asya'nın şiirin
de, o serbest nazım tarzı içerisinde, aruzun gürül gürül ahengini
duyabilirsiniz.
Bilemiyorum,
Yahya Kemal'e denk ahenk, za·
man zaman onu da aşan ahenk,
bu anlamda Arif Nihat'ta vardır.
Bunu, herhalde Cemal unuttu,
bahsetmedi. Ben de, onu bir da·
ha rahmetle anmak için bunu ve·
sile addettim.
Vecdi Akyüz Bey hukuk reformlarını anlattı, hukuk değiş
melerini anlattı cumhuriyete geçerken. Kalanlar var, değiştirilen
ler var. Orada önemli olan, belki
daha sonraki inkılapçıların dav·
ranışlarını ve psikolojilerini anlamak bakımından da önemli olacağını zannettiğim bir noktaya
işaret etmek istiyorum. Osmanlı
döneminin son zamanlarında da,
cumhuriyetin ilk kuruluş yılların 
da da, Atatürk'ün direktifiyle,
ikinci dönemde, Mecelle·i Ahkam-ı Adliye'yi tadil komisyonlaları kutladı.

rı kuruldu. Vecdi Bey de bahsetti
bunlardan, diğer kanunnameler,
arazi vesaire, onlarla birlikte Mecelle'yi de tadil komisyonu kuruldu. Biliyorsunuz, o dönemin kanunları, bizim hukukta kazuistik
metot dediğimiz meseleci tarzda,
teknikte yazılmış kanunlardır.
Gerçi mecellenin başında bir kavaid-i külliyesi vardır umumi hükümlerini ihtiva eden; ama, muhteva olarak her mesele için ayrıca
hüküm vaz eden, modern kanun
tekniğine uymayan bir tarzı var·
dır. Bu/arın düzeltrlmesi ve Mecelle'nin kazuistik metottan çıka
rılıp, aynı hükümlerin, aynı ilkelerin mücerret kanun tekniği ilkelerine dayalı olarak yazılması
için komisyonlar kuruldu. Vehbi
Efendi bunlardan birinin başka
nıydı. Fakat, başarılı olamadı.
Şimdi, ben şu soruyu soruyorum: Mecelle-i Ahkam-, Adliye'nin tadili - ki, dediğim gibi tek
problemi o kazuistik metottan
mücerret kanun tekniğiyle yazıl·
ması idi· başarılabilseydi , mücer·
ret kanun tekniğiyle Mecelle yeniden yazılabilseydi, o ilk kavaidi
külliye tarzında, o zaman, Medeni Kanunu tercüme ettirmek ve
meriyete sokmak ihtiyacı duyulacak mıydı? Spekülatif bir soru;
ama, bence, yine, o dönemle ilgi·
fi irdelenmeye değer bir olay.
İlber Ortaylı, benim belki nihai
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da şu: İslam kültüründe, bildiği
niz gibi, başlangıcından itibaren,
bağımsız bir kilisevari teşkilat
yok, yani kendi gücü, icra gücü
olan, yaptırımları olan bir teşki
latlanma yok. İslam'ın hümleri·
nin tenfizi, icrası, ancak devlet
eliyle mümkün olmaktadır ve bu
anlamda, Niyazi Berkez, mesela
devletsiz bir İslam 'ı topal sayar,
ki doğrudur. Devletin dinle ilişki
leri, İslam kültüründe, bu nokta·
dan ve teşkilat açısından geliş
miştir ve bir tenfiz görevi vardır.
Bu sebeple, hükmeder dediğimizi
böyle anlamak lazım. Yoksa, hukukun oluşumu, hatta devletten
de bağımsızdır, muhteva olarak
da devletin hükmedeceği bir alan
değildir.

Bütün tespitlerimi ifade edeama, çok önemli bulduğum , Mehmet İbşirli Beyin,
fetva konusundaki tebliği konu·
sunda bir - iki noktayı, onun da,
sizlerin de dikkatine sunmak isti·
değerlendirmede söyleyeceğim
şeyi bir cümlede ifade ediverdi, yorum. Fetva, İslam kültürüne
devletin adı ve siyası rejim değiş· mahsus, çok özgün ve ondan sonmiştir dedi. Aslında hadise bu- ra da Osmanlı kültüründe çok öz·
dur. Değişmenin büyüklüğü, yine gün kamu hukuku alanında da
yer almış, çok farklı bir müessedeğerlendirmede söyleyeceğim,
bizim çağdaşlaşma hadiseleriyle sedir. Çok önemli bir müesseseilgilidir. Yani, yeni bir devlet kur- dir. Hukuka bağlılık şuurunun
ma yahut inkılaplar yapma has· timsali olan müessesedir. Yani,
sasiyetiyle değil, o çağdaşlaşma toplumun hukuka bağlılık şuuru
hadiselerimizle ilgilidir. Yalnız, nun hayata akseden müessesesiburada, İlber Hoca, devlet dine dir itfa. Bir eyleme geçmeden evhükmeder dedi Osmanlı'da; yani, vel müftüye gidiyorsun , bu doğru
din devlete değil devlet dine hük- mu, yanlış mı? Onun cevazını almeder.. Bu hüküm, yanlış anla- dıktan sonra eyleme geçiyorsun.
malara mahal verebilir, onun için Çok önemli bir olaydır, bu. Şimdi,
bence biraz tavzihe ihtiyaç var. O bu olayda, Sayın İbşirli, hadiseye,
meyeceğim;

Osmanlı şeyhülislamları çerçevesinde, yani kamu alanı açısından
bakarken, olayın ilkesini vermedi. Daha çok, ilkeden sapmalar
olarak düşünebileceğimiz noktalar üzerinde durdu. Olayın ilkesi,
gerek ferdf ilişkiler açısından, gerek kamu alanında olayın ilkesi,
eylemin hukuka uygunluğunun
denetimidir bugünkü kavramlarla. Kamu hukukuna geçtiğiniz zaman ise sadece, eylemin hukuka
uygunluğunun denetimi değil,
aynı zamanda eylemin üstün hukuk kurallarına, vazedilen kuralların, üstün hukuk kurallarına
uygunluğunun denetimidir. Bugünkü Anayasa Mahkemesinin
fonksiyonu. Yani, hem hukuka
uygunluğun, hem üstün hukuka
bağlılığın hayata aksetmiş bir
müessesesidir. İlke budur. Kuruluş döneminde bunun garantisi
de verilmiştir, şeyhülislamlar az/edilmezler, kat/edilmezler. İşte
size kurumlaşma. İlkesi budur.
Ama, uygulamada, başlangıçtaki
hassasiyet ve hayatiyetini şüphe
siz ki devam ettirememiş, bütün
diğer kurumlar gibi Osmanlı 'da
şeyhülislamlık müessesesi de bir
sürü sapmalara girmiştir. Ama,
şunu bir cümleyle söyleyeyim, bir
açı vermek istedim: İkinci Viyana
Savaşı öncesinde Karamustafapaşa hazırlıklarını yaparken,
Avusturya bu işin farkına varmış,
üstümüze gelecek diye; oradan
Osmanlı 'ya özel elçiler göndermiş, aman bizim aramızda anlaş
ma var, onbeş sene daha bu devam edecek, bunu temdit edelim
şöyle yapalım diye, Karamustafapaşa 'ya elçi bir türlü yaklaşama
mıştır. Fakat ne yapmıştır biliyor
musunuz, gitmiştir, Osmanlı şey
hülislamından, böyle bir seferin
caiz olmadığına dair fetva almış
tır. Yani, Amerikan Yüksek Mahkemesine Kaddafi gitsin, Amerika 'nın lrak 'ı bombalamasının kanuna aykırı olduğuna dair fetva
alsın. Böyle bir şeyi, günümüzün
idraki bile kabul etmiyor; ama, o

dönemde, Avusturya elçisi, Os- ı ki bir kurumu anlatıyor, canlı, ı
manlı şeyühlislamından fetvayı atak, diri, fonksiyonel, kabullealmıştır caiz değildir diye. Karanilmiş, oturmuş, üsluba katılmış
mustafapaşa dinlememiştir o ayrı 1 bir şeyi anla tıyor, soru soran çö·
mesele. Ama, işin ilkesi budur. küş dönemindeki aynı kültürü
anlatıyor. Yani, ben size 25 ya·
Bozulması ayrıdır.
Sonuç olarak, toplu bir değer· şındaki bir gençten bahsediyo·
lendirme yaparsak, biz, Türk kül· rum, siz bana onun 80 yaşındaki
türünün devamıyız. Kültürü, bü· davranışlarından soru soruyorsu·
tün kurumları, maddesi ve biçi· nuz ve iş birbirine karışıyor. Bana
miyle hayat olarak düşünün, biz sorarsanız, bu noktada, biraz İbn·
devam eden şu kadar bin yıllık i Halduncu düşünmenin ve ku·
Türk kültürünün bir devamıyız. rumlara biraz İbn · i Halduncu
Cumhuriyet olarak da bunun de· yaklaşmanın faydası vardır. O
vamıyız. Bu devamda değişme de da, bunu, kesinlikle bölüp parçavardır, süreklilik de vardır. Değiş lamayabilirsiniz; ama, kurumlamenin varlığı, sürekliliği reddet· rın da, farklı dönemleri vardır,
miyor. Bu değişmeler, yani cum· canlı yaratıcı dönemleri vardır,
huriyet dönemine geç tiğimiz za· fonksiyonel dönemleri vardır,
man Osmanlı 'dan in tikal eden bunları ifa edemediği, çözülmeye
veya etmesi gerekirken, yahut et- dönmüş dönemleri vardır. Kuru·
mesi düşünülebilcekken etmemiş luş ilkelerinden sapmaların olduolan kurumlardaki değişmeler ğu dönemler vardır. Bunların her
de, biz yeni bir devlet kurduk, birini, kendi ilkeleri ve kendi
Osmanlı 'nın kurumunu niye ala- şartları içerisinde ayrı ayrı müta·
lım diye değil, biz Cumhuriyete laa edersek, zannediyorum daha
geçtik, artık farklı bir şey olalım sağlıklı sonuçlara ulaşırız.
diye değil; ne için;, çağdaşlaşma
sürecinin bir icabı olarak ortaya
Prof. Dr. Mehmet İPŞİRLİ
çıkmıştır. Ama, bu çağdaşlaşma
Prof.Dr. Mehmet İpşirli de değer·
süreci ile cumhuriyet aynı çizgi
üzerinde geliştiği için, bunlar, lendirmesinde, daha çok, Osmanlıyla
çağdaşlaşma sürecinin tezahürle- ilgili dile getirilmeyen ya da, daha çok
ri, sanki cumhuriyetin, sanki yeni üzerinde durulması gereken hususları
kurulan devletin icap/arıymış gibi ele aldı. İpşirli 'nin dikkat çektiği koalgılanmakta, zaman zaman da 1 nuların başında bürokrasi geliyordu.
böyle takdim edilmektedir. Böyle İpşirli bu konuda: "Bütün bu tebliğ·
değildir. Çağdaşlaşma sürecimi· /er neticesinde dikkat çeken birinci
zin, doğru veya yanlış tezahürle- husus bürokrasidir. Yani, şu tebliğ- 1
ridir kültürümüzdeki, kurumları· /erde konuların böyle canlı ele alı·
mızdaki bu değişmeler. Bu süreç nabilmesi, son derece tevsik edilde cumhuriyetle başlamamıştır, mesi, Osmanlı bürokrasisinin sağ·
lamlığından kaynaklanmaktadır. 1
Osmanlı 'da başlamıştır.
Son bir noktayla kapatayım. Bu daha önceki hiçbir devlete nasip
Altıyüz yıla yayılmış, yüz yıla, iki· olmayan bir mazhariyettir. " dedi.
Dil konusuna da değinen İpşirli,
yüz yıla yayılmış böyle büyük ta·
"Biz,
dilimiz konusunda Osman·
rihi kurumlar hakkında konuşur·
fı
'ya
medyunu
şükranız. Eğer Os·
ken, hepsinin, hem kuruluş ilke·
manfı
'nın
himmeti
· bazen bilerek,
ferini, hem de devam ilkelerini,
belki
bazen
kendi
tabif
seyri içeri·
aynı ölçüler çerçevesinde mütasindeolmasaydı,
dilimiz
herhalde
laa etmek doğru değildir. Nite- ·
bu
derece
gelişme
kaydetmezdi.
kim çok yanlışlar yapılıyor. Soru·
lan sorulardan da görüyoruz. Ko- Selçuklular, elbette ki bizim atalanuşmacımız, kuruluş döneminde- rımız; ama, bütün devlet yazışma-

