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akıf, coğrafyayı vatanlaştıran ,

V

serveti hizmete dönüştürerek vatanı iktisadı, sosyal
ve kültürel müesseselerle donatan, insanları sevgi, sosyal dayanışma ve yardımlaşma ağla
rıyla birbirlerine bağlayarak toplumu bütünleşti
ren, mazi, hal ve istikbal arasında köprü kurarak
tarih şuurunu canlı tutan en önemli medeniyet
unsurlarından biridir.
Bu güzel geleneğin bir tezahürü olan Türkiye
Diyanet Vakfı; toplumu din konusunda aydınlat
makla görevli Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın hizmet
ve faaliyetlerini desteklemek için her türlü imkanı
seferber etmek, Başkanlığın mevcut fonksiyonlarını daha da geliştirip güçlendirmek, dini, ilmi,
sosyal, kültürel ve sağlık alanında faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla 13 Mart 1975 tarihinde
kurulmuştur.

Türkiye Diyanet Vakfı , kuruluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde Diyanet İşleri
Başkanlığı mensuplarının üstün çalışmaları , Türk
halkının teveccühü ve devletimizin desteği ile kısa
zamanda gelişti, büyüdü ve bugünkü seviyesine
ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet
Vakfı, kurulduğu günden beri toplumumuzun bü-

tün kesimlerini kucaklama temel felsefesinden hareketle çalışmalarına devam etmektedir. Gerek
yurtiçinde, gerekse yurtdışında yapılan çalışmala
rımızda takip edilen yegane ilke, devletimizin ve
milletimizin ali menfaatlerini korumak olmuştur
ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bütün bu hizmetlerin yürütülmesi sırasında devletimizin kamu kurum ve kuruluşlarının maddi, manevi ve moral desteğini yanımızda, hamiyetperver
halkımızın her geçen gün artarak devam eden teveccühlerini de arkamızda hissetmemiz, bizlere
hizmet aşkı vermekte ve karşımıza yeni ufuklar
açmaktadır.

Mehmet Nuri Yılmaz • Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı Müteuelli Heyeti Başkanı

Türkiye Cumhuriyeti'nin güzide bir kuruluşu
olan, Diyanet İşleri Başkanlığı ' na yardımcı olmak
için kurulan Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın
üçüncü bin yıla adım attığı bu günlerde, kendisini
her zamankinden daha çok çalışmak zorunda hissetmekte, geleceğe yönelik çalışma planlarını bu
perspektif doğrultusunda yapmak azim ve kararlı
lığını muhafaza etmektedir.
Devletlerin ekonomik ve sosyal hayattaki paylarının azaldığı , kamu kesiminin giderek küçüldüğü
ve özelleştirmenin kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıktığı günümüzde, kamudan boşalan hizmet alanlarında özel sektörün devreye girdiği bir
gerçektir. İşte bu noktada Türkiye Diyanet Vakfı
da aslında kamu hizmeti sayılan bir çok alanda insanımıza hizmet götürmektedir. Türkiye Diyanet
Vakfı 'nın milletimize sunduğu hizmetlerin hemen
hepsi birer kamu hizmeti niteliğinde olup, bu yönüyle halkımız tarafından takdirle karşılanmakta
dır .

Türkiye Diyanet

Vakfı

olarak, yurtiçinde ve
yurtdışında yapmış olduğumuz bütün çalışmaları,
milletimizin ve devletimizin bize tahsis etmiş olduğu kaynaklarla gerçekleştirdiğimizin bilincindeyiz.
Bu bilinç içerisinde istediğimiz tek şey, yapılan
harcamaların gayesine ulaşmasıdır. Gayemiz, gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında yapmış olduğumuz harcamaların amacına ulaşması ve ülkemizin milli menfaatlerinin gerçekleşmesine yardımcı olmasıdır .

Bu duygu ve düşüncelerle yeni çalışma dönemimizde hizmetlerin daha da artarak devam edeceği müjdesiyle hepinize saygılar sunuyorum.

arablanlann en güzeli olan insanoğlu , fıt
ratı gereği iyiliklere ve güzelliklere meyillidir. Bu özelliğiyle diğer varlıklara karşı üstünlüğü vardır. Varlıkların efendisi olan insan, bu
üstünlüğü manevi gücünden alır. Bu gücünü muhafaza eden insanlar güzel bir hayat sürerler ve
yaşayışları insan onuruna yakışacak şekildedir. İn
sanda bu güzel hasletin yanında, kötülük edebilme yeteneği de vardır.

Y

Bu sebeple insanoğlu yaşadığı süreç içerisinde
zaman zaman hem iyiliklere, hem kötülüklere
meyleder. Yaradılışına uygun yaşamak ise asıl gayedir. İnsan elindeki imkanları iyiye ve hayra kullanırsa huzur ve güven içerisinde yaşadığı gibi,
toplumda da huzur ve güven duygusunun oluşu
muna katkı sağlar. Elindeki imkanları kötüye kullanmaya başladığı zaman, gerek şahsı için, gerek
bulunduğu kurum ve gerekse toplum içinde huzursuzluklara sebep olmaya başlar.
İnsanoğlunun hayat süreci içerisinde zaman zaman yaptığı bazı hatalar vardır ki, bu hatalar insanın kendinden çok toplumu etkisi altına alır. Toplumları ya da kurumları etkileyecek hataları şahıs
ların yapma lüksü olamaz. İnsanın yaptığı işler
eğer kurumları , toplumları etkiliyorsa, o işe gösterilen özen bir kat daha artmalı , hassasiyet hat
noktada olmalıdır.
Bizler Türkiye Diyanet Vakfı'nın çalışanları olarak bu hassasiyeti ve özeni hayatımızın her anın
da gösterme gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla İsla
mın yüce ve evrensel prensiplerini, toplumumuzun huzuru ve mutluluğu için yaşatma , toplumun
her kesimine ulaştırma gayreti içinde olan Diyanet İşleri Başkanlığı 'na destek olmaya çalışıyoruz.
Bütün bunları yaparken de Allah rızasını gözetmekteyiz.
Geçtiğimiz günlerde Vakfımızın olağan genel
kurulu yapıldı. Yapılan genel kurul bir kez daha
gösterdi ki, Türkiye Diyanet Vakfı'nın, toplumumuzun huzuru ve kardeşliği için çalışan Diyanet
İşleri Başkanlığımızın en büyük destekçi olması ,
yapılabilecek en güzel hizmet yoludur.

Recep

Yıldırım

• Genel Müdür Vekili

Bildiğiniz gibi; Diyanet İşleri Başkanlığımız,

Anayasa'da belirtilen ilkeler doğrultusunda milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek,
her türlü siyasi görüş ve düşüncenin üstünde kalarak, İslam dininin birlik, beraberlik, fedakarlık
gibi yüce prensiplerini halkımıza benimsetmek;
İslamın güzel ahlak sistemi içinde vatandaşları
mızın mutlu olmalarını , dini ve milli sorumluluk
duygusu içinde insani ve manevi değerler ile milli
ülkülere bağlılıklarını sağlamak için hizmet vermektedir. Vakfımız da bu kuruluşumuza gerek
yurtiçinde ve gerek yurtdışında sunduğu hizmetlerle her alanda yardımcı olmaya çalışmaktadır.
Yapılan

genel kurulda Vakfımızın 15. dönem
yönetimi seçildi. Yeni heyetimiz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Diyanet İşlerimizin en
büyük destekcisi olmaya devam edecektir.
Bu genel kuruldan birlik ve beraberliğini pekiş
tirerek çıkan Vakfımız , hizmette verimliliği artır
mak amacıyla yeni oluşumlar içerisine girmiştir.
Eğitimden kültüre, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar her alanda yeni yapılanmalar için çalışmalar
başlatılmıştır. İnsanlarımıza daha güzel hizmetler
sunmak için bütün imkanlar değerlendirilerek dini, milli, kültürel ve sosyal alanda yeni planlamalara gidilmiştir.
Bütün bu çalışmalar ve gayretler; Diyanet İşleri
hizmetlerine daha fazla katkı sağla
mak, dolayısıyla vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunmaya yöneliktir.
Başkanlığımız

Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Vakfımız toplumumuzun huzuru ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bütün imkanlarını seferber
etme noktasında tam bir birliktelik içinde görev
yapmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Türkiye Diyanet
Vakfı ' nın 14. Olağan
Genel Kurul
Toplantısı huzur
ortamı içerisinde
gerçekleştirildi. İstiklal

~

!ÜRKİYE DİYANET \'AKFI
14.0LAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
· 3 1 MART 2001
Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu
Koca tepe / ANI( ARA

Marşı ' nın okunması

ve Cumhuriyetimizin
kurucusu Ulu Önder
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehit
lerimiz anısına 1
dakikalık saygı

duruşuyla başlayan

Genel Kurul
Toplantısı ' nın açış
konuşmasını

Diyanet
İşleri Başkanı ve
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti
Başkanı Mehmet Nuri
Yılmaz yaptı.

Mehmet Nuri Yılmaz
Diyanet İşleri Başkanı ve
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı
Değerli

Genel Kurul üyeleri, sözlerime başlamadan önce hepinizi
saygı ve sevgilerimle selamlıyor ,
hoşgeldiniz diyorum.
Bugün gerçekleştirdiğimiz OlaGenel Kurulumuzun, Kurumumuz ve milletimiz açısından hayırlı
sonuçlar doğurmasını Cenab-ı Allah 'tan niyaz ediyorum.

ğan

Türkiye Diyanet

Valifı

14. Olağan Genel
Kurul Toplantısı
Yapıldı
Vakıf müesseseleri, Yüce Dinimiz İslamiyet'in , toplumsal barışın
tesisinde , yardımlaşma ve paylaş
ma duygusunun önemini vurgulayan ve bunu teşvik eden prensipleri doğrultusunda varlık sahnesine
çıkmış ve gelişmiş olan kurumlardır. Müslüman Türk Milletinin engin kültüründe, bu tür hizmetlerin
sürekliliğini sağlayan vakıf müesseseleri, önemli bir yer tutmaktadır.
Bu husus, hepinizin malumudur.
Bu bakımdan , uzun uzun bu mesele üzerinde durmayı lüzumlu görmüyorum.

da, yine bütün hasbilikleriyle camikonulan yardım sandıklarına
milletimizin yaptığı hayırlardan elde edilmiştir. Her şey iyi niyetlidir,
hasbidir. Bunun için, kısa zamanda, Vakıf, bütün Diyanet Personelinin desteği ve katkılarıyla halkımızın da teveccühüne mazhar olmuştur. Merkez teşkilatı personeli,
il ve ilçe müftüleri ve taşra personelimiz, kendilerinin hizmetlerine
destek olacak bir kuruluşun geliş
mesi ve büyümesi için adeta seferberlik ilan etmişler; bu vakfı kuranların , kendi teşkilatları mensubu
olmalarından dolayı da, büyük bir
özgüven duymuşlardır.

i lere

1

1

Ancak, burada, bilinmesi gere- müessesenin devamlılığı ve yararlı 1 Yeşeren bu ümitlerle büyüyen
kenen önemli husus, müessesele- işlevini sürdürmesi, kuruluşundaki Türkiye Diyanet Vakfı'nın daha
rin devamlılığı, kuruluşundaki he- heyecanını, amacını yitirmeden I iyiye gitmesi, daha güzel hizmetler
yecanı , amacı yitirmeden gelişme- gelişmelere ve yeniliklere ayak uy- yapabilmesi için neler yapılması
!ere ve yeniliklere açık olmasıyla durmasıyla mümkündür. Bu bağ- gerektiği hususlarına değinen
mümkündür. Kuruluşundaki heye- lamda, Vakfın , geçmiş olumlu hiz- ı Mehmet Nuri Yılmaz sözlerini şöy
can ve hasbilikten uzaklaşması , metlerini, varlığını ve lüzumunu le tamamladı:
amacından sapmalar ve gelişmele- tartışmaya açmak kimseye fayda
Saygıdeğer üyeler, son olarak
re, yeniliklere ayak uyduramamak, getirmez. Hiç kimsenin böyle bir şunları söylemek istiyorum: Üçünmüesseselerin devamlılığının en niyetinin olduğunu da zannetmiyo- 1 cü binyıla girdiğimiz bugünlerde,
büyük düşmanıdır.
rum. Ancak, unutulmamalıdır ki, Vakıf faaliyetlerinin ağırlıklı olaMüesseseler, ~urallarıyla deği!, özel_ ~eya resmı kurumların başarı- rak;. İslam düşünc~~in~n ,gel'.~ti-~ilamaç ve hedeflerıyle yaşarlar. Mu- sı, tıtız planlama, rasyonele orga- 1 mesı, kaynaklardakı lslam m ozuyesseseleri kuranları , ortaya çıka- 1 nize olma ve sağlıklı denetlemeye le bağdaştırılması mümkün olmaranları ebedileştiren ise, müessese- bağlıdır. Bununla birlikte, sağlıklı yan bilgilerin değerlendirilmesi cilerin içerisindeki varlıkları değil, özeleştiri , tenkitlere açık olma, ya- hetinde yoğunlaştırılması gerekyaşamasını sağlamak ve amacına rarlı olanlarını uygulama, önsezili mektedir. Bunun için de, Vakıf
uygun faaliyetleri sürdürmesine davranma, ileri görüşlülük ve za- kaynaklarının, ciddı bir kısmının
yönelik fedakarlıklarıyla geriden ı manı okuma, yönetimde katılımcı buna tahsis edilmesi zorunludur.
gelenlere bıraktıkları hasbi hizmet- ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda
Bu Genel Kurulun, Vakfı, Diyalerdir.
hareket etme başarıya ulaştıran neti de aşan olumsuz sonuçlara
26 yıllık hizmet yılını geride bıra- yolda uyulması gereken temel götürmemesini, kuruluşundaki rukan Türkiye Diyanet Vakfı, kuru- prensiplerdir.
hu ve heyecanı yeniden yaşaması
cularının ve çalışanlarının gayretleDeğerli Genel Kurul üyeleri , nı diliyor, Genel Kurulumuzun bari, başta Diyanet İşleri Başkanlığı- bundan 26 yıl önce, Diyanet İşleri şarıyla tamamlanmasını ve hayırlı
nın merkez ve taşra teşkilatının de- Başkanlığının hizmetlerini destek- sonuçlar ortaya çıkarmasını teğerli mensuplarının ve hayırsever )emek, büyük bir çoğunluğu perso- menni ediyor, hepinize sevgiler,
vatandaşlarımızın her türlü takdi- nel giderlerine ayrılmış olan bütçe saygılar sunuyorum.
rin üzerindeki destekleriyle önemli imkanlarıyla karşılanmayan hizDivan Seçimi, Faaliyet ve
hizmetler ifa etmiştir. Katkı ve metlerin yerine getirilmesini sağlaDenetleme Raporlanının
gayreti olan herkese, buradan şük- mak maksadıyla , iyi niyet ve hasbiOkunması
ranlarımızı sunmak, hiç şüphesiz !iğe dayanan düşünce ve hedeflerDiyanet İşleri Başkanı ve Vakfıki üzerimize bir borçtur.
le Diyanet İşleri Başkanlığı men- mız Mütevelli Heyeti Başkanı
Biraz önce de ifade ettim, bir supları tarafından kurulan bu Vak- Mehmet Nuri Yılmaz' ın konuşma
kez daha belirtmek istiyorum; bir fın , kuruluşu için gerekli olan para sını müteakip Divan oluşturuldu.

D *'NET \IAKJI
~~El kllRUl TOPLANTISI
anet Vakfı Konferans SaJonu
catepe ı AN

Divan Başkanlığına Rıdvan Çakır,
Doç. Dr.
Fikret Karaman, katip üyeliğe de
Ahmet Uzunoğlu seçildi.
başkan yardımcılığına

Divan teşekkülünün ardından
14. Dönemde gerçekleştirilen faaliyetler; Mütevelli Heyeti adına
Halit Güler tarafından Genel Kurul
üyelerine okundu.

Halit Güler
Türkiye Diyanet Vakfının Sayın
Genel Kurul üyeleri, Türkiye Diyanet Vakfı , bu sene, 26 hizmet yılı
nı idrak etmiş bulunmaktadır. 27
hizmet yılının değerli huzurlannızla
başladığı bu güzel günlerde, siz
muhterem Genel Kurul üyelerini
bir arada görmek, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu vesileyle, Vakfımızın , 14. Olağan Ge-
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nel Kurulun~ şereflendi_ren muht~rem toplulugunuzu en ıçten sevgı
!erle selamlıyor ve hoşgeldiniz diyoruz.
Bu Genel Kurulun, Vakfımızın
yeni binyılda yapacağı hizmetler
için yeni bir ivme ve taze bir baş)angıç olması temennisiyle, Mütevelli Heyetimiz adına, sizleri, saygıyla selamlıyorum.
Malumunuz olduğu üzere, Mütevelli Heyetimiz, 23 Eylül 2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel
Kurulla göreve gelmiş olup, yaklaşık altı aylık bir zaman diliminde,
Vakıf Senedindeki hükümler ve
genel kurulun dilek ve temennileri
istikametinde hizmet etmeye çalışmıştır. Bu zaman zarfında, yeni faaliyetlere girişmekten ziyade, mevcut hizmetleri devam ettirmeye ve
daha önce başlanan işleri bitirmeye gayret gösterilmiştir.
Bilindiği üzere, ülkemiz, siyası,
ekonomik ve toplumsal boyutlarda
önemli bir zaman diliminden geçmektedir. Ne dersek diyelim, bu
zaman dilimi içinde, Türkiye'de,
yaşanmaya başlayan ekonomik
olaylar, ülkemizdeki diğer birçok
kurum gibi Vakfımızı ve Vakfımıza
bağlı iktisadı teşekkülleri de etkilemiş ve Vakfımızın bazı tedbirler almasım zorunlu kılmıştır. Bu sebepledir ki, mütevelli heyetimiz, yeni
faaliyetlere girişmekten ve yeni

hizmet alanları açmaktan ziyade,
mevcut hizmetlerin devamını sağ
lamak için finansman konularıyla
uğraşmak zorunda kalmıştır.
Muhterem üyeler, bilindiği gibi
temelde birer hayır kurumlarıdır. Yani, hizmetlerini genelde ücretsiz olarak vermektedirler. Bu sebepledir ki, vakıfların yapacağı hizmetler için gerekli olan
malı kaynakların daha kuruluş aşa
masında tespiti gerekmektedir.
Zaman içinde Vakfın faaliyetlerinin ve hizmet alanlarının artması
na paralel olarak, Vakfa yapılan
bağışlarla Vakfın gelirleri sürekli
artmış ve Vakfımız bugün ülke sı 
nırlarını aşarak, küresel ölçekte
hizmet yapan bir sivil toplum kurutuşu haline gelmiştir. Bu sebeple,
Vakfımızın gerçek sahibi, hayırse
ver ve kadirşinas Türk Milletine ve
hamiyetperver vatandaşlarımıza
ne kadar teşekkür etsek azdır.
Kaynağını Yüce Kitabımız Kur'an-ı
Kerim'den ve Peygamberimizin
sünnetinden alan, insanlar arasın
daki yardımlaşmayı ve dayanışma
yı artıran , fert ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına
katkılarda bulunan gönüllü birer sivil toplum kuruluşu olan vakıfların ,
tarih boyunca olumlu etkileri her
I alanda görülmüştür.
Değerli üyeler, Vakfımız, bugün,
uluslararası boyutta hizmet veren
bir sivil toplum kuruluşu olmakla
birlikte, temel kuruluş gayesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmet!erine destek sağlamaktır. Bu sebeple, Diyanet İşleri Başkanlığı
mız , yurtiçi ve yurtdışı teşkilatlarıy
la Vakfımızı her zaman desteklemiştir. Bugün gelinen kutlu noktada, Vakıf mensupları yanında,
Başkanlığımız personelinin destek
ve gayretlerinin önemli rolü olmuştur. Vakfımızın bugünkü neticeye ulaşmasında hizmeti geçenlere, siz değerli üyelerimizin hislerine de tercüman olarak, tekrar teşekkür ediyoruz.
1

vakıflar ,

Mütevelli Heyeti üyesi Halit Gü- ketleri düzenleyen Ticaret Kanunu
ler daha sonra Mütevelli Heyeti ile gönüllü kuruluşları düzenleyen
çalışmaları hakkında bilgi verdi ve
Dernekler Kanununda vazgeçilmez
Genel Müdürlüğün; Diyanet İşleri bir birim olarak yer almıştır. Vakıf
Başkanlığı'nın yurtiçi ve yurtdışı Senedinin 15 inci maddesinde, dehizmetlerini destekleme çalışmala- ı netim kuruluna, Genel Kurul adına
rı, müftülük hizmetlerini destekle- Vakfın faaliyet ve hesaplarını deme çalışmaları, yurt hizmetleri, netlemek, aynca Mütevelli Heyetikültürel faaliyetler v~ s~syal __h_iz- ı ni~ göre~den alı_nma~ı- halinde yeni
metler, yurtdışına yonelık egıtım Mutevellı Heyeti seçılınceye kadar
hizmetle~i, ~-ac ~e umre ~rganizas- ı Mütevelli Heyet~ni~ . görevlerini
yonuyla ılgılı hızmetler, ınşaat fa- yapmak ve yetkilennı · kullanarak
~liyetler~, .e1:1lak işlemleri, huku~ Vakfı _ol_a~anüs~ ~ongreye götürışlemlerı, Islam Ar~ştırmaları Mer mek gıbı onemlı gorev ve sorumlukezi, işletme ve iştirakler alanında 1 luklar verilmiştir. Bu yönüyle de
gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.
Denetim Kurulu önemlidir lüzum.
.
'
ludur ve fonksıyonel bır organ olak d" .. .. 1 ı·d·
Denetleme KurulU
I ra uşunu me I ır.
Rapo.ru
Denetim Kurulumuz, Olağanüstü
'
Genel Kurul Tutanaklarında yer
Denetleme Kurulu nun hazırladı- al .. il . d dikk t ı k
ğı raporu Denetleme Kurulu Üyesi l ı an onerhen e
ate aaral çakMustafa Bayraktar okudu.
-~mış tf ~r ~Y mu~ a~m O ara
'. ş~r- e a 0 _~ anm_ış r. ~ za~an
ıçensınde, Mutevellı Heyetı ve Icra
.
. . .
Kurulu kararlarını ınceleyebilmıştır.
·f
G
K rul
D
Bu ı adeler1e, eneI u un, enetim Kurulunun çalışmalarını , ayd
k .ki d f t 1 bl
k
e a op ana ı ır şe 1 a en ço ı
linde sınırlandırmasının doğru olmadığını vurgulamak istiyoruz. Ayda yapılacak iki toplantı ile bu işlerin çözümlenemeyeceği ve Vakfa
denetim açısından gerekli desteğin
sağlanamayacağı açıktır. Genel Kurul tarafından , bu uyarımızın dikkate alınmasında sayısız faydalar gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz.
Sayın Genel Kurul üyeleri, DeneMustafa Bayraktar
tim Kurulumuz, Vakfımızın eylül
Türkiye Diyanet Vakfı Olağanüs- 1 2000 - şubat 2001 tarihlerine ait
tü Genel Kurulunun 23.9.2000 ta- ı faaliyetlerini yakinen takip etmiş,
rihinde yaptlan toplantısında Vakıf bu tarihler arasında tutulan kanunı
Senedinin 15 inci maddesi gereğin- defterleri, defter kayıtlarının dayace seçimle görevlendirilen Kurulu- ı naklarını ve bu kayıtları ispat eden
muz, görev sür~si içerisinde, Müte- vesikalarını , Vakıf Senedinin 15.
velli Heyeti ve Icra Kurulunun ka- maddesinde belirtilen esaslara uyrarla~~ı,_ bu. k~rarların uy~ul_~nı:na- , gun şekilde in~:lemi~~ir. -~en~t'.m

l

~ına ılış~n bıl~ı _ve b~lgelerı titizlıkle

ıncelemış ve bırımlerın çalışmalarını
takip etmiştir.
Genel Kurulumuzun malumları
olduğu üzere, denetim kurulları şir-

ı

2000'den 15 Mart 2001 tarihine
kadar geçen zaman içinde 22 toplantı yaptığı ve 271 konuyu karara
bağladığı; İcra Kurulunun ise, bu
dönem zarfında 5 toplantı yaptığı
ve 22 konuyu karara bağladığı, emlak defterine kayıtlı gayrimenkullerle ilgili 15 toplantının yapıldığı ve
32 karar alındığı,
1
2.Vakıfla ilgili konuların ve hizmetlerin titizlikle takip edilerek
muntazaman yapılan toplantılarla
, karara bağlandığı ve bu kararların
düzgün bir şekilde kaydedildiği,
V kf
kul
.
kul
3l.kla 10 menkıf ve gayrımen
var ı arının va
amacına uygun
k 'd
d'td· - · h
al d
1 o1
ara ı are e ı ıgı , arcam ar a
tasarrufa riayet edilip, alacaklarının
ı tahsilinde gerekli gayretin gösterildn
g'
4.Yayın Danışma Kurulunun feshedildiği, Vakıfca çıkarılan ve yeni
baskısı yapılacak yayınların Müte. H t· ..
. d
D'
t
ve 11ı eye ı uye1erın en ve ıyane
11
- 1 . B k nl - D· ı· 1 · Yüks· k
ş en
aş a ıgı
ın ş en
e
K
d
I tu ı
_uru1u ~zman1a~n an o u~ . ru an
bır komısyonca ıncelenmesının uy,
.. .. ld .. - ..
gun goru ugu,
5.Çoğunluk sermayesi Vakfa ait
şirketlerle ilgili tasfiyesiz infisah yej luyla hükmi şahsiyetlerinin sona erdirilmesi konusunda yapılacak ilk
olağan Genel Kurul gündemine
alınması hususunda ilgili şirket gene! kurullarına teklif götürülmesi
kararlaştınldığı,
6.Vakfı:rıızca yılda iki cilt olarak
çıkarılan Islam Ansiklopedisinin yayımına hız verilerek, yılda üç cilt olarak çıkarılmasının tavsiye edildiği,
Görülmüştür.