Prof.Dr. Mehmet İpşi rli
/arı Farsça 'dır.

O dönemden kalan
eserlerin hemen hepsi
Farsça 'dır. Türkçe kaynaklar, üç
beş, Menafıkname vesaire gibi çok
fazla esasa taalluk etmeyen şeyler·
dir. Vaktaki, Osmanlı gelmiş, bunu bir devlet politikası haline ge·
tirmiş. İşte o söylediğimiz 30'a ya·
kın belge türü, 100'ün üzerindeki
defter türleri, hep Türkçe tutul·
muştur. Halkına hiçbir zaman zulmetmemiş; bir Sırp arzuhalini
Sırpça vermiştir, bir Arap devlete
sunacağı arzuhalini Arapça sun·
muştur veya devlet dairesine geldiği zaman, haydi sen Türkçe'yi
öğren de gel, burada Türkçe'den
başka dil konuşulmaz dememiş.
Her mahkemede, her eyalet diua·
nında tercümanlar bulunmuştur.
Hangi dilden konuşursa konuşsun
dinlenmiş, kendisine münasip şe
kilde adaletin tevzii sağlanmış;
ama, kendi devlet teşkilatı olarak,
Türkçe'yi ön plana çıkarmıştır.
Medrese konusunda, ben biraz
bu işlerle uğraşmış kişi olarak şu
nu söylüyorum: Medresede eğitim
dili Türkçe idi. Evet, medrese klasik bir İslam kurumu olarak, ora·
da tefsir kitabı Arapça takip edili·
yordu, hadis kitabı Arapça okunu·
yor idi, fıkıhtan muteber kitaplar
okunuyordu; ama, hoca ile öğren ·
ci, müderris ile danişment arasın·
da Türkçe konuşuluyordu. Bu çok
önemli bir meseledir. " dedi.

belli

başlı

Hz. Osman
Osman - ı

Eshab-ı

kiramın

uzak durmuştur. Ebubekir Müslüman olduktan sonra o da onun teş
vikiyle Müslüman oldu.
Hz. Osman Müslüman olduktan
sonra diğer Müslümanlar gibi o da
çeşitli işkencelere uğradı. Müslüman
olduktan sonra Peygamberimizin kı
zı Rukiyye ile evlendi.
Hz. Osman Müslüman olunca,

en bü1
yüklerinden ve Peygamberimizin damadı, üçüncü halifesi, 577 senesinde, Fil müşrikler tarafından yapılan işkence
vak'asından a lt ı sene son- lere uzun zaman tahammül edip, Hara, hicretten 47 sene evvel beşistan' a hicret etmeye izin verilince
hanımı Rukuyye ile Habeşistan ' a hicMekke'de doğdu, Babas ı ret etti. Böylece Habeşistan'a ilk hicAffan olup, Kureyş kabilesi- ret eden Müslümanlardan oldu. Bir
müddet sonra Mekke'ye dönüp, ikinnin Beni Ümeyye kolundan- ci olarak tekrar Habeşistan 'a hicret
d ı r . Annesi ise Erva binti etti. Bu ikinci hicretten sonra da
Küreyz'dir. Hem ana, hem Mekke'ye dönüp, son olarak Medine'ye hicret etti. Böylece dini uğruna
baba yönünden soyu, Ab- üç kere hicret etti.
Medine'ye hicretten sonra Eshabdülmenaf'ta
Peygamber
ı kiram arasında en zengini Hz. Osefendimizin temiz nesebiyle man idi. Hicretin ilk günlerinde su
birleş i r. Dünyadayken Cen- sıkıntısı çekilmişti. Hz. Osman bir
netle müjdelenen on ki şi Yahudi tarafından suyu parayla satı
lan Rume kuyusunu o zamanki paden biridir. Hz. Rukiyye'den rayla kırk bin dinara satın alıp , MüsAbdullah isminde bir oğlu lümanların su ihtiyacını karşılamak
için vakfetti. Bedir Savaşı hariç büolmuş , bu sebeple Ebu Ab- tün savaşlarda bulundu. Hudeybiye
dullah künyesiyle anılmıştır . Antlaşmasında Mekke'ye elçi olarak
Osman-ı

Zinnureyn, ilk Müslüman
olanların beşincisidir. Daha gençliğinde ticaret hayatına atılmış , dürüstlüğü sayesinde itibarı artmış, servet sahibi olmuştur. Zengin bir tüccar olup, mükemmel ve zarif bir cemiyet insanı idi. Kabilesi arasında
geniş bir çevresi ve büyük itibarı vardı. İslamiyet gelmeden önce, Hz.
Ebubekir ile yakın arkadaş ve dost
idi. Ona karşı içten bir sevgi besler,
iş hususunda da görüşüp konuşurlar
dı. O da Hz. Ebubekir gibi cahiliyye
devrinin her türlü kötülüklerinden

gönderildi. Tebük Seferi'nde on bin
kişilik İslam ordusunun, bütün ihtiyaçlarını karşılayıp donattı. Bütün
malını İslamiyetin yayılması , insanların kurtulması , saadete kavuşması
için Allah yolunda harcadı.
Bedir Savaşı yapıldığı sırada , Peygamberimizin kızı olan, hanımı Hz.
Rukiyye'nin ağır hasta olması sebebiyle , Bedir Savaşı 'na katılmasına
izin verilmedi. Zafer haberi geldiği
gün Hz. Rukiyye vefat etti. Hz. Osman ' ın Rukiyye'den, Abdullah adın
da bir oğlu olup, hicretin dördüncü
yılında altı yaşında vefat etti. Pey-

Zinnureyn
gamberimiz, kızı Rukiyye'nin vefatından sonra diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü Hz. Osman ile evlendirdi.
Böylece Peygamberimizin iki kerimesiyle evlenme nimetine kavuştu
ğu için, iki nur sahibi manasına gelen "Zinnureyn" denildi. Hicretin
dokuzuncu yılında Ümmü Gülsüm
de vefat edince Peygamberimiz; "Ya
Osman bir kızım daha olsaydı , onu
da sana verirdim" buyurdu.
Hz. Osman, Emevi ailesinin en
muhterem simalarındandır. O rta
boylu, kaba sakallı , esmerce çehreli ,
utangaç tabiatli bir zattı. Son derece
doğru , dürüst, halim, selim, merhametli, şefkatli , melek sıfatlı bir kişili
ğe sahipti. Hz. Peygamber gökteki
melekler bile Osman'dan haya etmektedirler, derdi. Cahiliye zamanında asla içki kullanmamıştır. İffet
ve namusuyla tanınmıştır. Kalbi Allah korkusuyla dolu idi. Hz. Peygamber nezdinde yüksek mevkii ve
itibarı vardı. Peygamberimiz onu sever ve sayardı. Bir defa hanei saadetde yanına Hz. Ebubekir ve H z.
Ömer gelmişler, Peygamberimiz vaziyetini bozmamıştı. Hz. Osman gelince toplanmış, Osman utangaç bir
zattır diyerek onu ihtiramla karşıla
mıştı.

Hz. Osman ' ın en bariz vasıfların
dan biri de cömertliğidir . Malını Allah yolunda, din uğrunda seve seve
harcardı. Onun mali fedakarlığı İs
lam tarihinde hürmetle anılır.
Hz. Osman, Peygamberimizin vahiy katiplerindendi. Güzel yazar, güzel konuşur ve çok kuwetli bir hatipti. Daima Kur'an-ı Kerim okur, ondan çeşitli meseleler çıkarırdı.
Kur'an-ı Kerim'i hıfzı çok kuwetliydi. Namazda bir rekatte bütün
Kur'an-ı Kerim'i okuyan dört kişi
den biri de odur. Çok okuduğu için
iki mushaf elinde eskimiştir .