Sayın Genel Kurul üyeleri, başta

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve
taşra çalışanları olmak üzere, Vakfın amacının gerçekleştirilmesinde

hizmeti geçen mütevelli heyeti üyeKuruluı:nuz~n gorev suresı ıçerısın- ı ıerine , Vakıf merkez ve şube çalı
de perıyodık olarak yapılan çalış- şanlarına, Vakıf hizmetlerinde bizmalarımızda,
zat emeği geçenlere teşekkür eder,
1.Vakfımızın karar ve icra organı bundan sonraki çalışmalarında da
1
olan Mütevelli Heyetinin 23 Eylül başarılar dileriz.
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MÜZAKERELER
1
1

s?nra demokratik bir üslup içerisınde oluşmasını ümit ve temenni
ettiğim yeni gelecek heyete de,
şimdiden başarılar diliyorum.

Prof.Dr. Bekir Topaloğlu

Prof. Dr.
M.Said Yazıcıoğlu
Özeleştiri yapalım . Bunu yap-

Mefatihul Gayb' ının hacmine yakındır. Basit bir eser değil, çok yoğun bir eserdir, çok enteresan güzel istidla11eri var, fevkalade güzel
bir şeydir.

Tevilatül Kur' an ' ın , mutlaka neş
redilmesi gerekiyor. Benim şahsı
kanaatim, İmam Maturidi yüzde
99 Türk asıllı bir insandır. Binaenaleyh, bizim kendi kültürümüz,
kendi mazimiz, devletimizin geriye
doğru uzanhsı olan Osmanlı ve
1
Selçuklu Devletinin kültürünün
ürünü olan çok kıymetli bir eser.
Tevilatül Kur' an ' ın , mutlaka neşre
1
dilmesi gerekiyor. Birinci cildin hazırlanmasında gecikmeler oldu;
ama, o ilk cilde ait bir şeydi. Bu
eserin hacmi , Fahrettin El Razi'nin

mamız lazım.

Kurum içi kendi kır
düzeltemezse, Sayın Baş
kanın ifade ettiği toplumsal huzuru
nasıl gerçekleştireceğiz? Biraz
kendimize dönelim. Özeleştiriden
ben bunları anlıyorum. Nereden
kaynaklanıyorsa onların sebebini
bulalım, artık daha birlikte, kollektif çalışma anlayışını benimseyelim
ve bu anlayışın gereklerini yerine
getirelim.
Ben, şimdiye kadarki dönemde
görev alan arkadaşlara da geçmiş
olsun diyorum, çalışmalarından ı
dolayı teşekkür ediyorum, bundan
gınlığını

Bekir Beyin, Maturidi çalışmala
ilgili tenkitlerine aynen katılı
yorum. Maturidi ehli sünnet inancının temel taşlarından biridir;
hem de en önemli temel taşıdır.
Böyle bir eseri gün yüzüne çıkar
mak, bu Vakıf için en büyük şeref
lerden biri olacakken, projenin
durdurulmuş olmasını ben de şaş
rıyla

kınlıkla karşılayanlardanım.
Değerli arkadaşlar,

ilke olarak
herhangi bir vakıf için, senedinde
de hüküm varsa, şirket kurmak bir
yasal haktır. Finans kurumuna ya
da bir başka şirkete ortak olmak,
bir kanuni haktır. Eğer bir mütevelli heyeti, Vakfın gelirlerini artı
rayım ve bu yolla daha çok hizmet
edeyim gibi bir anlayış ve yaklaşımla bir yerlere ortak oluyorsa, ya
da şirketler kuruyorsa ya da hizmetin gereği şirket kuruyorsa, buna katılmamak mümkün değil. Ancak,
tecrübeler göstermiştir ki, bu
l
şirketlerden Vakıf yönetimlerimiz
beklediği sonucu alamamıştır.

Eğer Denizli Müftüsü Ahmet
Hulusi Efendi , İzmir Müft üsü...
1
Nutuk'ta Atatürk söylüyor, eğer
Havza Müftüsü, Amasya Müftüsü,
1 Sıvas Müftüsü, Erzurum Müftüsü
olmasaydı , Türkiye Cumhuriyeti
Devleti olmazdı diyor. Eğer bizler
1
yoksak, eğer bizler devredışı bıra
kılmışsak, eğer bizler devletin, milletin, dinin, kültürün , ahlakın içinde yoksak, düzenleyicisi değilsek.
bu devleti ayakta tutmak mümkün
değildir . Bizim, böyle bir görevimiz var.

Fahrettin Aşık

Mehmet Çiçek
Vakf ı kuranları , Diyanet camiasına emanet edenleri, ter döken-

Muhterem Genel Kurul üyeleri,
Diyanet
yayınları fevkalade hiz1
metlerin içerisinde en önemli yeri
işgal eder. Ansiklopedi de bunlardan bir tanesidir. Onu da Diyanet
yayınları içerisinde mütalaa etı mek, Diyanet ve Vakıf yayınlarının
sahldığı yerde onu satmak bence
takip edilmesi gereken önemli yolj lardan bir tanesidir. Sonra, Diyanet Vakfı'nın yayınları , Diyanetin
yayınlarına nispetle çok pahalı du1 rumdadır. Biraz daha onların ucuz!atılması gerekir.
Çünkü, bizim

leri, gözyaşı dökenleri, emek verenleri, rahmeti rahmana kavuşmuş olanlar dahil herkesi saygıyla
yad ediyorum. Hayatta olanlardan
da Allah razı olsun. Eksikleriyle,
kusurlarıyla beraber, en zor günlerde, en sıkıntılı günlerde, din ve
diyanet hizmetlerine büyük katkıda bulunmuşlardır ve bu eser, _T ürkiye Diyanet Vakfı, Diyanet işleri
Başkanlığı teşkilatımızın en ücra
köşesinde, Türkiye'de ve dünyada
hizmet vermiş ulusal bir teşkilattır
ve sadece Diyanet Teşkilatımıza
değil , Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en zor anlarında, en sıkıntılı
anlarında imdadına yetişmiş bir
teşkilattır . Bu teşkilatın büyüklüğü
nü mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
varlığı ve bekası , Diyanet İşleri
Başkanlığının harç görevini yapmasına bağlıdır. Türk Devletinin, ı
Türk Milletinin varlığı ve bekası,
Diyanet İşleri Başkanlığı ' nın birleş
tirici, bütünleştirici. toplumun kavga eden dinamiklerinin tamamını
bir araya getirici, müşterek strateji
oluşturucu ve bu stratejiyi hayata
geçirici çalışmalarına bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle kurulmuştur.

1

gayemiz dinidir, hayridir, manevidir, maddı değildir.
Vakfımız,

adeta, Diyanetin ufukmilletimize hatta
insanlığa mal olmuştur. Yapmış olduğu, yurtiçinde ve yurtdışındaki
hizmetleriyle hepimiz iftihar ediyoruz ve destek veriyoruz. Geçmişte
nasıl destek verdiysek, bundan
sonra da destek vermeye her halCı
karda şubelerde devam edeceğiz ;
yeter ki diyaloğumuz sağlam olsun, tesanüdümüz sağlam olsun,
dayanışmamızda herhangi bir arı
za vesaire meydana gelmesin.
larını

da

geçmiş,

bu kurumun adından gelmektedir,
da bu kurumun adından gelmektedir. Hiç kimsenin koyduğu
sermayeden, hiç kimsenin vakfettiği akardan gelmemektedir. Bu,
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşu
nun adından ve o adın itibarından
· gelmektedir. Diğer vakıflar gibi,
Silahlı Kuwetler Vakfı gibi, Milli
Eğitim Vakfı gibi, kurum vakfıdır.
Kurum vakfının kurum vakfı diye
düşünmezsek, onu mutlak manada bir sivil toplum kuruluşu, benim
kurduğum dernek, onun kendi
malıyla kurduğu, senedine vakfettiği , akarım bağışladığı tamamen
bir sivil kurum diye değerlendirir
sek yanılırız. Onun için, öyle demeyelim bana göre, o da sıkıntı
doğuruyor. Çünkü, sonuçta sanki
Diyanet İşleri Başkanlığı ayrı bir
kurum, Diyanet Vakfı ayrı bir kuruluş gibi değerlendiriliyor.
itibarı

Mehmet Kervancı
Değerli arkadaşlarım sanıyorum
yayın hayatında

Türkiye Diyanet
Vakfı 'nın başarıları görmemezlikten gelinemez. Eğer tarafsız gözle
değerlendirilirse nitekim zaman
zaman dış başka kuruluşlar tarafın
dan da değerlendirilmiş, Vakfımız
Türkiye'de en seviyeli, en kaliteli
yayın kuruluşu olarak takdir edilmiştir, taltif edilmiştir.

Fahri Demir
Vakıf, sivil toplum kuruluşudur.
Kendi senedindeki vazifelerini yapacaktır . Tabiı, bu arada, Diyanet
İşleri Başkanlığına da yardım edecektir. Türkiye Diyanet Vakfı , mücerret bir sivil toplum kuruluşu değildir, kurum vakfıdır. Gelirleri de,

Diyanet İşleri Başkanı'nın, burada yaptığı konuşma, ilkeli, eleştiri
li, kapsamlı bir konuşma oldu ve
açıkça her şeyi konuştuk. Böyle
konuşursak bir noktaya varacağız.
İslam alemi için de, her şeyi konuşan laik bir devlet, hukuk devleti,
açıkça konuşan ve sorunlarını birlikte çözen bir ülke olarak, Türkiye
Cumhuriyeti'nin bu güzel gelişme
sinde Yüce Allah'ın onları ve onların din hayatı için çalışan alimlerini, din görevlilerini korusun diyorum.
Fıkri

Gültekin

Diyanet ile Vakıf birbirinden ayMüftü varsa bir ilde Diyanet Vakfı vardır, Diyanet Vakfı
varsa müftülük vardır. Yani, hizmetin yürümesi için, çarkın dönmesi için lazım bu.
rı değildir.

Vakıf

ve Diyanet olarak, ben ayYani, Diyanet
Vakfı derken Diyanet diyorum, Diyanet derken yine Diyanet Vakfı
diyorum. Diyanet Vakfını lütfen
Diyanet'ten ayrı düşünmeyiniz.
Diyaneti de, Diyanet Vakfından
ayrı düşünmeyiniz. Ben şahsen
öyle düşünmüyorum. Yani, şimdi ,
bizim buradaki Genel Kurul üyeliğimiz, Diyanet dışı elemanı , sözde,
şeklen öyle, ama gelin görün ki,
benim kanımı akıtsanız içinden Diyanet çıkar.
rı düşünmüyorum.

Lütfi Doğan
Diyanet Vakfı 'nı Allah için, Türk
Milletinin adına kurduk, onların
hizmeti için kurduk. Allah'a çok
şükür ki, imkanlar elverdi, ben Bakan olduktan sonra Tayyar Bey'in
aracılığıyla Hac kararnamesiyle
daha güçlü bir hale geldik. Büyüdükçe , artık kişileri aşıyoruz. Diyanet Vakfı 'nın manevi ve ruhanı
varlığı , kişilerin değildir.

Mustafa Sinanoğlu

Kemal Güran

Ahmet Okutan

Türkiye Diyanet Vakfının yurt
dışına sunduğu eğitim hizmetleri,
yayın hizmetleri vs. Bunları Diyanet hizmetlerinden ayrı mütalaa
etmek mümkün değil. Özellikle
yurt dışındaki eğitim hizmetlerinde
Diyanet Vakfı , Türk Devletini temsil ediyor, Türk Devletinin yüzünü
ak ediyor oralarda. Türk Devletinin genel politikasına uygun olarak ve birtakım başka ülkelerin
oraya sunacakları hizmetlere mukabil hizmetler sunmak gibi önemli bir misyonu üstleniyor. Köstence'de Kemal Atatürk İlahiyat ve
Pedagoji Lisesi diye bir lise var.
Türkiye Diyanet Vakfı ' nın desteğiyle açılmış bir lise bu. Köstence
Başkonsolosumuz , bana , birkaç
defa çeşitli yerlerde tekrar etti, dedi ki; "Türk Devletinin Romanya 'da yaptığı en kalıcı , en doğru ,
en iyi hizmet bu hizmettir. " Bu
hizmetleri din hizmeti dışında mütalaa etmek mümkün değildir.

Efendim, ben, Vakfın , Diyanet
hizmetlerini, eğitimi baş tarafa alı
yorum, görevlilerimizin eğitilmesi
gerekir. Diyanet Vakfı bütün malıyla, mülküyle din görevlilerinin
eğitilmesi için seferber olmalı.

Mustafa Sinanoğlu
Diyanet Vakfı 'nın hizmetleri, hiçbir zaman küçümsenemez. Dünyaya hizmet vermeye çalışıyorlar .
Vakıf Senedinin 12'nci Maddesi , Genel Kurul teşkilinde (e) bendinde üçte 1 olarak il müftülerini
Genel Kurula kabul etmekle, aslın
da önemli bir adım atmıştır. Bu

Öğrencilere burs verme işi , ilim
adamı yetiştirme işi

bir D_iyanet

hizmetidir. Yani, Diyanet hizmeti
dediğimiz

samlı ,

zaman konuyu çok kapçok geniş bir şekilde ele al-

mamız gerektiğini düşünüyorum.

I
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yönüyle, temenni ediyoruz ki,
önümüzdeki yeni Mütevelli Heyetimiz de bize, iki yılda bir, hepimize
Genel Kurula iştirak noktasında
üyelik hakkını tanır ve bizler de, bu
işin a 'dan z'ye yükünü çeken kişi
ler olarak, burada, hiç olmazsa fikirlerimizi beyan etme hakkına sahip oluruz.
İrşat hizmetlerini destekleme ko-

nusunda, vaizlerin önemini söylememe gerek yoktur. Yıllardan beri, Maliye Bakanlığı ' ndan bir şey
elde edilemedi. Ben istiyorum ki,
her ay, bir sosyal yardım olarak,
vaizlerimize mutlaka belli bir meblağ verilerek, vaizlik kadrolarını en
kısa zamanda dolduralım.

Recep Yıldırım
Vakıf

hizmetleri, esas itibariyle
Allah ' ın rızasını kazanma hedefine
yönelik çok yüce bir faaliyettir. Allah 'ın rızasını kazanmak amacıyla
bağışlanan malların sarfında da,
onun rızasını gözetmek, Vakıf idarecilerinin temel görevi ve sorumluluğudur . Bu görev ve sorumluluğu yerine getirmesi beklenen Vakıf yöneticilerinin daima nefis muhasebesi yapması ve her yapıla
nan iş ve sonuçları üzerinde bir
murakabede bulunması gerekir.
Vakıf yöneticileri, yanlışa sapmaktan, eksiklerden ve hataların sürekliliğinden korunmak için de istişare etmenin, paylaşımcılık ruhunun, işi ehline vermenin, israftan
kaçınmanın lüzumunu bilmelidir.
Vakfın esas gayesine uygun hizmet üretmede, doğru karar vermek için, kendi nefsimizi hesaba
çekmek, Vakıf malının emanetçisi
olarak boynumuzun borcu olmalı

tüne kurar. Ancak, sorumluluk sahibi her insan, başarısızlığın faturasını ve sorumluluğunu üstlenmek
durumundadır. Bunun aksi, layüsel
bir konumda olmayı gerektirir. Bu
ise, sorumsuzluk demektir. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde, hiçbir kimsenin bu konumda olmadığı bir vakıadır. İn
sanlar, kendi ürünleri olan başarı
sızlıklarına mazeret bulabilirler.
Ancak, hiçbir mazeret, başarılı olmanın sonuçlarını ve yararlarını bize veremez. Başarısız olmayı mazur gösterebilecek tek tutum, başarısızlığın bir kereye mahsus olması ve bir daha tekrarlanmaması
için gerekenleri yapma iradesini
göstermektir.
Değerli Genel Kurul üyeleri, bu
mevcut tabloyu arzu edilen güzelliğe kavuşturmak, hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluğun iki yönü vardır. Bir yönü Diyanet İşleri
Başkanlığına, diğer yönü Türkiye
Diyanet Vakfı 'na aittir. O halde,
Türkiye Diyanet Vakfı için yeni bir
gelecek tasarlamak ve inşa etmek
bu iki kurumun el ve gönül birliği
etmesine bağlıdır. Bunun için, uzlaşma kültürü oluşturmaya, çatış
ma kültüründen uzlaşmaya gayret

Harun Özdemirci
Mütevelli Heyetindeki arkadaşla
dönemleri içerisinde, ciddi şeyler yapmışlardır , Vakfın düzlüğe çıkabilmesi için, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf arasındaki diyalogların sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi için çalışma
lar yapmışlardır.
rımız, altı aylık

Bu Genel Kurulun önemli olduğunu, tarihi bir vazife yapacağını
ve bu kurumların , her iki kurumun
da yıpranmasına son diyeceğini,
iki kurumu birbiriyle geçmişte olduğu gibi, iç içe çalışan, birbiriyle
dayanışma içerisinde olan kurum
haline getireceğine inanıyorum.
Bunun için de, bu yapıyı oluştura
cak, başta Diyanet İşleri Başkanı
mız olmak üzere, birlikte çalışmak
istediği arkadaşlarına da, bu yapı
için fırsat verilebileceğini düşünü
yorum.
Yapılan müzakerelerin ardın
dan Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu seçimlerine geçildi.
Yapılan seçimler sonucunda:

Mütevelli Heyet asil üyeliklerine;
Mehmet Altunkaya, Hüseyin Çı
nar, Ahmet Yayla, Yusuf Kalkan,
İsmail Öner, Recep Yıldırım.

Mütevelli Heyeti Yedek
Üyeliklerine,
Şemsettin Yazırlı ile Harun Öz-

demirci seçildi.

Denetleme Kurulu Asil
Üyeliklerine de;

dır.

Yasalara ve Allah'a hesap vermeden önce, kendi nefsimizi hesaba çekmek aklın yoludur. Bu nedenle, Vakıf hizmetleri alanında
başarısız olma lüksüne sahip deği
liz. Esasen, iş ve ürün ortaya koymak isteyen her insan başarıyı
arar, tüm hesaplarını da başarı üs-

etmemiz gerekiyor. Bu yolda, herkesin üzerine düşen fedakarlığı yapacağına inanmak istiyorum. Bunu, ilgililerden beklemenin hakkı
mız olduğu kanaatindeyim.

Ruşen

moğlu

Seymen, Rıdvan Nizave Ahmet Okutan,

Denetleme Kurulu Yedek
Üyeliklerine ise;
Harun Özdemirci

Mustafa Bayraktar ve Ömer Faruk Turan seçildiler.

1 5. DÖNEM MÜTEVELLİ HEYETİ
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Mehmet Nuri Yılmaz
Mütevelli Heyeti

yaptı.

İlk defa 1966 yılında Erzurum'da Kur'an Kursu
Öğreticisi olarak göreve başladı. Bundan sonra sıra

Vaizlik, Kültür

Bakanlığı Müşavirliği , aynı

kanlıkta Müfettişlik, Vakıflar

ı- 1

I!
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Başkanı

1943 yılında Erzurum'da doğdu. Küçük yaşta
Kur'an-, Kerim'i ezberledi. Devrin büyük alimlerinden Erzurum eski Müftüsü merhum Sakıp Danış
man'dan dinı ilimler tahsil etti. Sarf, Nahv (Arapça
Gramer), Maan, Bedi (Arap Edebiyatı) , Mantık, Fı
kıh , Fıkıh Usulü, Hadis, Hadis Usulü, Feraiz, Kelam
ve Farsça okuyarak icazetname aldı. İlk, orta ve lise
tahsilini Erzurum'da bitirdi. Yüksek öğrenimini Erzurum İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tefsir sahasında master

sıyla;

•·- .ı.:\'ı.J

Ba-

Genel Müdürlüğü' nde

Vakıf Kayıt Mütehassıslığı ve Mütercimlik, Din İşleri
Yüksek Kurulu Raportörlüğü , Din İşleri Yüksek Ku-

rulu Uzmanlığı ve Çankaya Müftülüğü görevlerinde
bulundu. Başarılı çalışmalarından dolayı Diyanet İşle
ri Başkanlığı'ndan takdirname aldı.

1990 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine
seçildi. 11 Aralık 1991 tarihinde Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcılığına atanan Mehmet Nuri Yılmaz, 3
Ocak 1992 tarihinden itibaren Diyanet İşleri Baş
kanlığı görevini yürütmektedir.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın yazdığı bir "Kur 'an-ı Kerim Meali" bulunmaktadır. Ayrı
ca; " İçtihat Nedir, Müçtehid Kimdir?" adlı eseri ve
yayına hazırlanmış " İbn-i Batuta Seyahatnamesi",
"Ahilik ve Fütüwet" bölümünün tercümesi ile
"Kur'an'da Nesih", "Sünni ve Şü İhtilafının İçyüzü"
ve Kur'an'da Talak" adlı eserleri vardır. Bilimsel toplantılarda ; muhtelif konularda sunduğu tebliğleri ile

gazete ve dergilerde yayınlanan çok sayıda röportaj,
konuşma ve ilmi makaleleri 4 cilt halinde kitap olarak yayınlandı.
İslami ilimler üzerinde özel dersler vererek halen
çeşitli üniversitelerde ve Diyanet İşleri Başkanlığı ' nın
değişik

renci

kademelerinde görev yapan çok

sayıda öğ

İKİZ, Hacı Salih NURSAÇAN, Hacı Nuh Efendi, Hacı Abdullah SARAÇOGLU, Hacı Ahmet KİRAZOG

LU, Hacı Mehmet ÇORAKÇI, Hacı İbrahim EKEN,
Hacı Osman KAVGACI ve daha bir çok ehli ilimden
Arapça; Divriği ' li Hacı Ahmet Efendi'den Farsça
dersleri okudu.
1955 yılında dışarıdan

yetiştirdi.

Mısır Devlet Başkanı Hüsnü MÜBAREK tarafından
"Devlet Nişanı " ile taltif edildi. Kırgızistan OSH Üniversitesi tarafından fahri profesörlük payesi, Azerbaycan Bakü Uluslararası Ekoenerji Üniversitesi
Arap-İslam Araştırmaları Fakültesi " İlahiyat Bilimleri
Doktoru Diploması " verildi.
Ayrıca, aynı

üniversite tarafından Azerbaycan'a
götürülen hizmetler ve Azerbaycan-Türkiye ilişkileri
ne değerli katkılarından dolayı "Altın Şeref Madalyası " ile taltif edildi.
Mehmet Nuri Yılmaz; Arapça, Farsça ve
bilmektedir.

Fransızca

sınava

girerek ilkokul diplo-

ması alarak Kayseri İmam-Hatip Lisesine kayıt oldu.
İmam-Hatip lisesinde okurken yedi yıl fahri İmam
Hatiplik ve fahri vaizlik görevi yaptı. 1962 yılı Haziran döneminde İmam-Hatip Lisesini, güz döneminde ise dışarından sınava girerek öğretmen okulunu
bitirdi. Aynı yıl resmi İmam-Hatiplik görevine başla
dı. 1963 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsüne
kaydını yaptırdı. 196 7 yılında mezun oldu. Şerefli
koçhisar Vaizliği , Gölhisar Müftülüğü, Yeşilhisar
Müftülüğü görevlerinde bulundu.