Ekseriyetle Peygamberimizin yaVeda haccında da
Resulullah efendimizle beraberdi.
Peygamberimizin vefatından sonra
Hz. Ebubekir' e biat edip onun halifeliği sırasında meşveret meclisinde
bulundu. Ebubekir Sıddık' in kendisinden sonra Hz. Ömer'in halife olmasını bildirdiği ahitname Hz. Osman tarafından yazılıp hazırlandı.
Hz. Ömer'in yaralandığında, içlerinden birini kendisinden sonra halife
seçmeleri için tain ettiği altı kişiden
biriydi. Bu heyet tarafından hicretin
24. yılında Muharrem ayının birinci
günü halife seçildi ve biat olundu.
12 sene hilafet makamında kalan
Hz. Osman cesurdu. Hiç bir felaket
karşısında sarsılmamıştır. Bunun
için halifeliği de başarılı geçmiştir.
Bilhassa halifeliğinin ilk yılları İslam
tarihinde altın bir devir teşkil eden
Ebubekir ve Ömer (r.a) devirlerinin
bir devamıydı. Devrinde bir çok fetih
yapılmıştır. Horasan, Hindistan,
Maveraünnehir, Kafkasya, Kıbrıs
Adası ve kuzey Afrika'nın bir çok
yeri, onun devrinde İslam toprakları
na katılmıştır.
Hz. Osman, Hz. Ebu Bekir tarafından temelleri atılan , Hz. Ömer'in
sağlamlaştırdığı İslam devletini, ilk
senelerinde o esaslara riayet ederek
idare etmiştir. Daha sonra Emevilerin baskısı ile bu esaslar sarsılmaya
başlamış , Mervan gibi kimseler Hz.
Osman 'ın itimadını suistimal ederek
her işe müdahaleye girişmişlerdir .
Hz. Osman bütün mühim meseleleri meşveretle hallederdi. Valileri
toplar, devlete ait işleri onlarla müzakere ederdi. Hz. Osman herkese
layık olduğu vazifeyi verirdi. Onun
tayin ettiği valileri, emirleri, onu sevmekte ve emirlerini yapmakta, askerlikte ve memleketleri fethetmekte, çalışkanlıkta en seçme kimselerdi. Onun zamanında İslam memleketleri batıda İspanya 'ya kadar, doğuda Kabil ve Belh' e kadar genişle
tildi. İslam orduları denizde ve karada büyük zaferler kazandı.
Hz. Osman devrinde fütuhat genişleyince Beytül'malin geliri de arttı. Memurların maaşına yüz dirhem
ilave yapıldı. Umumi refah arttı.
nından ayrılmadı.

Hz. Osman memleketin imarına
büyük önem vermiştir. Devrinde bir
çok önemli binalar yapılmış, bir çok
yerler imar olunmuştur. Hz. Osman,
memleketin refahını temin için kanallar açtı, yollar yaptı. Meyve ağaç
ları diktirdi, emniyeti sağladı. Onun
unutulmaz hizmetlerinden biri de
Mescid-i Nebevi'yi tevsi ve tamir etmesidir. Hz. Osman orduyu mükemmel bir halde tanzim etmiştir.
Donanmaya büyük önem vermiş,
donanma inşası onun devrinde baş
lamıştır. Arabistan ' ın kuru toprakları
onun devrinde bereketli yerler haline gelmiştir. O dönemde mal, servet
artıp iş hayatı canlandı. Onun döneminde Medine'de tarla sürmeyen,
bağ yetiştirmeyen kimse kalmadı.
Hz. Osman' ın hizmetlerinden biri
de Hz. Ebubekir'in biraraya toplattı
ğı Kur'an-ı Kerim nüshasından, altı
nüsha daha yazdırıp büyük İslam
merkezilerine göndermesidir. Hz.
Ömer'in hilafeti zaman olan on sene ile Hz. Osman ' ın oniki senesinden ilk altısı , refah ve istirahatla geçerek, İslam medeniyetinin hepsinde dini hükümler uygulandı ve İslam
dünyası çok genişledi. Fethidilen
memleket ahalisi de seve seve Müslüman olmakla şereflendiklerinden
İslam nüfusu pek artmış, milyonları
aşmıştı. Bu kadar genişlik ve çokluk
sebebiyle fikirlerde ayrılık çoğalmış,
düşünüş tarzları , idrak şekilleri arasında farklılıklar baş göstermişti.

Müslüman şekline giren münafıkla
rın körüklemesiyle halifeye karşı çı
kan isyan yüzünden Hz. Osman' ın
hilafetinin son altı senesi karışık ve
gürültülü geçti. Yahudiler ve diğer
İslam düşmanları, çeşitli ihtilaflar çı
kararak, fitne ve fesadı yaymak teşebbüsüne geçtiler.
Asiler hicretin otuzbeşinci senesinde Medine'ye gelerek, halifenin
evini kuşattılar, muhasara kırk gün
devam etti. Hz. Hasan ve Hüseyin
ile Hz. Talha, halife-i müsliminin kapısında nöbet tuttular. Sonunda asiler, komşu duvarından aşarak içeriye girdiler. Hz. Osman oruçlu olup,
):<ur 'an-ı Kerim okuyordu. Asilerden
Mısırlı Gafiki, Halife'nin üzerine atı
lıp şehit etti. Bu arada hanımı Na-

ile'nin de parmakları kesildi. Hz. Osman böylece asiler tarafından şehit
edildi. Asiler ha lifenin evini soydular. Devlet hazinesi olan beytülmalı
da yağma ettiler. Asiler, Medine-i
münewereyi kana buladılar. Halifenin cenazesi, üç gün defnedilemedi.
Nihayet Zübeyr on yedi kişiyle cenaze namazını kıldıktan sonra, Baki
mezarlığına defnettiler. Şehit olduğu
zaman 82 yaşında bulunuyordu.
Hz. Osman'ın İlk Hutbesi
" Ey müslümanlar! Sizler İslami
yetle gerçekleşen huzur ve güven
nimeti içinde yaşıyorsunuz. Bu nimetle ömrünüzün sonuna yaklaş
tınız. Eceliniz hayırla sonuçlansın.
Elinizden geldiği kadar, gece gündüz çalışıp çabaladınız. Fakat şunu
iyi bilin ki, dünyanın mayası aldatıcılıktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın, Allah·a karşı mağrur olmayın, gelip geçenlerden ibret alın.
Başı boş, vurdum duymaz olmayın . uyanık olun. Allah gafil değil
dir. O , dünyayı seven , ona bağla
nıp da, her yerde hanlar, saraylar
yaptıran bizden önceki insanlar
şimdi nerede? Uzun süre saltanat
süren, dünya hanedanları neredeler şimdi? Dünya onlara vefasızlık
etmedi mi? Bari bunlardan ders
alın da Allah'ın hakir gördüğü
dünyayı , siz de olduğundan çok
büyütmeyin. Ahirete, ezeli yurdunuz olan ahirete hazırlık yapın. "
Hz. Osman, "Şu ayeti kerimede
buna güzel bir örnek var'' dedi ve
ayeti okuyarak hutbesini bitirdi:
"Onlara şunu da misal göster:
Dünya hayatı. gökten indirdiğimiz
bir su gibidir ki. bu su sayesinde
yeryüzünün biikisi (önce gelişip)
birbirine karışmış ; arkasından rüzgarın savurduğu çerçöp haline
gelmiştir. Allah, her şey üzerinde
iktidar sahibidir ..,
(Kahf suresi. aycı 45)
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Q'orkiye Diyanet
Kadın Kolları,
Kocatepe
Camii Konferans Salonu'nda "Deprem ve Benzeri Tabiat Olaylarının Dini
ve Sosyal Yorumları'' konulu bir panel düzenledi.
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tos 1999 günü sabaha karşı
03.02'de meydana gelen ve
merkez üssü Kocaeli olan
deprem; Marmara bölgesinde büyük can ve mal kayı
b ı na sebebiyet vermişti.
Deprem neticesinde bu bölgedeki vatandaşlarımız son
yüzyı lın en büyük felaketiyle ka rşılaş, rken. bu felaket
toplumumuzda değişik yorumlara ve tartışmalara neden oldu.

Vakfı

Q'orkiye Diyanet
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Deprem ve Benzeri Tabiat
Olaylarının Dini ve Sosyal
Yorumları
Ayşe
(T.D. V.

Sucu

Kadın Kolları Başkanı)

D

epremde kaybettiklerim ize
Cenab-ı Hak'tan rahmet ve
mağfiret, geride kalan acılı ailelere, bu olayda canından başka her
şeyini kaybetmiş, yapayalnız kalan
vatandaşlarımıza acil şifalar ve sabırlar dileyerek sözlerine başlayan
Ayşe Sucu yaşanan acının, çekilen
sıkıntının boyutlarının büyük olduğunu ve bunun hemen onarılama
yacağını belirterek, " Yaşanan felaketin zararları, kolay giderilecek, yıktıkları hemen onarıla
cak, yaraları kısa zamanda sarı
lacak cinsten olmadığını hepimiz biliyoruz ve her gün televizyonlardan seyrediyoruz. Bu sebeple, deprem bölgesine gösterilecek ilginin, yapılacak yardı
mın , bütün problemler çözülünceye kadar, ilk gündeki heyecan,
gayret ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.
Çünkü, gerçekten buna ihtiyaç
olduğunu, hep birlikte görmekteyiz. " dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın
Kolları o larak depremde zarar gören vatandaşlarımızla maddeten ve
manen ilgilenmeye çalıştıklarını
vurgulayan Ayşe Sucu "Acılarımı
zın dindirilmesine, ihtiyaçlarının
karşılanmasına karınca kararın

ca katkıda bulunmaya gayret ettik. Ancak, felaketin büyüklüğü-

ne oranla, yapmaya çalıştıkları 
mızın hiçbir şey olmadığının da
farkındayız.
Onun için, tekrar
ediyoruz ve diyoruz ki, tüm ihtiyaçlar karşılanıncaya kadar, bu
felaketin , fert fert , her birimize
yüklediği yükümlülükleri yerine
getirmeye devam etmemiz gerekiyor. " dedi.
Depremi yaşayanlar için, bu büyük felekatin bir kıyamet provası
sayılabileceği ifadesini kullanan
Ayşe Sucu; depremin bugüne kadar, çok değişik platformlarda ele
alındığını ve çok şeylerin söylendiğini belirterek, "Bu konuyla ilgili
birçok şeyler, birbirinden farklı
şeyler söylendi. Bunlar, söylenmesi gereken şeyler miydi; yoksa, bunların arasında söylenmemesi gereken şeyler de var mıy
dı? Şunu da sormak gerekir: Bu
konuda söylenmesi gerekenlerin
hepsi söylenmiş midir; yoksa,
daha söylenmesi gereken şeyler
var mıdır? Kanaatimizce, bu konuda sorulacak bir başka önemli