1969 yılında vatani görevini yapmak üzere askere
gitti. Yedek Subay olarak askerliğini tamamladıktan
sonra Kars İli Merkez Vaizliğine, Tarsus, Bakırköy İl
çe Müftülüklerine, 1984 yılında ise İçel İl Müftülüğü
ne, 1995 yılında da İzmir İl Müftülüğüne atandı.
28.07.1999 tarihinde Başkan Yardımcılığı görevine
başladı. Halen Başkan Yardımcısı olarak göreve devam eden Mehmet ALTUNKAYA evli ve 4 çocuk
babasıdır.

Mehmet Altunkaya
Mütevelli Heyeti Il.

Başkanı

Torunoğlu 1939 Ahıska doğumlu olup bir yaşında
iken Kafkasya'dan gelen ailesiyle birlikte Ağrı İli' nin
Amat (Yenitezeren) Köyüne yerleşti. İlkokul çağında
iken ninesi Kandef'den daha sonra Köyün İmamı
Molla Abbas'tan Kur 'an-ı Kerim öğrendi. 1948 yılın
da Hasankale'nin Tortan Köyünde Kerim Hocadan
Kur'an-ı Kerim ve Arapça okudu. 1949 yılında Kayseri'ye yerleşerek , burada Hacı Mümin AKAN'dan
Kur'an-ı Kerim, Hacı Yusuf EKEN, Hacı Osman

Mütevelli Heyeti Üyesi
Kars ili Aydınalan Köyü'nde doğdu.
İlkokulu doğum yeri olan Aydınalan Köyü İlkoku
lu'nda bitirdi. İlkokuldan sonra medrese tahsiline baş
ladı. 1958 yılında Erzurumlu Sarı Hafız lakabıyla ma1946

yılında

1974-1975 yılları arasında Yedek Subay olarak yap-

ruf Mustafa Şekeroğlu'ndan hafızlığını ikmal etti.
1962 yılına kadar Kars Müftüsü Habib Arcan ve
Kars Vaizi Ekrem Bilican hocaefendilerden özel
Arapça ve fıkıh dersleri aldı.
1962-1963 öğretim yılında Kayseri İmam-Hatip
Okulu'na girdi. 1968-1969 yılında imam-hatip okulundan mezun oldu. 1969 yılında Kayseri'de imam~atip olarak göreve başladı. Aynı yıl Kayseri Yüksek
lslam Enstitüsü'ne girdi ve 1972-1973 öğretim yılın
da mezun oldu.

tı. Asker dönüşü Kütahya İmam-Hatip Lisesi öğret
menliğine başlayan Kalkan, 1978 yılında da Bilecik
Endüstri Meslek Lisesi öğretmenliği, 1979 yılında Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Müdürlüğü görevinde bulundu. 1980 yılında memuriyetten istifa ederek özel
bir şirkette Personel ve İdari İşler Müdürlüğü, bilahare İşletme Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1986 yılında Diyanet İşleri Baykanlığı Manisa Eği
tim Merkezi'nde tekrar memuriyete döndü. 1987 yı
lında Ankara Kocatepe Camii İmam-Hatibi olarak
1973-1975 yıllan arasında Kayseri İl Müftü Yargöreve başladı. Aynı yıl Ankara Müftü Yardımcılığı
dı°:cılığı, 1975-1976 yılları arasında Artvin İli Borç- 1 görevine atandı. 1991 yılında Başkanlık Dış İlişkiler
ka ilçesi Vaizliği görevini yaptı. 1976-1980 tarihleri
Dairesi Başkanlığı Yurtdışı Din Hizmetleri Şube Müarasında Artvin İli Arhavi İlçe Müftülüğü, 1980-1985
dürlüğü , 1993 yılında Frankfurt Din Hizmetleri Atetarihleri arasında Amasya _il Müftülüğü, 1985-1994 1 şe Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1997 yılından
tarihleri arasında Burdur il Müftülüğü, 1994-1999 buyana Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Dairetarihleri arasında Sakarya İl Müftülüğü görevlerinde si Başkanlığı ' nda Musahhih olarak görevine devam
bulundu.
etmekte iken 05.08.1998 tarihinde Dış İlişkiler Da15.11.1999 tarihinde Ankara İl Müftülüğü'ne nak- iresi Başkanlığı 'na tayin edildi.
len atandı. Halen bu görevini sürdürmekte olan HüEvli ve dört çocuk babası olan Yusuf KALKAN,
seyin Çınar evli ve üç çocuk babasıdır.
Arapça ve Fransızca biliyor.

Yusuf Kalkan
Mütevelli Heyeti Üyesi
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1949 yılında Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde doKalkan, ilkokulu aynı köyde okudu. Düzce
İmam-Hatip Lisesi'nden 1969 yılında mezun oldu.
Aynı yıl İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne başlayıp ,
1974 yılında bitirdi. 1970 yılından itibaren İstan
bul/Eminönü Müftülüğü Saman-ı Viran-ı Sani Camii
İmam Hatipliği görevinde bulundu. Askerlik görevini,

İsmail Öner

ğan

Mütevelli Heyeti Üyesi

1934
doğdu.

yılında

1948

Düzce

yılında

Hacıhasanefendi

Düzce'de

hıfzını

köyünde

ikmal ettikten

sonra 1955 yılında İstanbul Yazıcı Camii müezzinkayyımlığına, 1959 yılında Sultanahmet İshakpaşa
Camii Hatipliğine atandı. 1963 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdikten sonra Düzce İmam
Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliğine atandı.
1969 yılında Milli Eğitimden ayrılarak Diyanet İşleri
Başkanlığına geçti ve Sakarya Merkez Vaizliğine tayin edildi. Bu arada 1972 yılında Zonguldak merkez
olmak üzere Bolu-Sakarya-Zonguldak Bölge Vaizliği
ne devam etti. 1974 yılında Düzce müftülüğüne ,
1975'te Haseki Eğitim Merkezine kursiyer olarak devam etti. 1978 yılında Sakarya İl Müftülüğü görevine
başladı. 10 Kasım 1987 tarihinde de Konya İl Müftülüğüne atandı.

13 yıl aradan sonra 1992 tarihinde yeniden teşek
kül ettirilen Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına
seçildi. Bulunduğu görevden 30.04.1998 tarihinde
İsviçre Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevine atanmış ve bu görevde iken 15.02.1999 tarihinde de emekliye ayrılan İsmail Öner Arapça bilmektedir.

1963-1967 yılları arasında Bursa İmam-Hatip Lisesi'nde müdür yardımcılığı , 1967-1969 yılları arasında yedek subaylık, 1969 yılında üç ay Eskişehir
İmam-Hatip Okulu Müdürlüğü , 1974-1975 Burdur
İmam-Hatip Okulu öğretmenliği , 1975-1977 Manisa İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü, 1977-1979 İzmir
İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü , 1979-1980 İzmir
Karşıyaka İmam-Hatip Lisesi öğretmenliği , 19801982 İzmir İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü görevlerini yapmış ve bu görevde iken emekli olmuştur.
Ağustos

1982 tarihinde Vakfımızda Genel Müdür
Yardımcısı olarak göreve başlayan , 06.08.1991 tarihinde Mütevelli Heyeti Genel Sekreterliği görevine
atanan ve bu görevinden de 06.02.1995 tarihinde
ayrılan Ahmet YAYLA, evli ve üç çocuk babasıdır.

Recep Yıldırım
Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi Genel Müdür Vekili
1962 yılında Ankara' da doğdu. 1979 yılında Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nden ve 1987 yılın
da Medine ilahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Ahmet Yayla
Mütevelli Heyeti Üyesi
05.02.1935 yılında Tatarilyas Köyü'nde (Kırşehir)
doğdu. İlk , orta ve liseyi Kırşehir' de tamamladı.
1963 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden
mezun oldu.

14.12.1987 tarihinde Vakfımız Hayır İşleri MüUzman Yardımcısı olarak göreve başla
yan Recep Yıldırım , 18.08.1991 tarihinde Dış İlişki
ler Müdürlüğü görevine atandı.
dürlüğü ' nde

09 .05.1999 tarihinde Vakfımız Genel Müdür Yardımcılığı
görevine atanan Recep Yıldırım
11.10.2000 tarihinden bu yana Genel Müdürlüğe
vekalet etmektedir. Recep Yıldırım evli ve üç çocuk
babası olup, Arapça bilmektedir

TüRKİYE DiYANET VAKFI HASTANELERİ

Tıptaki

Yenilikleri Yakından Takip Ediyor

Bültenlerimizin son sayılarında Türkiye Diyanet Vakfı 'nın sağlık
hizmetlerine sık sık yer veriyoruz. Amacımız; sağlık alanında pek
çok ilke imza atan ve tıptaki en son gelişmeleri uygulayan hastanelerimizin hizmetinden sağlık problemi olan insanlarımızın yararlanmasıdır. Bültenimizi takip eden değerli okuyucuların yakından şahit
oldukları gibi, daha önce hastanelerimizde uygulanan, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde yaygınlaş
mış ve ayrı bir Sağlık Merkezi veya hastane içinde bağımsız bir ünite olarak hizmet vermekte olan "OUTPATIENT CLINIC" uygulamasından ve dünyada ilk defa uygulanan bir yöntemle domuzlardan
özel işlerle hazırlanan kalp kapakçığı aracılığıyla kalp oluşumlarına
en az zarar verilerek normal kalp anatomisini ve fizyolojisini sağla
yacak bir metoddan bahsetmiştik.
Bültenimizin bu sayısında ise, yine 29 Mayıs Hastenesi'nden ve
Amerika'da 200 merkezde uygulanmakta olan ve Türkiye'de ilk defa 29 Mayıs Hastanesinde uygulanan İnkontinans (idrar kaçırma)nın
ameliyatsız olarak manyetik dalgalarla tedavisine yer vereceğiz.
Umarız

bu tür

sıkıntısı

olan

hastalarımıza faydalı

olabiliriz.

29 MAYIS HASTANESİ
"Çağdaş

Hizmet - Çağdaş Teknoloji"
yola çıkan, Türkiye Diyanet
Vakfı 29 Mayıs Hastanesi günümüz bilgi çağının gereği olan ileri teknoloji ve
kaliteli hizmeti 1998 yılından bugüne
sloganıyla

gerçekleştirmektir.

Türkiye Diyanet Vakfı bu anlayışla,
sağlık hizmetini 1998 Ankara, 1999 İs

tanbul 29 Mayıs Hastaneleriyle hastalara ulaştırmanın haklı grurunu taşımakta
dır.