soru da, söylenenler gerektiği biçimde mi söylenmiştir veya nasıl
söylenmeli idi? İşte, panelimizin
amacı, bu temel sorulara cevap
aramaktır. " dedi.
Deprem konusunda söylenen bir
çok olayın boyutunu aştığına ve
adeta bir kavga malzemesi yapıldı
ğına dikkat çeken Sucu "Bazen,
depremi konuşuyoruz, tartışıyo
ruz; fakat , başka şeyler söylüyoruz. Sanki, bir şeylerin birikimiyle söylenenler, olayın boyutunu
aşıyor, konu, birbirimizle kavganın malzemesi haline getiriliyor.
Kıvançta olduğu kadar tasada da
birleşmek, en önemli dini ve mil/f özelliklerimizden olduğu halde, neden bu hale geldik, niçin
böyle olduk? Depremin kendisinin ve merkez üssünün yorumundan tutun da, yapılan yardımların hangi kişi ve kuruluş
larca sağlanıp nasıl dağıtılacağı
konusuna varıncaya kadar olayın kavga konusu yapılmayan tarafı kalmadı. Mevcut manzaranın, herhangi bir olayın değer
lendirilmesinde, olağan sayılma
sı gereken görüş ayrılıklarından
ibaret olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Kanaatimizce, bu ihtilaf, daha derinden
yaşanacak başka ihtilafların ve
toplumsal huzursuzlukların habercisi durumundadır. İsabetli
teşhis ve değerlendirme yapılıp
gerekli tedbirler zamanında alın
madığı takdirde, bir deprem olayı bahanesiyle yükselen bu farklı sesleri, ileride yaşanması muhtemel tehlikelerin alarm zilleri
olarak da kabul etmek mümkündür. Panelimizin, bu açıdan da
faydalı olacağını ve toplumda
yaşanan deprem merkezli gergin /iğin yumuşamasına, huzurun
sağlanmasına katkıda bulunacağını ümit ediyoruz, diliyoruz. "
dedi.
Açış konuşmasını müteakip
Prof.Dr. M. Sait Yazıcıoğlu baş
kanlığında panele başlandı.

ruz. Bizim inancımızın gereği,
yerin altında, yerin üstünde olan
biten her şey, Cenab-ı Hak 'kın
1
kudretiyle, gücüyle olur. Gökyüzüne uzaya baktığımız zaman,
1 pek çok olayların cereyan ettiği
ni görürüz. Dünyanın kendi ekseni etrafında ne kadar zamanda döndüğünü, güneşin etrafın 
da ne kadar zamanda döndüğü 
nü, dolayısıyla günü, yılı, namaz
vakitlerini, güneşin doğuşunu,
batışını dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine bilimin ışığında
hesap edebilecek durumdayız.
Bunlar, yeryüzünde olan biten,
1 Cenab-ı Hak 'kın kanunları. Bunların hepsini bilim sayesinde,
ı yüzdesine varıncaya kadar, nerede nasıl vuku bulacağını öğreniyoruz. Bilim, bunları bizim hizI metimize sunuyor, bunlarla ilgili
elde edilen verileri değerlendi
rip, ona göre hayatımızı tanzim
ediyoruz. " dedi.
Gökyüzünde olduğu gibi yer altında da bir takım kanunların cereı yan ettiğine dikkat çeken Yazıcı
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Prof.Dr.
M.Sait Yazıcıoğlu
(A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı)

1

p ması

anelin başında bir giriş konuşyapan Prof.Dr. M. Sait
Yazıcıoğlu , deprem ve benzeri tabit afetlerde en çok 'Takdir-i İlahi "
kavramının kullanıldığmı , fakat ,
genellikle bu kavramın gerçek anlamını yüklemeden, adeta gerisine
s~klan_ır bir şekilde_ t~la_ffu~ .edildiğim belırterek takd_ı:~• _Ilahı den ne
anlaşılması gerektıgını anlattı.

oğlu " Yaşadığımız yerkabuğu

nun altına baktığımız zaman,
Maruz kaldığımız deprem felake- 1 orada da birtakım kanunların
tinin Allah ' ın kanunlarının bir te- cereyan ettiğini görüyoruz. Buncellisi olduğunu belirten Prof .Dr. /arın bir kısmını biliyor bir kısmı
M.Sait Yazıcıoğlu "Bu tür fe/aket- 1 nı bilemiyoruz. Örneğin fay hat/eri Allah 'ın kanunlarının bir so- /arını biliyoruz, nerelerden geçtinucu olarak değerlendirmek ge- ği haritalarla belirlenmiş, bilim
rekir. Yeryüzünde, gökyüzünde, bunları bizlere gösteriyor. Ama,
yeraltında pek çok fizikf olaylar bilemediğimiz şeyler var; mesecereyan ediyor. Biz, bunların la, zamanlama konusunda bilgihepsine Allah 'ın kanunları diyo - /erimiz çok kıt. Yani, ne zaman

bu felaket vuku bulacak bunu bilemiyoruz. Dolayısıyla, bu bildiklerimizden hareket etmek suretiyle, nasıl yukarıları biliyor,
hayatımızı ona göre tanzim ediyorsak, aşağıları da bilebildiği
miz kadarıyla o yapının gereklerine uygun olarak yukarıda bir
hayat tarzı belirlememiz gerekiyor. Bütün bunları yaptıktan
sonra bizi aşan bir şey varsa, o
zaman biz ona takdir-i İlahi deriz, kader deriz. Ama üzerimize
düşen vecibeleri yapmadan, bu
felaketi, sadece takdir-i İlahi
böyleymiş ne yapalım, yapacak
bir şeyimiz yok deyip bıraktığı
mız zaman, bu eksik bir anlatım
olur, yanlış bir anlatım olur, dinf
gerçeklerle de örtüşmez. Adeta,
arkasına sığınılan bir kavram
olur. " dedi.
"Takdir-i İlahi " kavramının arkasına sığınılacak bir kavram olmadığını, gereğinin yapılması gereken bir kavram olduğunu vurgulayan Prof.Dr. M.Sait Yazıcıoğlu
"Bilimin bize gösterdiği veriler
doğrultusunda bir düzenleme
yaptıktan sonra, yani yapılacak
her şeyi yaptıktan sonra tevekküle sıra gelir. Kendi üzerimize
düşeni

yapıp

yapmadığımızın

üzerinde biraz durmamız lazım.
Dolayısıyla bu kavramları yerli
yerine oturtmamız, buradan, bu
şekilde bir ders çıkarmamız lazım. " dedi.
Bu tür olayların bir de manevi
boyutunun olduğuna işaret eden
Yazıcıoğlu, manevi açıdan da alın
ması gereken dersler olduğuna
dikkat çekerek, " Olayın ikinci yönü de, manevi açıdan alacağımız
derslerdir; sade maddf açıdan
bir iza>:ı getirdiğimiz zaman eksik kalır; yanlış olur. Nedir manevi açıdan alacağımız dersler?
Büyük bir ibret vesikasıdır bizim
için bu olay. Düşününüz, bir kı
sım insanlar, her şeyleri var, evleri var, barkları var, vesaireleri
var, belli bir şekilde hayatlarını

sürdürürlerken, birkaç saniye
içerisinde hiçbir şeyleri kalmı
yor. Bunu, tabif, insanın kendi
hayatında düşünmesi lazım. Tahammülü çok zor bir olaydır.
Cenab-, Hak, hiç kimsenin, ne
ülkemizin, ne de insanlığın hiçbir köşesinin başına böyle bir felaket vermesin. " dedi.
Prof.Dr. M.Sait Yazıcıoğlu konuşmasının sonunda bu tür olaylardan dersler çıkartmak gerektiği
nin altını çizerek "Şöyle hafızala
rınızı biraz zorlayın -pek hoş bir
çağrışım değil ama- bu büyük felaketin şiddeti 7,4'ün iki misli,
üç misli ve birkaç dakika sürdüğünü düşünün, şu uzayda duran
dünya herhalde parça parça
olur, ufak parçalara ayrılır, dağı
lır gider. Bizim inancımıza göre
kainatın bir sonu var. Bu dünya
bitecek, her şey yok olacak, ondan sonra tekrar -inancımız gereği- ebedi olan ahiret alemi baş
layacak. İşte, bütün bunları düşünmeye de vesile oluyor yahut
da bu felaket, bu şekilde bir kı 
sım düşünceleri de bize çağrıştı 
rıyor. Bunlardan biz, ilahi manada bir kısım dersler alıyoruz. Bu
derslere göre hayatımızı tanzim
ediyoruz. " dedi.

Prof.Dr.
Nizamettin Kazanç
(A.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

izamettin Kazanç sunduğu
tebliğinde , insanların bilgi eksikliğinden dolayı deprem ve benzeri olaylarla ilgili değişik ve yanlış
yorumlar yaptığını belirterek, bu
tür yorum ve tartışmaların toplumun huzurunu bozduğunu söyledi.
İnsanların ve özellikle inançlı insanların bilgi ~ahibi olmak mecburiyetinde olduğunu vurgulayan Kazanç, cehaletin suç olduğunu özellikle tabii afetler karşısında çok daha büyük suç teşkil ettiğini vurgu-

N

ladı.