Bu alandaki kaliteli hizmeti tüm insanlara ulaşbrmak; kaliteden ödün vermeden, dürüstlüğü hedefleyerek insanlığa
hizmet vermek değişmez şiarıdır.
Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Hastanesi Vatan Cad. Emniyet Müdürlüğü
yanında 1999 yılından bugüne hizmet
vermektedir. Hastane 10.100 m2 kapalı alan üzerinde kurulu olup, son teknoloji ürünü cihazlarla donablan 6 ameli-

yathane; toplam 32 yoğun bakım yatağı, 5 suit, 88 tek kişilik klimalı, TV'li minibarlı hasta odası bulunmaktadır.
Gelişmiş teknolojiyle alt yapıya sahip
modern ameliyathanesinde, tüm ameliyatlar (kalp-damar cerrahisi, mikroşirurji
dahil) yapılabilmekte olup, tüm endoskopik cerrahi gereçler (laparoskopi, artroskopi, endoskopik sinüs cerrahisi, histeroskopi vs.) bulunmaktadır. İki ameli·
yathane laminer akımlı olup, röntgen
mobil skopi ve frozen kesitten patalojik
inceleme imkanlarını içermektedir.
Llliıa:a:::.--ır-.
Hastanede tüm biyokimyasal ve mikrobiyolojik tetkikler, tüm görüntüleme 1
yöntemleri ve tüm nükleer tıp teşhis-te
davi imkanları son teknolojik gelişmeler
ile hizmetinize sunulmuştur.
!..-a\wlı:J11Cı:.c-~:ı,; ı::ı. ._ _,..,_ _
" Çağdaş Hizmet - Çağdaş Teknoloji" Bazı kişilerde idrar kaçırma yukarıda ansloganı ile yola çıkan 29 Mayıs Hastane!atılan iki tip kaçırmanın da birlikte gösi tıptaki yenilikleri, yeni teşhis ve tedavi rüldüğü tiptedir. Bu tlip idrar kaçırmaya
yöntemlerini yakından izlemeye devam da MIKS İNKONTİNANS denir.
ediyor. Buna en güzel örnek olarak İn
İdrar Kaçıran Hastalara
kontinans (idrar kaçırma)nın ameliyatsız
Hangi Tetkikler Uygulanır?
olarak manyetik dalgalarla tedavisi hasİdrar kaçırma şikayeti ile doktora baş
tanemizde mümkün olmaktadır. Ameri- vuran hastalardan öncelikle bu kaçırma
ka'da 200 merkezde uygulanan bu yön- nın şekli , sıklığı, derecesi ile ilgili bilgiler
tem ülkemizde ilk defa 29 Mayıs Hasta- alınır. Sonrasında muayene, idrar tahlili
nesinde uygulanmaktadır.
ve gerekirse mesanenin fonksiyonel yaİNKONTİNANS NEDİR?
pısını anlamak için ürodinami adı verilen
İdrar kaçırmaya tıpta inkontinans tetkik ve anatomik bütünlüğü hakkında
denmektedir. Özellikle menopoz sonrası bilgi almak için röntgen incelemeleri yadönemde ve fazla doğum yapmış kadın pılır.
larda görülen bu durum bazen daha erEldeki bilgilerin ışığında her hasta için
ken yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. en uygun tedavi yöntemi tespit edilir ve
30 yaşın üzerindeki her dört kadından uygulanır.
biri idrar kaçırma problemi ile karşı karİdrar Kaçırmanın Tedavi
şıyadır. Bu problem genel inanışın aksiŞekilleri Nelerdir?
ne sadece yaşlanma ile ortaya çıkan bir
Tedavide
cerrahi yöntemler ve ilaç tedurum değildir.
davileri
bulunmaktadır. İdrar kaçırmanın
İdrar Kaçırma Hangi
derecesi ve hastanın sosyal yaşamına
Durumlarda Görülmektedir?
olan etkisi göz önüne alınarak en basitİdrar kaçırma; öksürme, hapşırma ve- ten en girişimsel yönteme kadar tedaviya gülme gibi karın içi basıncın arttığı de pek çok metod bulunmaktadır.
durumlarda ortaya çıkabileceği gibi, daCerrahi yöntemlerin uzun dönem soha az eforla da (yürümek, yataktan kalknuçlarına bakıldığında pek çok hastada
mak gibi) meydana gelebilir. Bu tip idrar
operasyon sonrası idrar kaçırmanın tekkaçırmaya STRESS İNKONTİNANS adı
rar başladığı bildirilmektedir.
verilmektedir.
Sıkışma tipinde idrar kaçıran hastalarBazı hastalarda kaçırma , kişinin ani
da kullanılan ilaçların ise ağız kuruluğu,
olarak idrara çıkma ve sıkışma hissi ile
halsizlik, görme bozukluğu gibi yan etkiberaberdir. Bu tip idrar kaçırmaya URleri ilaç tedavisini zorlaştırmaktadır.
GE İNKONTİNANS denir.
En Çok Tercih Edilen
Bu hastalar alışverişe çıkamazlar, miYöntemler Hangileridir?
safir ziyaretine gitmeye çekinirler; çünkü
İdrar kaçıran hastalar arasında yapılan
bu durumun aniden ortaya çıkacağını ve
,
anketler,
bu hastaların ameliyatsız ve
tuvalete yetişemeyeceklerini düşünürler.

!-'-

ilaçsız yöntemleri tercih ettiğini göstermektedir.
Ameliyatsız, Manyetik
Dalgalarla Tedavi Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri'nde üç yıl
dan beri uygulanan yeni bir tedavi yöntemi ile idrar kaçıran hastalar elbiselerini bile çıkarmadan tedavi edilebilmektedir. Kısaca ExMI (Vücut dışından magnetik inervasyon) adı verilen bu yeni tedavi yöntemi Mayo Klinik, Cleaveland
Klinik gibi dünyaca meşhur klinikler baş
ta olmak üzere ikiyüze yakın klinikte uygulanmakta ve giderek yaygınlaşmakta
dır.

Magnetik Tedavinin
Uygulama Şekli Nasıldır?
Tedavi, idrar tutmaya yarayan kasların magnetik alan ile uyarılarak güçlendirilmesi esasına dayanmaktadır. İdrar kaçıran hasta gerekli tetkikler yapıldıktan
sonra giyinik olarak özel bir sandalyeye
oturmaktadır. Bu sandalyenin altına yerleştirilmiş bir cihazdan çıkan magnetik
dalgalar elbise ve dokulardan hiç zayıfla
madan geçmekte, idrar tutan kasların sinirlerini uyararak kasılmasına ve güçlenmesine sebep olmaktadır. Tıpta devrim
yaratan ve teknoloji sayesinde bir çok
kadının idrar kaçırma gibi rahatsız edici
bir durumdan ameliyat olmadan kurtulması mümkün olmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Hastanesinde bu konuyla ilgili şikayeti olan
hastalar, ilgili kadın-doğum, üroloji muayenesinden sonra gerekli tahlil ve tetkikler yapılmakta, eğer hasta için bu tedavi yöntemi gerekli görülürse uygulan·
maktadır.

Vakfımızca İşletilen Bazı Öğrenci Yurtları

Tatil Amaçlı Hizmete Açıldı
2001 Yılında Vakfımız, öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez
ve taşra teşkilatı ile Vakfımız ve
Vakfımıza bağlı şirket ve işletme
lerde çalışan personelin aileleriyle
birlikte tatil yapmasına imkan tanı
mak maksadıyla, her türlü donanı
ma sahip olan tarihi ve turistik yerlere ulaşım sorunu bulunmayan

ciliğinin yanı sıra ,

Antalya'da da 6
I dai.reli Özel Misafirhane işletmeci
!iği yapılmaktadır. Antalya dışında

Bu sebeple, isteklilerin rezervas-

ki misafirhanelerimiz ve tatile açılan öğrenci yurtlarımız herkese
açıktır.

yon

yaptırmaları

nel

Müdürlüğü (Eğitim

için

Vakfımız

Kültür ve

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü) ile
1

temasa geçmeleri gerekmektedir.

öğrenci yurtlarımızdan İçel/Bozya

zı ve Bursa/Osmangazi Erkek Öğrenci Yurtlarını Temmuz-Eylül aylarında tatil amaçlı olmak üzere
hizmete açmıştır.
Bu sebeple; adı geçen yurtları
mızda kalacak misafirlerden 2001
yılı için;

1. Sabah kalvahtısı ve akşam yemeği verilmesi halinde Vakıf ve
Diyanet İşleri Başkanlığı personeli
ıçın
kişi
başına
günlük
4.000.000.TL, diğer misafirler
için 5.500.000.TL.
2. Sadece barınmaları halinde
Vakıf ve Diyanet İşleri Başkanlığı
personeli için kişi başına günlük
2 .000.000.TL, diğer misafirler
için 3.000.000.TL.
3. Kurum personeli olsun veya
olmasın misafirlerin 11 ve daha
yukarı yaşlardaki

Tel: (0312) 417 12 35/557 - 558-596
Fax: (0312) 417 29 24

1

I
1

Denizciler Mah. Denizciler Cad. No: 59
Bozyazı/İÇEL

1

Tel : (0324) 851 44 07

Hamitler Mah. Huzur Cad. Elif Sk. No: 12
1

Osmangazi/BURSA
Tel : (0224) 243 72 80

1

r. •
1

•

•

Dikmen Cad. No: 137 Dikmen/ANKARA
Tel: (0312) 480 02 38

çocuklarından

ise ebeveynlerinin statüsünde,
Barınma ve yatak ücreti alına
caktır. (10 yaşını doldurmamış çocuklarından yatak ücreti alınmamakla birlikte barınmanın yemekli
olması halinde bu gibilerden sade-

ce yemek ücreti

1

alınacaktır.)

Ayrıca Vakfımız tarafından

Ankara' da 95, İstanbul 'da ise 41 yatak kapasiteli misafirhane işletme-

1

1

1

Klodfarer Cad. No: 14 Sultanahmet/İSTANBUL
Tel: (0212) 516 22 30

Meydan Mah.

Ge-

Değirmenönü

Meydan/ANTALYA
Tel: (0242) 321 55 45

Cad. No: 162

lür~iye Diyanet VoUı ~o~ın ~ollorı lorofın~on Düzenlenen ~onferons

Dini Hayat Afısından Kadın Sorunları
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Kocatepe
Camii Konferans Salonu 'nda "Dini Hayat Açı
sından Kadın Sorunları " konulu bir konferans düzenledi. Ankara Ünive rsitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Beyza Bilgin'in
konuşmacı olarak katıldığı konferansta kadının
toplumumuzdaki konumu, dinin kadına bakış
açışı ele alanırak, kadın sorunlarına çözümler

gu sürecinin tartışma başlıkları olmuştur.
Pratik alanda ise. sorun daha büyük. Teorik alanı da etkileyen bir sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Birincisi, dini
hayatı özüne uygun yaşamak, çağdaş
açıdan mümkün mü? İkincisi , çağdaşlaş
manın içinde olup, dini hayatı korumak
mümkün mü? İkisinin ortasını bulmaya
çalışmak, hem dini hayat, hem de çağ
daşlaşma açısından taviz vermek anlamı
na gelir mi? İşin en vahim tarafı. bütün
bu soruları , kadın üzerinden, kadın bağ
lamında tartışacaksınız .., dedi.
arandı.
Prof. Dr. Beyza Bilgin
Konuşmasına dinin tarifini yaparak
Yoğun bir izleyici kitlesinin katıldığı konferanbaşlayan Prof.Dr. Beyza Bilgin, dinin tasın açış konuşmasını Türkiye Diyanet Vakfı Ka- kip edilecek yol olduğu, insanların yaşar
ken, uydukları ilkelerin, kuralların , doğ
dın Kolları Başkanı Ayşe Sucu yaptı.
ruların, yanlışların din adını aldığını belirterek,
··Allah'a inanan insan, O'nun
Ayşe Sucu
verdiği
değerlere
uyuyor; yani, onun bir
Türkiye Diyanet Vakfı
yolu
oluyor.
Ama,
insanlar inansın inanKadın Kolları Başkanı
masın , herhangi bir yolu takip ediyorlar.
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları
Ona da din deniyor. " dedi.
Başkanı Ayşe Sucu Türk çağdaşlaşması
Allah'a inanan ve inanmayan insanlanın tarihden günümüze kadar problemli
rın bir dini olduğunu ve bunu Kur'an'ın
olduğuna dikkat çekerek, problemin adı
Kafirun suresinden örnek vererek anlanın doğru konulması durumunda sorutan
Prof.Dr. Beyza Bilgin, "Kafirun Sunun çözümünün de kolay olacağını beresi var; Peygamber Efendimize denililirtti.
yor ki ··de ki, ey kafirler, ben sizin diniDini hayatın, Türk-İslam kültür tarinize uyacak değilim , siz de benim dinihinde çeşitli aşamalardan geçtiğini ve
me uyacak değilsiniz . Sizin dininiz size,
çeşitli değişmelere uğradığını belirten
benim dinim bana." Yani, kafirlere "seAyşe Sucu "Dini hayat, Türk - İslam külnin dinın sana" dediğine göre, demek ki,
tür tarihi içinde, çeşitli kırılma ve evrilme
Bu değişimin, teorik ve pratik alanda kafir bile olsa -dinı olmamasını bırakın,
aşamalarından geçerek bugünlere gelinancı olmamasını bırakın- inkarcı bile
yansımalarının olduğunu belirten Ayşe
miştir. Her aşama ve geçiş döneminde,
olsa onun bir dinı var; yani, herkesin haSucu "Teorik planda dini anlayışlarımız,
çeşitli değişimlere uğramıştır; ama, bunyatını yaşarken izlediği, kaçındığı veya
adeta bir sorgu süreci yaşamıştır. Neyin uyduğu birtakım kurallar var, bunlara din
ların arasında en sancılı olan, çağdaşlaş
ma dönemi olmuştur. Çağdaşlaşma dö- doğru, neyin hurafe olduğu, sahih kay- deniyor. Öyleyse, inançla da din olabilir,
neminde, dini hayatımız, adeta . topye- nakların neler olduğu, Kur'an' ı ve Pey- inanç olmadan bile din olabilir; çünkü,
gamberi nasıl anlamak gerektiği , bu sor- her insanın yaşadığı bir hayat var.'' dedi.
kun bir değişime zorlanmıştır. " dedi.
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j hibi olmak demektir. " Tabiı, __bir de
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olumsuz ifadeler var; diyorlar ki: "Modaya uymak demek; ama, geleneğe aykırı
olmak demek. " Bu da olumsuz taraf1.
1 Yani, açık saçık giyiniyorlar diyor. Ama,
bunun sonunda, yine ikisinin arasını bu1 ıuyor. Ben böyle alışmışım, ben kapanı
yorum, onlar da öyle alışmışlar. Aslında
1 açıklıkta, örtülülükte bir şey yok, esas
olan kalp diyor. Bunu da söylüyor. Sanki filozof bunlar. Bu kadar yüksek seviyede konuşmuşlar. " dedi.
1 Kadının tarihin seyri içerisindeki konumuna ve konumundaki değişikliklere
değinen Beyza Bilgin, "Böyle, birtakım
d_eğişiklikler olunca, _kültürel -~eğişiklikle
j rı de bunlar beraberınde getırıyor. Kadı
nın,, yü~len değer olmasının sebebi
bu. dedı.
Bizim geleneksel hayattan modern
hayata geçişimizde kültürel, geleneksel
ve dini hayatta bir takım değişmelerin olj duğunu belirten Beyza Bilgin Allah inancı olarak dinde değişme olmadığını, an1 cak in~~ların di~'. uyg~a~~ ~oktasında
1

KADIN KOLLARI
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hayat deyince inanca dayalı bir
hayatın anlaştldığını, aslında dinin, tek
başına, her insanın takip ettiği yol demek anlamına geldiğini vurgulayan
Prof.Dr. Beyza Bilgin, Allah katında dinin İslam olduğunu belirterek, "Din neydi; izlenmesi gereken veya izlenen yol
demekti. Yani, Allah katında makbul
olan yol, izlenmesi istenen, sevilen, beğenilen yol nedir; İslam. İslam nedir; )s1~ ' ın da rnanas_ını . s~yle'.1:~k lazım. ~lam barış demektır, lslam ıyılık dernektır,
Allah'a teslim olm~~ ~e~e~_ir, Allah'ın
korkusunu ve sevgısını yuregınden uzak
tutmadan yaşamak demektir; Allah katında makbul olan yol; yürünmesi gereken, uyulması gereken barış yoludur.
Hepirnizin, mutluluk içinde, korkmadan,
h~rriy:~ içinde yaşaya?ileceği yol, izleye~
bılecegı kurallar, kaıdeler manzumesı
demek oluyor. Eğer biz bu~u bilinçli
olarak söylesek, hareketlerimızde buna
uysak, düzenimizi buna göre oluştursak,
yanlışlıkları düzeltsek, çirkinlikleri güzelleştirsek, o zaman bizim üzerinde bulunduğumuz yol dinle aynileşecek " dedi.
Dini hayat açısından kadın sorunlarına değinen Prof.Dr. Beyza Bilgin, dini
hayatın gerçekleşmesi durumunda bu
tür sorunların da kalmayacağına dikkat
çekerek, "Gerçekten, biz barışı gerçekleştirecek bir yol izlesek, o zaman ne erkek sorunları kalacak, ne kadın sorunları kalacak. Bizim henüz başarılı olmadığımız alanlarda belki sorunlar kalacak
Onlan da düzeltmek için yeni çalışmalar,
yeni düzenlemelerde bulunacağız. " dedi.
Cumhuriyetin 75 inci yılında yapılan

I ve bir kitapta toplanan araştırmadan örnekler vererek kadınların meselelere baı ~ş açısını ya~sıt~ _Be~~a Bilgin çarpıcı
orneler

verdı. Bılgın,

Bu

araştırmada

ı köyden kente göç etmiş, ev işlerinde ça-

lışan kadınlara "Din nedir?", "modernlik
ı nedir?" diye soru yöneltilmiş. Bu kadınlar bakın ne diyorlar: Müslümanlık, Alı

lah'a inanmak, namaz, oruç. Sonra biraz d_aha. açıyorla~.'
insan olmak d_e1 mektır, vı:danlı durust_ ol~ak dernektır,
anlayışlı , ınsan kıymetı bılen olmak demektir. ~ak'.nız, ~ahi! i~sanlar, kitabi olI mayan bır ?ıUe, _dm nedı~_nas_ıl anlatıyo~lar. Bu harıka bır şey degıl mı. Başka bır
şey daha var yine bu kadıruann söylediği; "Çalıştığımız ev ve eşyalar bize ernanettir, bu emanetin sorumluluğunu taşımalı~~- Bu 1a.?ir din görevidir. " Kadı~lar böyle soyluyor. Hayret edecek bır
şey değil midir bu! Evet: çok h~y~et ~?ilecek bir şeydir; ama, nıye hepımız boyle değiliz? Niye o zaman sorunlarımız
var? Sade, eğitim görmemiş in~nırnız
bunu söyleyebiliyorsa, öyleyse bizim sorunlarımızın başka kaynakları var dernek
oluyor." dedi.
Aynı kadıruara modernlik konusunda
da sorular yöneltildiğini ve çok ilginç cevaplar aldığını söyleyen Prof.Dr. Beyza
Bilgin "Modernlik için de, bakın, bir
olumlu cevap var, bir ol~msuz cevap
ı var. Olumlu cevap, tıpkı dm konusunda
olduğu gibi, çok sağduyulu. "Eğitimli,
kültürlü, görgülü olmak demektir, mo1 dem olmak demek, bu demektir." Diyor. "Kenti~ im~nla~~dan yararlanmak demektır, gelır sahıbı ve meslek sa-
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bazı degışrneler ıçıne gırdıgını anlattı.
Kadının konumunun zaman içerisinde

değişmesi üzerinde de bazı görüşlerin
bulunduğunu vurgulayan Prof.Dr. Beyza

Bilgin "Bir taraftan "Efendim, siz kadına
serbestlik verirseniz, kadının çalışmasına
J izin verirseniz ahlakta çöküntü olur, cemiyet de çöker böylece." diye söyleyenı ler var, bir taraftan da, "eğer kadını eğ!
tirseniz, beceri sahibi yaparsanız, gelır
ı sahibi yaparsanız, bütün insanlığı kurtarrnış olursunuz; işte bizim çöküntümüzün
sebebi, savaşlarda mağlup olmamızın seı bebi hep kadının eğitimsizliğidir" diyen
görüşler var. Bunlar tartışılırken, aynı
ı zamanda, din konuları da tartışmaya geliyor. " dedi.
I Bu anlamda dinin kadına bakış açısını
özetleyen Beyza Bilgin "Din, kadınla erkeğin eşitliğine dayanıyor. Aslında diniı rniz böyledir; ama, biz onu yanlış anladık, yanlış anlatt~k Şimdi geriye gitm~li~
yiz ve onun dogrusunu bulmalıyız gıbı
1 açıklamalar var. Bunun için kadın dergi!eri çıkıyor, bunun için konferanslar düzenleniyor, bunun için yasalar çıkarılı
ı yor. Bazıları yasa çıkarılmasına karşıdır,
bazıları yasa çıkmazsa olmaz derler;
1

1924 - 1926 arasında bu tartışmalar
çok yapılıyor. Ondan önce de, işte son
padişahlar zamanında , özellikle il. Abdülhamit zamanından beri kadın dernekleri çoğalmıştır. Mesela Padişah II. Abdülhamit zamanında 1Otane kadın mecmuası var. Çok enteresan şeyler bunlar.
Bu çarpıklıkların , bu izinsiz kadını aşağı
layan davranışların dinden gelmediğini,
bunların tamamen gelenekten geldiğini,
öyleyse bizim gelenekleri, dini doğru öğ
renerek yeniden irdelememiz gerektiğini
söyleyen görüşler bunlar. " dedi.
Dinı hayat açısından kadın sorunları
nın devam ettiğini ve bu sorunlarının
kaynağının din olmadığını vurgulayan
Prof.Dr. Beyza Bilgin " Kadın sorunları
na sebep olarl durumlar, gerçekten dinden mi kaynaklanıyor; yoksa, dine sığı
nılarak, egemenlik yaratmak istemiş birtakım görüş sahiplerinin davranışların
dan mı , koydukları kurallardan mı ileri
geliyor? Bunları , çalışanlar , yeterince çalışmışlar, şimdi biz çalışıyoruz, biz de
başkalarına bırakıyoruz, inşallah onlar
da çalışacak; ama, hala sorun devam
ediyor. Ülkemizin batı kısımlarında ve
merkezde, çatışmalara rağmen ilerleme
kazanılmış durumdadır, kadın saygınlığı ,

erkekle hayatı ortaklaşa paylaşma, saygı
görme başarılmıştır; ama, doğuya doğru
gittiğiniz zaman, bunların , çok daha bü-

yük sorunlar şeklinde ortada durduğunu meydana getiren Rabbinize karşı sorumgöreceksiniz. " dedi.
luluğunuzun bilincinde olun. Kendisi adı
Bu tür sorunların dinden kaynaklan- na birbirinizden haklarınızı talep ettiğiniz
Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyun ve
madığını, sorunların ; gelenekler, dinle
akrabalık bağlarını gözetin. " Burada şu
karışmış, din kisvesine bürünmüş söylemler olduğunu söyleyen Beyza Bilgin nu görüyoruz: Ayn bir yaratılış yoktur,
Kur'an'dan örnekler vererek "İslami bütün insanlar aynı özden yaratılmışlar
yet'in insanlara öğrettiği şey , insan, in- dır, kadınlar ve erkekler ve bütün diğer
san olarak yaratılmıştır. Şu renk, bu insanlar da, yine bu özden gelmişlerdir. "
renk, şu cinsiyet, bu cinsiyet değil; iki dedi.
Allah'ın insanı topraktan yarattığını
farklı cinsiyet, ama bir tek özden yaratıl
ve ona kendi ruhundan üflediğini, memıştır, bundan da bütün diğer insanlar
yaratılmıştır. Öyleyse, hepsi, birbirin- leklerin insana secde ettiğini , şeytanın
dendir. Birbirinden olmak ne demek; ise buna karşı geldiğini belirten Bilgin,
kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. şeytanın buna karşı gelmesinin kendini
Hangi üstünlük, kendi kazançlarıyla an- üstün görmesinden olduğunu, karşısın
cak üstünlük olabilir. Hangi eğitimi al- daki yaratılanın erkek veya kadın olmasıyla ilgisinin olmadığını vurgulayarak,
mış, hangi inançları var, hangi değerlere
uyarak yaşıyor; bunlardan dolayı olan "Allah, insanı topraktan yarattı , ona şe
kil verdi ve ona ruhundan üfledi. O rukazanımları, insanların birbirine üstün
hundan
üflediği insana, daha önce yaolmalarını sağlar. Yoksa, yaratılışta , hiçratmış
olduğu
melekleri ve cinleri, şey
bir insanın diğer insana üstünlüğü yoktanları,
bütün
varlıkları selam vermeye
tur." dedi.
davet
etti,
secde
etmeye davet etti. Siz
Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinden
buna
uyacaksınız dedi. Onlar da "peki"
ayetler okuyarak, kadın ve erkeğin yaradediler, secde ettiler; ama, şeytan "oltılış olarak eşit olduğuna dikkat çeken
Beyza Bilgin "Bakın Nisa suresinde ne maz" dedi. Niye olmaz diye sorduğu zadeniyor? "Ey insanlar sizi bir tek canlı man, beni, ateşin nurundan yarattın,
halbuki onu toprağın özünden yarattın,
dan yaratan, ondan eşini yaratan ... Her
ben ondan daha üstünüm, bana yakış
ikisinden kadın ve erkek yaratan, bu ikimaz ona secde etmek dedi. Şimdi , burasini de tekrar birbiriyle, sevgiyle, alakayda tefsirciler çok güzel anlamlar vermiş
la birleşmesinden erkekler ve kadınlar
ler. Allah şeytanı farklı mahiyetten yaratmıştır, meleği farklı mahiyetten yaratmıştır, melek Allah ' ın istediğinin dışına
çıkamaz; halbuki, şeytanın yaratılışında
ki amaç budur." Farklıyı , karşı fikri savunmak. .. insan ise, hem iyiyi, hem kötüyü bilebilecek bir kapasitede yaratıl
mıştır, ikili bir kabiliyette yaratılmıştır, isterse bir yoldan gider, isterse öbür yoldan gider. İşte, şeytanın vazifesi, insanı
bu ikili yoldan birisine çekmek ve böylece onun iradesini imtihan etmektir. Yani, insan, böyle farklı ve üstün bir yaratık. Eğer insan, iyiliğe mahkum edilseydi, iyiliğe mahkum olsaydı , onun şimdiki
hayatında yaptığı iyilik, hem iyiliğe hem
kötülüğe müsait olmasından fazla değer
de olmazdı , daha az değerde olurdu. Siz,
mecbur olarak bir şeyi yaparsanız, zaten
başka imkanınız yoktu ki onu yaptınız,
iradenizin bir imkanı yoktu. Ama, hem
~nu hem onu yapmaya imkanınız var-