İnsanların özellikle doğal afetler
karşısında

bilgilenmesinin gerekliüzerinde duran Nizamettin Kazanç "Tabif afetler karşısında,
bugün, dünyada ve yurdumuzda
oldukça ileri düzeyde bilgiler
var. Bilhassa, yerküre hakkında
ki Türkiye 'deki bilgiler, dünya nın ileri ülkelerinden hiç geride
değil.
Türkiye doğal afetlerin
merkezi durumunda. Dolayısıy
la, birinci elden incelemek fırsa
tına sahibiz. Dolayısıyla, bu konuda bilgiler bir hayli fazla ve bu
bilgiler, devamlı olarak yayılma
ya çalışılıyor. Yerin yüzüyle, altıyla alakalı, elimizde pek çok
bilgiler var. Ama, bu bilgileri
topluma yeterince yayamadık,
genel bilgi haline getiremedik.
Bilinmelidir ki fen bilimlerinde,
bence, bana göre şöyle oluştur
diye bir yaklaşım söz konusu değildir. Ya biliyorsunuz, ya bilmiyorsunuz. Bilimin şu anda yeni
yeni keşfettiği, yeni yeni öğren 
diği hususlar var, mutlak bundan sonra da olacak, ama bildiklerimizden eminiz. " dedi.
liği

Deprem ve diğer doğal afet diye
yorumlanan olayların son derece
normal ve olması gereken olaylar
olduğunu belirten Nizamettin Kazanç, bu olayların olmaması durumunda dünyanın düzeninin bozulacağını söyledi. Deprem gibi olayları son derece doğal karşılamanın

gerekliliğini

vurgulayan Kazanç,
gürleştirir. Din de özgürleştirir
"Bunlar, son derece olması gereinsanı; ama, farklı yollardan bir
ken olaylar. Eğer, bugün depnoktada buluşurlar. Eğer bilim,
rem dediğimiz birtakım sonuçlar
insanları
özgürleştirmiyorsa ,
ortaya çıkmasaydı, denizler oluşı eğer bilimle uğraşanlar bilimi tamazdı, dağlar da olmayacaktı ve
bulaştırıyor/arsa, eğer bilim biyeryüzü bugünkü şeklini almahakkın toplumu aydınlatma, biyacaktı. Olayları suçlamak, son
reyi aydınlatma, doğru düşünme
derece yanlış; çünkü, bu olaylar
konusunda işlevini yerine getireolacak. Aksi halde dünyanın
miyorsa, ya o bilimde bir probmevcut düzeni devam etmezdi. "
l /em vardır, ya o bilim anlayışındedi.
ı
da bir problem vardır. Türkiİnsanların doğal afet denilen
ye'de, her iki alanda da probolayları kendi zaman ölçülerine
lem/er çıkıyor karşımıza. Niçin;
göre değerlendirmelerinden dolayı ı Prof.Dr. Has an Onat I çünkü, temelde, Türkiye'deki
yanlış yorumların yapıldığını vur..
.
son iki asırdır mevcut bilim po/igulayan Nizamettin Kazanç, (G.U. Çorum Ilahiyat Fakültesi
tikası çarpık. Hala, kokmuş po"O/ay/arı kendi zaman ölçü/eri- ı Dekanı)
zitivist bir bilim anlayışıyla Türmize göre değerlendiriyoruz;
ı kiye'de bilim üretiliyor ve üretiikincisi, olayların boyutunu ken- Doğal olayla, doğal olayın fela- len bilimle alakalı da sıkıntılar
dimize göre değerlendiriyoruz.
ket olarak algılanmasının bir- var. " dedi.
Gerçekte, bu değerlendirmeyi, birinden farklı olduğunu belirterek
Mevcut din anlayışının bilimle
yerkürenin kendi düzeni içeri- konuşmasına başlayan Prof.Dr. bağlantı noktalarının kurulması gesinde yapmak lazım. Kendi dü- Hasan Onat, depremin doğal bir rektiğini belirten Onat, din anlayı
zeni içerisinde değerlendirdiği- olay olduğunu, ancak insanlığın bu şının, bilim adamlarının ürettiği vem izde de, son derece tabif oldu- olayı bir felaket olarak algıladığını rilere dayalı olarak şekillenmesi
ğunun farkına varacağız. " dedi.
belirterek, "Temelde, doğal olay- gerektiğini söyledi. Bu alanda, biDeprem ve benzeri doğal afetle- la:. 0 do~al ~l~yı~ ~e!akete dö- !imsel bilgiyi üretecek olan kişile
rin bundan böyle de olmaya de- nuşme ~urecını ..bırbırınden ayı~ rin de ilahiyatçılar olması gerektivam edeceg-ini belirten Nizamettin ramadıgımız surece, depremı
k
d d
ğini savunan Prof.Dr. Hasan
Kazanç, bu hadiselerin normal ol- dogru O ~yamazsınız. " e i.
Onat, "Eğer ilahiyatçılar, kendi

duğunu ifade ederek, "Bu hadiseler devam edecektir. Eğer bunun
benzeri olayları olmasaydı , bugün, Toros Dağları, Alp/er, Ht·
malayalar, Anadolu' nun başka
yerleri oluşmazdı. Dolayısıyla,
bu tür levha hareketleri, yerkabuğundaki kırıklar olacaktır. Bunun sonucu da depremler olacaktır. Ne zaman ki biz deprem /ere uygun yapılaşmayı yapmamız gerektiğini öğrenirsek, zemin özelliklerini öğrenirsek, tabiatı daha çok hoş görmeye ve
bunların normal, olağan olaylar
olduğunu kabullenmeye başlarız. O zaman farklı yorumlar
yapmaya da gerek kalmaz. Yeryüzünde, daha mutlu yaşarız diye düşünüyorum. " dedi.

Günümüzde din alanının bilimle

bağlantısının koptuğunu söyleyen
Onat şuuraltı bir korkuyla dindar

insanların ilimden korktuklarını

faaliyetlerinin, en az tabiat bi/imlerinde çalışan bir tıpçının ,
yahut da bir mühendisin faaliye-

ti kadar bilimsel olduğunu göremezlerse, yine bilim yapamazsöyledi. Gerekçe olarak da "din- far. Öyleyse, bu alandaki kargadar olmayan insanlar, yine bi- şanın temelinde, bilimin, bilim/imden korkmaktadırlar; çünkü, sel yaklaşımın, Türkiye 'de, fert
bilim onları dine yaklaştıracak- ve toplum planında, hatta devlet
tır. Şuuraltı korkuları, dine yak- planında çok fazla önemsenme/aşacağız diye yine bilimden mesi, onun ötesinde devletin inkorkmayı gündeme getiriyor; san bilimlerinin önemini kavraçünkü, bilimin tabulaştırılması yamaması , bir basamak ilerisinda bilimden korkmadır. " dedi.
de, dindar insanın da bilimin
Bilimin insanı düşünmeye sev- ı önemini göremeyişiyle ilgilidir.
kettiğini ve insanı özgürleştirdiğini Bu konuda kafalar netleşmediği
vurgulayan Prof.Dr. Hasan Onat, zaman, tüm kademelerde dep"Bilim eleştirel düşünceyi bera- rem yorumları çarpık olacaktır. "
berinde getirir, bilim insanı öz- dedi.

ifade ederek, dindar olmayan in-

sanların da ilimden korktuklarını

İnsanların yaşadıkları doğal olayları

ve

olduğu

için, farklı anlam/andır·
malar da söz konusudur. O halde, bu noktada, sağlıklı sosyal
ilişkilerin kurulabilmesi, daha
üretken, daha yaratıcı bir etkileşimin kurulabilmesi için, top·
lumda, farklı anlamlar atfedildiği için, hoşgörünün gerekliliği de
ortaya çıkar." dedi.

doğal olayların

felakete nasıl dönüştüklerini iyi anlamaları durumanda bu tür felaketlerin tekerrür etmeyeceğini belirten Onat
"Çünkü, tarihte bütün olaylar
özgündür" dedi.
Türkiye'deki din anlayışının gittikçe açmaza doğru süreklendiğini
iddia eden Prof.Dr. Hasan Onat,
"Türkiye'de, mevcut din anlayı 
şı, din alanındaki bilgilenmenin
bilimsel bilgiye dayanmamasıyla
bağlantılı olarak, gittikçe açmaza doğru sürüklenmektedir. Oysa, din alanındaki bilgi bilimsel
bilgi olursa, insanlar, dinin insanları özgürleştirdiğini çok daha kolay algılayabilirler, çok daha kolay değerlendirebilirler. Bi·
zim, İslam gibi bir dinimiz var ve
gerçekten, fevkalade mükemmel
bir din . Müslüman insanın korkması gerekecek hiçbir şey yok.
Öyleyse, niye bilimden korkalım, niye olumlu şeylerden korkalım. Korkmamız için herhangi
bir sebep söz konusu değil. Din
ve bilim insanı özgürleştirdiğine
göre, daha özgür bir insan olabilmenin yolu, zannediyorum din
alanında bilimsel bilgiyi ön plana çıkarmaktan geçiyor. İnşallah
bu felaketler, din alanında sağ
lıklı bir düşünüş süreci başlatsın.
Eğer bu süreç başlarsa, bunun
arkasından sağlıklı bir paradigma değişikliği kendiliğinden ge·
lecektir." dedi.
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j DI KE CLIGIL

Prof.Dr.
Beylü Dikeçligil
(H.Ü. Sosyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi)

D

epremin farklı şekillerde yorumlanmasını üç boyutta ele
alarak izah eden Prof.Dr. Beylü
Dikeçligil , bunların birisinin anlam
boyutu, ikincisinin etkileşimin aktörleri ve üçüncüsünün de analiz
olduğunu söyledi.
Depremin farklı yorumlanmasın
daki boyutları izah eden Dikeçligil,
anlam boyutuyla ilgili şunları söyledi. " İnsanlar, ilişkiye ·geçtikleri
her şeye anlam atfederler. O zaman, ancak, kendi duygu, dü şünce ve davranış dünyasında
yerini bulur. Bir de insanların
farklı algılama biçimleri olduğu
için, hem kişilik yapıları, hem
yetiştikleri çevre şartları farklı

Etkileşimin temel aktörleri konusunda da açıklamalar yapan Dikeçligil, etkileşimin temel aktörlerini birey, toplum ve devletin oluş
turduğunu belirterek "Bu, her bir
toplumda aynı; ama, etkileşim
deki bu aktörlerin ya da etkileşim boyutlarında ağırlık payları

toplumdan topluma, zamandan
zamana değişebilir. Burada en
fazla sorgulanan devlet kurumu
oldu ve haklı bir biçimde tabif. "
dedi.
Sosyolojik açıdan devlet oluşu
munun, kurum ve organizasyon
olmak üzere iki temel boyutunun
bulunduğunu , organizasyon boyutunu da kurumu temsil eden de insanların oluşturduğunu belirten
Prof.Dr. Beylü Dikeçligil, kurum
ve insan arasında önemli bir faktör
olduğunu ifade ederek, "Dolayı
sıyla, kurum ve insan arasında
çok önemli bir faktör vardır. Buraya gelsin devlet otursun dediğiniz zaman; hayır, oraya koca
bir kurumu oturtmak mümkün
değil, çünkü soyut bir varlık.
Ama, bir kişi onu temsilen oturur. Devleti yönetenlere devlet
diyemeyiz. Onlar, sadece işin
oyuncuları, aktörleridir. Dolayı
sıyla, hükümetler değişir; ama,
devletin temel prensipleri de zaman içinde değişir. Takımla oyunu birbirine karıştırıp, oyunu ezmeye ça lı şan ya da oyunu kaldır
maya çalışan aşırı bir görüş de
var. Dolayısıyla, bu aşırı genellemeler, siyah - beyaz şeklindeki
düşünceler, aslında, olayı tozu
dumana katıyor. Biz, bunun bilincinde olmalıyız diye düşünü
yorum. Çünkü, devlet, çok

·

önemli bir kurum ,

vatandaşları-

/ar, bizim genel olarak sosyokültürel kimliğimizin özelliklerini,
yan, aynı zamanda ona çeşitli yani Türkiye 'deki sağ - sol,
imkanlar sağlayarak refahı sağ- inanç düzeyi ne olursa olsun o
/ayan önemli bir kurum. Bu yüz- ı yelpazedeki insanlar olsun, hep·
den, bu iki aşırı değerlendirme- sinin ortak paydası olan zihniye/erle yıpratılmasına izin verilme- tin temel özelliklerini de ortaya
mesi gerekiyor. " dedi.
çıkarıyor. Genel ·o/arak, zihniyeSon olarak depremin yorumlan- timizde olumlu özelliklerimiz de
masının analiz boyutunu anlatan bir deprem ortaya çıkardı. Ne
Prof.Dr. Beylü Dikeçligil, sosyo- kadar yardımsever olduğumuzu,
logların toplumsal olayları; faktör- gerçekten paylaşmayı sevdiğimi
lerin ağırlık paylarını dikkate ala- zi ve burada etnik köken , mezrak analiz etmeye çalıştıklarını ifa- hep, cinsiyet, st atü, gelir düzeyi
·
haya t ın d a, hep farkı gözetmeksizin, insanların
d e e d ere k , « ınsan
olması gerekenler ve olanlar, bi- nasıl yardımlaştıklarını yaşadık.
Bu da, bize, bir anlamda kazanç
reyin kendi dünyasında da, hem oldu. ,, dedi.
iç hem de kendi sınırlı, dar etkileşim alanında da birlikte, beraProf.Dr.
ber bulunur. Ama, her zaman olM.Sait Yazıcıoğlu
ması gerekenle olan arasında bir
(A.Ü.
İlahiyat Fakültesi Dekanı)
mesafe vardır. Bu mesafeyi de
aşamazsınız. Her zaman, bizim
oplantının sonunda bir değer
için olması gereken, ideal olana
lendirme konuşması yapan
da ulaşmaya çalışırız. O zaman,
Prof.Dr. M.Sait Yazıcıoğlu tüm İs
baktığımızda, Türkiye'de aslında
lam dünyasında yanlış bir kader
olması gerekenler açısından, uzanlayışının hakim olduğunu belirmanların söylediğine göre, geterek, "Gerek ülkemizde, gerek
rektiği kadar deprem yönetmeliİslam dünyasında tamamen ra·
ği var, bunu yönetici de biliyor,
yından çıkmış yanlış bir kader
evi yaptıran vatandaş da, yani anlayışına sahibiz, fatalist bir kanormatif boyutta kurallar -ol- der anlayışımız, kaderci bir anlaması gerekenler yazılı ve yazısız
yışımız var. Nedir o? İnsanı, kukurallarla ifade edilir· net bir bi- rulmuş bir robot gibi kabul eden,
çimde, aşağı yukarı belirtilmiş ferdf sorumluluğa kesinlikle yer
vaziyete. Bütün problem, aslın vermeyen bir anlayıştır. Bu anlada, kanunları değiştirmekten yış, tarihte ortaya çıktığı zaman,
çok, o kanunların nasıl uygulan- bir kısım taraftar da buldu; ama,
dığı. Olana baktığımız zaman,
kısa zamanda terk edildi. Dolademin de ifade ettiğimiz gibi, ka- yısıyla, bu yanlış kader anlayışı
tılan bütün faktörlerin hepsinin
bizi nemelazımcılığa götürüyor,
önemli derecede payı var. O za- boşvermişliğe götü rüyor, her·
man, bir tek faktöre yüklenmek- hangi bir şeyi sorgulamamaya
tense, sanıyorum bu toplumsal
afeti daha çok boyutlu düşünüp,
daha yapıcı bir biçimde incelemek gerekiyor." dedi.
Ülkemizde meydana gelen bu
deprem olayının insanların ve
grupların kimliğinin ortaya çıkma
sına vesile olduğunu belirten
Prof.Dr. Beylü Dikeçligil, "Aslın
da, depremle ilgili bu sarsıntının güvenliğini sağlayan,

koru-
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götürüyor, tepki vermiyoruz.
Negatif bir toplumuz; yani, yanlış inancımızın bizi sürüklediği
bir atalet içindeyiz. Bunun geçmesi için gerekli gayreti göstermedikten sonra, onun ortaya çı
kış sebeplerine inmedikten sonra hiçbir şey geçmez, o levha
orada asılır kalır, biz de o anlayış içerisinde kıvranır dururuz.
Bu anlayışın doğrusu toplumumuza sinmiş olsa, o zaman tepki
veren, sorgulayan, araştıran ,
bunların üzerine giden bir toplum oluruz; yani, pozitif bir top·
/um oluruz." dedi.
Yanlış kader anlayışının toplumumuza sinmesinde yöneticilerin
çok büyük katkılarının olduğunu
ifade eden Yazıcıoğlu "Yönetici/erin çok hoşuna gider bu anlayış;
çünkü, ortaya çıkan bütün olumsuzluklar, bir ilahi veyahut metafizik bir güce havale edilir ve
kendileri sıyrılır. Toplum da, ne
yapalım başımıza bu geldi, çekeceğiz dedikçe, onlar da huzur
için, oh ne güzel, bize gelmiyor
bu iş, başka birilerine gidiyor diye bir atalet içinde olmuştur.
Bundan silki/inmesi lazım. Dolayısıyla, insan merkezli bir topluma dönüşmemiz lazım bizim. İn
san merkezli toplumdan şunu
kastediyorum: Hedef insan olacak, insanın mutluluğu olacak.
Dinin hedefi o değil mi? Dini, bir
cümleyle nasıl tarif ediyoruz:
Dünya ve ahiret mutluluğunu temin eden bir kurum değil mi?
Devletin görevi nedir: Sosyal
devlet, insanları dünyada mutlu
kılmak içindir. Devlet ahiretle
uğraşmaz, onunla din uğraşır.
Dolayısıyla, ikisinin hedefi de
aynı. Keşke şimdiden sonra insan merkezli bir kurumsal yapı
oluştursak. O zaman, zaman zaman ortaya çıkan bu tabif felaketler karşısında, böyle ağla
maklı durumlarda herhalde olmayız, çok daha iyi durumda
oluruz. " dedi.
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Faaliyetleri

Mülkiyeti Vakfımıza ait Batman Müftülük Sitesinin önemli bir halkasını teşkil eden Aygün Müftülük Camii, Müftülük ve Vakfımız işbirliğiyle kısa sürede tamamlanarak düzenlenen bir törenle ibadete
açıldı.

Caminin ibadete
törenine Batman Valisi M.Temel
Koçaklar, Vakfımız
Genel Müdür Yaraçılış

Van Yatılı Kur'an Kursu'nda iki
önce eğitime başlayan ve geçtiğimiz günlerde hafızlık belgesini
almaya hak kazanan 1O öğrenci
nin icazet belgeleri düzenlenen törenle verildi.
Van Müftülüğü tarafından Ulu Camide, Cuma namazı öncesi
düzenlenen törene, Van Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Osman Şarklı, Müftü Yardımcısı Mehmet Sönmez, Kur'an Kurslan Müdürü M.Emin Akan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ulu Camii Müezzin Kayyım-ı Salih Tanrıant' ın
okuduğu mevlid-i şeriften sonra hafız öğrenciler tarafından
Kur'an tilavet edildi.
Kur'an tilavetinin ardından Müftü Osman Şarklı tarafından
1Ohafızın icazet diplomaları verildi.
Osman Şarklı yaptığı konuşmada hafız öğrencilere sahip çı
kılmasını istedi.
yıl

Bursa'ya

bağlı

Harman-

cık İl çe Müftülüğü ' nde
imam-hatip ve müezzin- ,

nı Halil Hoşgören ,
daire amirleri, civar
ilçe müftüleri ve kalabalık

bir topluluk

katıldı.

Açtlış töreninde bir konuşma yapan İl Müftüsü ve
Vakfımız Şube

Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt
Batmanda müftülük olarak çok büyük hizmetler gerçekleştirdiklerini , bunun da hayırsever
Batmanlıların katkısıyla olduğunu belirterek, cami
ve külliyenin yapımında emeği geçen hayırseverle
re teşekkür etti.
Vali Temel Koçaklar da Batman ' ın güzel hizmetlere layık olduğunu belirterek, caminin yapımında
emeği geçenleri kutladı.
Tören konuşmalarından sonra Vali Temel Koçaklar tarafından cami ibadete açıldı.
Kavşut,

kayyumlar için hizmetiçi
kursu düzenlendi. f1
Harmancık
Merkez ı ,
Kur'an Kursu'nda yapılan 1(.- · .·
ve 100 saat süren kursa,
merkez ve köylerden 40
görevli katılarak kursu başarıyla tamamladılar.
İlçe Müftüsü Yusuf Tuna kurs bitiminde yaptığı konuşmada
hizmetiçi eğitim kursunun hizmette verimliliği artırma açısından
çok faydalı olduğunu belirterek, ezan okumadaki olumlu deği
şikliğin vatandaşlar tarafından farkedildiği ve takdirle karşılandı
ğını ifade etti.
eğitim

Camiler Haftası münasebetiyle
Vakfımız Gördes Şubesi ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile Gördes Belediye
Düğün Salonu'nda bir konferans düzenlendi. İzmir ilahiyat
Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Yıdırım 'ın konuş
macı olarak katıldığı toplantıya ilginin bir hayli fazla olduğu
gözlendi.
Dr. Mustafa Yıldırım konferansta sunduğu tebliğinde, camilerin sosyal ve dini hayatımızdaki önemine değinerek, camilerin insanların ihtiyaçlarının , eksikliklerinin giderilmesinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilme
sinde önemli fonksiyon içerdiğini anlattı.
Konferansta Gördes Müftülüğü tarafından lise ve dengi
okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen
"Dinimizde ağaç dikmenin ve yetiştirmenin önemi" konulu
kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin
ödülleri de verildi.
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Gerçekleştirdiği sosyal, kültürel
ve dini faaliyetlerle Sincanlılann güven ve takdirini kazanan Sincanlı
Müftülüğü ve Vakfımız Şubesi , Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700.
yılı münasebetiyle "Kur'an'ın Ahlaki 89yutu ve Gençlik" konulu bir
konferans düzenledi.
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve
Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla baş
lanan konferansın açış konuşmasını
yapan Sincanlı Müftüsü ve Val<fı
mız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şen , vatandaşların katkıları
ve destekleriyle önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu vatan üzerinde, devlet ve millet olarak ebediyyen yaşamak istiyorsak,
bunun için bedeniyle, ruhuyla mükemmel şekilde yetiştirilen insanlar yetiştirmeliyiz, bu ancak yetişmiş insanla mümkün olur." dedi.
Açış konuşmasını

müteakip tebliğini sunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Meslek
Yüksek Okulu Müdürü
Prof.Dr. Mustafa Ka·
ra, ahlak kavramının
insanın iç dünyasıyla
ilgili bir olgu olduğunu
belirterek, insanların Kur'an ahlakıyla ahlaklanmalarının gerektiğini , ancak bunun da gelişi güzel bir hareket olmadığını vurguladı.
Peygamber Efendimizin güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini,
Peygamber Efendimizin ahlakını tanımık için de Kur'an'a bakmak ve.
anlamakla mümkün olacağını belirten Prof.Dr. Mustafa Kara, Peygam·
ber Efendimizin Kur'an ahlakının canlı bir örneği olduğunu söyledi.
Tebliğinin bütününde ahlak kavramını işleyen Kara, bu konuyu hadis
ve örneklerle dinleyicilere anlattı.

Muğla'nin Ula ilçesine bağlı Kızılkaya
ve Sarayyanı köylerine yapılan camiler
düzenlenen bir törenle ibadete açıldı.
Ula İlçe Müftülüğü'nün gayretli çalış
maları neticesinde 14 köye yapılan camiler halkasını teşkil eden Kızılkaya ve
Sarayyanı camilerinin açılış törenine
Muğla Müftüsü Mustafa Yıldız. Ula Kaymakamı Ali Çetin, Ula Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Albayrak, Marmaris İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, daire amirleri ve
kalabalık bir topluluk katıldı.
İlçe Müftüsü Mehmet Albayrak'ın açış konuşması ile başlayan törende
Muğla Müftüsü Mustafa Yıldız ve Ula Kaymakamı Ali Çetin günün anlam ve
önemine binaen birer konuşma yaptılar.
Açılış töreni yapılan va'z ve dualar ile sona erdi.

Kiraz şubemiz
ve ilçe müftülüğü
işbirliği ile camiler
haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik
düzenledi.
Hafta münase·
betiyle, Dokuz Eylül Üniversitesi İla
hiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof.Dr. Mehmet
Şeker tarafından ,

,

İslam Kültüründe

Caminin Yeri konulu bir konferans
verildi. 400 den
fazla dinleyicinin
katıldığı toplantıda,

Mehmet Şeker, camilerin sosyal hayeri ve önemi üzerinde durarak, camilerin
birleştirici , kaynaştırıcı ve hoşgörü duygularının doruk
noktaya ulaştığı mekanlar olduğunu vurguladı.
Bunun yanı sıra ilçedeki kültürel açıdan önemli bir
boşluğun doldurulması amacıyla, müftülük hizmet binası
ve Merkez İsabey Camii bitişiğinde muhtelif sahalarda
800'den fazla kitabın yer aldığı halka açık bir kütüphane hizmete açıldı.
yatımızdaki

Camiler Haftası münasebetiyle Yatağan Şubemiz "Camilerin Fert ve Toplum Hayatındaki
Fonksiyonları" konulu bir konferans düzenledi. Konuşmacı
olarak İzmir İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Öğretim
Üyesi Prof.Dr. Avni İlhan'ın katıldığı toplantıda Yatağan MüJtülüğü ilahi korusu tarafından okunan ilahiler de büyük beği
ni topladı.
Konferansın açış konuşmasını yapan Muğla Müftüsü Mustafa Yıldız camilerin önemine değinerek, camilerin; sevginin
çoğaldığı, hüzünlerin dağıldığı mekanlar olduğunu söyledi.
Prof.Dr. Avni İ lhan da sunduğu tebliğinde camilerin toplum hayatındaki yeri ve önemine değinerek, camilerin birleş
tirici, kaynaştırıcı ve eğitici fonksiyonları üzerinde durdu.
İlginin bir hayli fazla olduğu konferansa, Yatağan Kaymakamı Mehmet Okur, Belediye Başkanı H.Haşmet Işık, Muğla
Müftüsü Mustafa Yıldız, Kavaklıdere Kaymakamı, Yatağan
Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Özcan, belde belediye başkanları, daire amirleri, muhtarlar ve kalabalık bir topluluk
katıldı.
Konferansın

lerin

sonunda cami-

ihtiyaçlarının karşılanma

sında önemli destek sağlayan
cemaate şükran plaketi verildi.
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Osman Gazi'nin Söğüt'te diktiği küçük bir çınardın
Bereketli topraklarda kökü sağlam temellere dayalı
Gün geçtikçe heybetli bir hal almaya başlam ıştın
Tökezlemeni bekleyenlerin iştahını kabartan
Üşüşmek için uygun anın gelmesini kollayanlar
Avuçlarını ovuşturanların dikkatleri üzerinde
Zaman geldi gövdeni taşıyamaz, ayakta duramaz
oldun
Yıkılmaman için destekler yapıldı çare olarak
Ne fayda!
Hastalık hem içerden hem de dışardan sirayet
etmişti bedenine bir kere
İmkansızdı artık bu yorgun gövdenin hastalıkla
başetmesi
Doktorları

da teşhisi koymuş "Hasta Adam"

demişlerdi

Tökezlemen için fı rsatını kollayanlara gün doğmuş
Üşüşmüşlerdi başına

Her biri bir parça kopardı hasta bedeninden
Yine de son vazifeni yapmadan gitmemiş
Bünyenden bir filiz çıkarmayı başarmıştın.

•

şte 1999 yılında kuruluşunun 700. yılı kutla-

1

nan, 6 asır ayakta kalan, esrarı hala tartışılan , kitaplara sığmayan , tarihe damgasını wran Osmanlı devletinin satırlarla ifade edilemeyecek olmasına rağmen üç beş satırda özetlenmeye çalışılan çı
narvarı hayat hikayesi.
Öyle bir hayat hikayesi ki sürekli merak konusu
olmuş, araştırılmış, bir neticeye varılmaya çalışılmış
tır. Peki neydi bu uzun hayat hikayesinin esrarı ve
bu esrarın arkasında yatan sebepler?
Osmanlı 'nın Söğüt'te mukim küçük bir aşiretken
6 asır süren cihan devletine ulaşmasının arkasında,
Kur'an'dan aldığı ilhamla İla-yı Kelimetullah ruhu
ve daire·i adalet düsturuyla hareket etme tarzı yat·
maktadır. Bu sayede bünyesinde çok çeşitli milletler
olmasına rağmen devlet yapısının özelliği tabandaki
insanlara rahatlıkla ulaşabilmiş, devletin gayesi ve
ülküsü alt tabakalarda ifadesini bulmuştur. Osmanlı'yı büyüten " İşi ehline vermek" prensibidir. "Ölürsem şehidim, öldürürsem gaziyim" inancıdır Osmanlı'yı genişleten ve üç kıtaya hükmetmesini sağ
layan. "Müslümanı camide, Hıristiyanı kilisede, Yahudiyi havrada görmek istemek" gerçeğidir Osmanlı 'daki farklı unsurları kaynaştıran. "Devlet-i ebed

müddet"lik iddiası bu
prensiplerin sağlamlığına
güvenden çıkmıştır. Kurduğu sistem öyle güzel iş
liyor ki yıkılmaz bir devletim diye tanımlıyor kendi·
sini.
Bu kadar uzun yıl süren
cihan devletliğini başka
sebeplerle izaha kalkanların yukarıdaki prensiplerin arkasında yatan ger·
çekleri iyi tedkik etmeleri
gerekmektedir.
İyi bir örnek teşkil etmesi sebebiyle Prof. Beynun Akyavaş 'ın Türkiye
Diyanet Vakfı yayınları
arasından da neşredilecek
bir makalesinde işlediği
yaşanmış bir olayı burada
nakletmek istiyoruz.
İstanbul'da bir kabrista·
nı dolaşırken gördüğü bir
kabir taşı yazısının kendisine hatırlattığı bir vakıay·
dı bu. Kabirde yatan ve
kabir taşında kendisi hakkında bilgi verilen kişi II.
Abdülhamit'in ikballerin·
den Behice Maan Hanı
mefendi idi. 29 Kasım
1984 Perşembe günü Dil
ve Tarih Coğrafya Fakültesinde, meşhur bir Fransız yazarı ve gazetecisi
olan Marcel Schneider'ın
" Fransız Trajedisinde Padişah Kadınları Tasviri "
konusunda verdiği bir
konferansta anlattığı bir
hatırasını , Prof. Beynun
Akyavaş' ın makalesinden
aynen aktarıyoruz:
" Hanedanın memleket
dışına

çıkarılmasından

sonra Behice Hanımefen
di'nin Napoli'ye yerleşti
gını
öğrenen
Marcel
Schneider bir gün bir ar·
kadaşıyla beraber ziyaretine gitmiş. Salona buyur
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etmişler, az sonra Sultan II. Abdülhamit'in ikbali Behice Hanımefendi içeriye girmiş. Marcel Schneider artık
hem İtalyanca hem de Fransızca konuşan bir kraliçenin huzurunda olduğumuzu biliyorduk dedi. Sohbetin ilerlediği bir sırada Behice Hanımefendi
yerinden kalkıp salonun baş köşesin
deki bir çekmeceden bir kitap çıkar
mış , öpüp başına koymuş ve bu
Kur'an-ı Kerim Hünkar' ın her zaman
okuduğu Kur'an-ı Kerim idi dedikten
sonra ellerini Marcel Schneider' e
doğru uzatmış ve yarı İtalyanca yarı
Fransızca: "Toccate! Toccate! C'est
la grandeur de l'Empire ottoman"
(Dokunun! Dokunun! Osmanlı İmpa
ratorluğunun azameti işte bu Kitap' tır)
demiş. "

İslam 'dan ilham alan bir devletin insana verdiği değeri anlatmaya gerek
yoktur. Bir çok farklı kültüre, dine
mensup insanın bir arada problemsiz
yaşamasını sağlayan bir sistemi kurması bunun bir göstergesidir. İnsana
dininin gereği olarak değer vermesi,
onu sömürecek bir eşya olarak görmemesi, emperyalizme tevessül etmemesi, bu çizgide yürüyen batılı devletler karşısında geri kalmasına sebep
olmuştur. Eğer -batılı devletlerin yaptığı gibi- gelişme adına sömürgecilik
yapsaydı bu devletlerle rekabet edebilecek bir seviyeye ulaşabilirdi. Fakat
bu da kurduğu düzeni, güttüğü davayı
dolayısıyla kendini inkar demekti. Bunu yapmadığı, oyuı;n.ı kuralına göre
oynamadığı için kendisini parçalamak
isteyenlerle mücadelede her alanda
geri kalmış ve tarihe karışmıştır. Ama
yukarıda da belirttiğimiz gibi kendisi
tarih sahnesinden çekilirken yerine
yeni bir filiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yeşertmeyi başararak.

Zeki Velidi Togan ve Hatıral a r
TDV Yayın l arı Ankara 1999, 630 Sahife
denlerden dolayı da
Rusçaya çevri lmiştir.

Hatıralar

önce

Başkurtçaya,

sonra da

1920 (Mayıs) yılında Bakü'de toplanan Doğu Halkları
Kongresi sırasında artık Zeki Velidi Togan'ın Lenin ve Stalin ile yolları ayrılmıştır. Sözler tutulmayınca, yollarını ayı
rıp karşı mücadeleye geçen Zeki Velidi Togan, arkadaşı
Hatıralar
Abdülkadir inan ile beraber bugünkü Ozbekistan sahasın
Kısa Hayat Hikayesi
da "Türkistan Milli Birliği" hareketini kurarak mücadeleyi
Zeki Velidi Togan 1890 yılında, bugünkü Başkurdis devam ettirir ve bugün, Özbekistan'da "lstiklalci" diye anıl
tan'da (RF), Ural Dağları'n ı n bir köyü olan Küzen'de malarına sebep olan olaylar zinciri içinde yer alır. Bugünün
doğar. Eğitim hayatına o yörelerin köy aydınları olan
istiklalcileri, içinde Enver Paşanın da bulunduğu o günün
annesi ve babasının yanında, daha 4-5 yaşlarında "Basmacıları" idi. işte Özbekistan tarihinin de bir safhasına
iken, Arapça, Farsça ve Rusça öğrenerek başlar. On ışık tuttuğu için, bugün Hatıralar, Özbekçeye çevrilmiştir.
sekiz yaş ı nda ise Zeki Velidi Togan eğitimine devam
Türkistan milli mücadelesinin gidi şatı, onların 1923 yılın
etmek üzere, Kazan'a gider. Eğitimini burada tamamlada memleketten (geniş anlamda) ayrılmalarına sebep olur
yan Zeki Velidi Togan, Kazan'da Kasımıye medreseve bu iki dava ve fikir arkadaşı 1924'te lran, Afganistan,
sinde ders vermeğe başlar ve ders notlarını bir kitap
haline getirerek, 1912 yı lında, Türk-Tatar Tarihi adlı ilk Hindistan yoluyla Avrupa'ya, oradan da 1927'de Türkieserini yayımlatır. Bir Türk Tarihi yazmış olması onun ye'ye gelirler.
ününü arttırır ve Orta Asya'da Türkistan sahas ı nda kendisinden "genç müHatıralar'ın Türk Kültür Tarihi
verrihimiz, yazarımız" diye söz edilir.
Açısından Önemi
Rus Bilimler Akademisi adına, 1913-14
Zeki Velidi Togan Başkurdistan'ın
yıllarında, Fergana'ya yaptığı seyahatdağ l arında doğan bir gencin nasıl olup
lerde, aralarında Kutadgu Bilig'in buda bütün bu olaylara karıştığı konusuna
lunduğu bir çok eser keşfeder. Bütün
Hatıralar'da özel bir yer ayırm ı ş ve yebu olaylar onun daha çok tan ı nmasına
tiştiği çevre üzerinde ayrıntılı olarak durve 1916 yılında Duma (parlamento)'ya
muştur. Köy hayatını, orada yaşayan inseçilmesine sebep olur.
sanların sadeliği, bu sadel i ğin insana
Duma'ya seçilmesi Zeki Velidi Toverdiği, kendi dışındakilerle ilgilenebilgan'ı yoğun bir siyasi hayatın içine iter.
me ve çevresini sorgulayabilme yeteneBu yoğun siyasi faaliyet, 1927 yılında
ğini örneklerle anlatan Zeki Velidi Tolstanbul Darülfünun'una müderris (progan, böyme bir donanım içinde yetişen
fesör) tayin edilmesine kadar sürer. ls"köy aydınlarının" başta Kazan olmak
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülteüzere Buhara, lstanbul, Beyrut, Kahire,
si'nde verdiği derslerle bir Umumi (GeHicazç gibi merkezlerle kurdukları kültünel) Türk Tarihi kürsüsünün kurulması
rel ilişkilerle bu köy çevresininin ge_lişna yol açmış olur. Zeki Velidi Togan,
mesine sebep olduklarını gösterir. üte
lstanbul'da sürdürdüğü hayatını ,
yandan bu köy topluluğu, Rusya impa1970'deki ölümüne kadar geniş anlamda anladığı "mille- ratorluğu içindeki konumları çerçevesinde, o zamanlar
tinin" tarihini araştırmaya ve tan ıtmaya hasreder ve "Rusya Müslümanları" denilen Rusya Türkleri ile de y~ğun
Türklerin tarihini bir bütün olarak ele aldığı çalışmalarıy sosyal ve kültürel ilişkiler içinde bulunmaktadırlar. Zekı Vela bu alanın uluslararası düzeyde kabulünü sağlar.
lidi Togan, babasıyla birlikte bu çevrelere yaptığı ziyaretl~r
sonucunda halk kültürünün ana mayasını teşkıl
Siyasi Hayatının
eden destan gelenekleri içinde büyümüştür ve
kendi deyimi ile Türk Tarihini bir bütün olarar
Bir Belgesi Olarak Hatıralar
an l amasında, aynı destanın farklı Türk grupHatıralar'daki Zeki Velidi Togan, önlarında söylenmesi sonucunda destan kültücelikle siyasi hayatını ele alır. 1917
ründeki bütünlüğü görmesi yardımcı olmuş
Şubat ve Ekim devrimleriyle başlayan
tur.
siyasi olaylar onu önce Türkistan bölHatıralar, her ne kadar Zeki Velidi Togesini de kapsayacak şekilde faaliyet
gan'ın 1917-1923 yılları arasındaki siyasi
göstermeye, sonra Başkurt Milli Hüküolayların ve bu olaylara kendisi ile beraber
metini kurmaya ve 1918 yılında bir bukarışmış olan isimsiz kahramanların hikayesi
çuk yıl Bolşeviklerle işbirliğine girmeye
ise de, öte yandan halkın bu olaylara belli bir
sevkeder. Bu faaliyetleri onun bugün
kültür birikimi ve bilinç düzeyi içinde katıldığını
Başkurdistan' da devlet kurucusu olarak
göstermek açısından Türk kültür tarihine ışık tusaygı görmesine vesile olmaktadır ve bu netan önemli bir belgedir.

Zeki Velidi Togan ve

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGl'NDAN

Değe rli Vatandaşlarım ı z!

Diyanet i ş l eri B aşkan l ığı organizesinde Türkiye Diyanet Vakfı
a r acılığıy l a sürdürülen "VEKALET YO LUYLA KURBAN KESiMi
KAMPANYASI " 2000 yılı için de başlatı l mıştır .
Yurtiçinde kesilen kurban etleri; 17 Ağustos ve 12 Kas ı m 1999
tarihlerinde meydana gelen deprem felaketi sonrası mağdur olan
depremzede vatandaşları m ız ile ülkemizdeki öğrenci yurtları, Huzurevleri,
Kur'an Kursları gibi kuruluşlara, şehit ailelerine, yoksul ve muhtaç
vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır . Yurtdışında ise kurbanlar; Kuzey Irak
(Erbil ), Balkanla r, Orta Asya, Kafkasya, Kırım gibi soydaş ve
dindaş l arımızı n bulunduğu ülkelerde kesilmektedir.
Diyanet i şl eri B aşka n lığı ve Vakfı m ızca ortaklaşa yürütülen bu
kampanyada kurbanlar; kesim merkezlerinde oluşturulan komiteler
nezaretinde dinimizin esaslarına uygun olarak kesilmekte ve ihtiyaç
sahiplerine dağıtılmaktadır.
Ka m panyam ı za kat ı lan vatandaş l a rı m ı zın , kurban bedellerin i
z ama n ı nda y at ı r m a l arı , p a ray ı yat ı rırken

(sonradan kendilerine bilgi

verebilmemiz için) ad, soyad , adres ve telefon numara l arı nı düzgün ve
oku n akl ı

bir şekilde ilgili memura yazdı rmal arı önem arz etmektedir.

2000 yılı için bir kurban bedeli (tüm masraflar dahil) 70.000.000.-TL
olarak belirlenmiştir.
Kampanyaya katılan vatandaşlarımız , kurban bedellerini, en geç
15 Mart 2000 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Türkiye Vakıflar
B ankas ı 'nın bütün şube l erinde özel t ahsilat hesabı olarak açılan
TÜRKiYE DİYANET VAKFI KURBAN HESABl 'na veya il ve ilçe
Müftülüklerimize yatırmaları gerekmektedir.
isteyenler: il veya ilçe Müftülüklerimizden veya Türkiye Diyanet Vakfı'na
ait (031 2) 417 1 2 35 (8 hat) - 418 25 96 - 425 08 31 no'lu
telefonlardan bilgi alabilirler.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Dr. Mediha Eldem Sokak No: 89 06640 / ANKARA Fox: (0312) 418 19 00 - 419 47 83
internet mail adresi : kurban@diyanetvakfi.org.tr