ken, kendinizi bu taraftan çekip de bunu
yaptığınız zaman, o çok değerli bir hareket oluyor. Onun dışında, ki burada, insanın erkek veya kadın olmasıyla ilgili bir
durum yok. Yani, Şeytan her ikisinin de
önünde eğilmemiştir; çünkü o kadındır
gibi bir durum yok. Ne erkekte, ne kadında , şeytan sadece insana hizmet etmek istemedi, onun önünde eğilmek istemedi, kendisini üstün gördü. Yoksa,
erkeklikle kadınlıkla bunun bir aşağılığı.
üstünlüğü meselesi yoktur" dedi.
Erkek ve kadının Allah katında eşit olduğunu, üstünlüğün ise; Allah'a karşı sorumluluk bilincini yerine getirenlerin olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Beyza Bilgin ·'Kur'an'da şüphesiz Allah katında
en üstün olanınız. ona karşı en derin sorumluluk bilincine sahip olanınızdır. Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberli olandır. " deniyor. Demek ki, O'nun
yanındaki üstünlük veya aşağılık sorumluluk bilincine sahip olmaya bağlıdır.
Yoksa, erkek olanlar veya kadın olanlar
değil , şu milletten olanlar, şu inançtan
olanlar değil , burada bütün insanlığa hitap edildiği için böyle bir şey var. Sadece sorumluluğunun bilincinde olanlar. "
dedi.
Olumsuz ve kaba davranışlar içinde
olan insanların kamil manada iman etmediklerini örneklerle anlatan Prof.Dr.
Beyza Bilgin "Birtakım kaba saba insanlar var. Bedevi demekle Araplar, bu insanları kastediyorlar. Henüz görgüsü
yok, adabı muaşereti bilmiyor, dağda,
çölde yaşamış insanlardır. Bunlar ne diyorlar ·'Biz imana erdik derler. De ki onlara, siz imana ermediniz, biz teslim olduk deseniz daha iyi, biz teslim olduk deyin bu daha doğru. Çünkü gerçek inanç
henüz kalplerinize girmiş değildir. Ama,
Allah'a ve elçisine gerçekten kulak verirseniz. O. hiçbir işinizin boşa gitmesine
izin vermez. Çünkü, şüphesiz Allah çok
bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır. " Burada, bakınız, daha doğru olan neymiş; biz
iman ettik demeyin, teslim olduk deyin,
Müslüman olduk deyin. Adınız olarak siz
belki Müslüman oldunuz. teslim bayrağı
çektiniz. çünkü artık başka çareniz kalmamıştır; ama, henüz iman sizin kalbinize girmedi, yani sizin davranışlarınız he-
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nüz

Müslümanlaşmadı ,

bir mümin davhaline gelmedi. Demek ki. bizim
de eğer davranışlarımızda kabalık varsa,
bugün sorunlar yaratıyorsak bu davranışlarımızla , henüz tam olarak imana ermemiş olduğumuzdan ileri geliyor; ki, bu
hadisle destekleniyor. " dedi.
Bu konuyu bir hadisle açıklayan Beyza Bilgin "Peygamberimiz, bunların
açıklamalarını yaparken, diyor ki "Ey
müminler siz, inanmadıkça, mümin olmadıkça cennete giremezsiniz." Tabiı,
ancak inananlar cennete girecek. Arkasından gelen çok zor bir şey "birbirinizi
sevmedikçe de mümin olmazsınız.·· Nasıl olacak?.. Haydi mümin olduk dediler,
herkes Amentü·yü okudu, inandı. Ama,
birbirini sevmedikçe, sen Amentü desen
de faydası yok. Birbirinizi sevmedikçe de
mümin olmazsınız... Yani, iman sevgiye
bağlanmış diyorum ben. İslam 'da iman
sevgiye bağlanmış. Sevgiyi gerçekleştir
mediğiniz sürece, siz gerçekten inanmış
olmuyorsunuz. Gerçekten inanmış olmadığınız zamanda da, cennete girme
hakkına sahip olmuyorsunuz. Nasıl birbirinizi seveceksiniz, bu nasıl olabilir?
Bunun üzerinde durmak lazım. Ben herkesi sevebilir miyim, siz herkesi sevebilir
misiniz, herkesi öper misiniz, sarılır mı
sınız, paylaşır mısınız her şeyinizi herkesle, bu mu demektir acaba sevmek?
Yoksa. başka bir şey mi var? Sevginin
çeşitleri var, annelik sevgisi var, vatan
sevgisi var, aşk sevgisi var, insanlık sevgisi var, tabiat sevgisi, hayvanlara olan
sevgimiz var. çeşitli sevgiler var. Hangisi
olacak bu bizim birbirimize karşı sevgimiz? Bizim birbirimize karşı sevgimiz,
ranışı

iyilik sevgisi olacak. Sorumluluğun bilincinde olmak var ya "kendimiz için istediğimizi başkası için de isteyeceğiz" Bize
karşı nasıl davranılmasını istiyorsak, biz
de başkalarına öyle davranacağız. Bize
nasıl davranılmasını hiç istemiyorsak, biz
de başkalarına o şekilde hiçbir zaman
davranmayacağız. İşte, birbirimizi sev1 mek o demektir. Onun da, incinmeden,
zarar görmeden yaşaması için ortamı
müsait tutmaktır. Ortamı öyle tutacağız
ki, tıpkı ben rahatça, hürriyet içerisinde,
barış içerisinde yaşadığım gibi, o da hürriyet ve barış içerisinde yaşayacak, kendini gerçekleştirecek. Hiç kimsenin kimseye bir zararı olmayacak. İyilik sevgisi
bu demektir. " dedi.
Toplum içerisinde iyi insanların bulunduğu gibi kötü insanların da bulunduğu
nu, bunlara sevgi beslenemese bile bu
tür insanların da iyiliklerini istemek durumunda olmamız gerektiğini vurgulayan
Beyza Bilgin "Bazı insanlar çok çirkindir, bazı insanlar çok kabadır, bazı insanlar çok pistir, bir türlü düzeltemezsiniz
onları. Nasıl sevelim bu insanların hepsini diye düşünür insan zaman zaman. Yani, sen ona sarılıp öpecek değilsin , sen
ona zarar vermeyeceksin, sen onun iyiliğini isteyeceksin, mesele bu. O da daha
iyi insan olabilir. Her insanın içinde potansiyel olarak en üstün seviyeye ulaş
mak da var, en aşağıların aşağısına inme
de var. "Biz insanı en güzel şekilde yarattık, sonra onları aşağıların aşağısına
indirdik"
diyor ayetin birinde. İndirdik
1
demek, inmesine de izin verdik, çıkmasına da izin verdik anlamındadır. Allah insanı hür yaptı. Yani, o kadar değerli ki
Allah 'ın insana verdiği hürriyet, ben öyle diyorum ki, ne annesi babası insana
bu kadar güvenir, ne idarecisi bu kadar
güvenir. ne arkadaşı , dostu, kocası bu
kadar güvenir insana. Allah insanı kendi
iradesine bırakmıştır dünya hayatında.
Bu son derece kıymetli bir şey. Bu güven nereden ileri geliyor; demek ki, biz,
bir gün başaracağız bu işi, bu sorunları
aşacağız demek oluyor. Aşamadık şim
diye kadar; ama, aşacağız, kendimize
güvenmeliyiz. Çünkü, Allah bize güven1 miş demek oluyor. " dedi.
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Nijeryalı Oğrenciler
Va~f ml l'~arnt Bt'
Nijerya ile ülkemiz
kültür hizmetlerine
la, he r türlü

arasındaki eği t im

ve

katk ı sağlanma k amac ıy

masrafları Vakfımızca karşılan 

mak üz e re Nije rya'dan ülkemiz ilahiyat fak ültele rinde okutulmak üzere ge tirile n
rencile r

Vakfımız ı

ziyaret ederek,

Genel Müdür Vekili Recep
tüler ve Türkiye Diyanet
destekten

Vakfımız

Yıldırım ' la görüş

Vakfı 'nın sağladığı

dolayı şükranlarını

Öğrencileri makamında kabul
eden Türkiye Diyanet Vakfı
Genel Müdür Vekili Recep
Yıldırun öğrencileri Ankara'da
görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimin her
şeyden önemli olduğunu, kendilerini iyi yetiştiren insanların ,
hem kendilerine, hem ailelerine , hem de ülkelerine ve insanlığa faydalı olacağını söyledi.

öğ

ilettiler.

hazırız. Yeter ki sizler gayretli
olun ve buradaki eğitiminizi başarıyla tamamlayın " dedi.

rencilere ilave olarak önümüzdeki günlerde de öğrenci gelmesi beklenmektedir.
Ülkemize gelen bu öğrenciler
tarafından
TÖMER'de Türkçe öğrenime tabi
tutulduktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim ve öğretime
başlayacaklar. Yol, iaşe, ibate,
sağlık vb. tüm masrafları Vakfı
mızca karşılanmakta olan bu
1
öğrenciler , Vakfımıza ait Bursa
Osmangazi Öğrenci Yurdu'nda
Vakfımız

barındırılmaktadır.

Vakfımız tarafından,

19971998 öğretim yılında imam-hatip liselerinde okutulmak üzere
Nijerya'dan 10 öğrenci getirilmiş , daha sonra sağlık sebebiyle iki öğrenci ayrıldığı için sekiz
öğrenci TÖMER 'de Türkçe

Dünyanın her alanda yetişmiş
insana ihtiyacının olduğunu da
vurgulayan Recep Yıldırım ,
"Hepiniz biliyorsunuz ki dünyanın değişik yerlerinde büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun eğitimlerini
tamamladıktan
en büyük sebebi de cehaletten sonra, dördü Bursa Anadolu
kaynaklanmaktadır. Dünyada İmam-Hatip Lisesi'nde, dördü
Öğrencilerin eğitimleri esnası sevgi ve barış sizin gibi insanla- de Kayseri Melikgazi İmam-Ha
da hiçbir fedakırlıkan kaçınma rın iyi yetişmesine ve fedakara- tip Lisesi'nde eğitim ve öğreti
yacaklarını da ifade eden Re- ne duygularla çalışmasına bağlı- me başlatılmıştır. Bu öğrenciler
halen eğitim ve öğretimlerini
cep Yıldırım , "Biz Türkiye Di- dır. " dedi.
Nisan ayı içerisinde Nijer- başarıyla devam ettirmektediryanet Vakfı olarak, sizlerin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya ya 'dan ülkemize gelen bu öğ- ler.

Yayıncılık alanında
1

L______

Vakfımızın yayıncılık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla 1982 yılında kurulan Türkiye
Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret iş- ,
!etmesi, bu meyanda ilim ve kültür hayatımıza
bir çok önemli eseri kazandırmıştır. Bu eserlerin bir kısmının çeşitli platformlarda ödül ve
plaketlerle taltif edilmesi. yayıncılık alanında 1
verilen hizmetin başarıyla yürütüldüğünün açık 1
bir göstergesidir.
Zihinlerimizi yeniden tazelemek istersek;
1995 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafın- 1
dan Vakfımız yayınları arasından neşredilen
"Türkiye'nin Batılılaşması ve Milli Meseleler"
isimli eseriyle Prof. Dr. Ercüment Kuran'ın yı- ı
lın fikir adamı seçilmesini; 1996 yılında yine
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Vakfımızın
kamu kurum ve kuruluşları arasında kitap ya- , yayınlan arasından neşredil~n Harran Tarihi ı 3- İsta~bul Büyükşehir Belediyesi Kültürel
yıncılığı alanında, yayınlarımızdan "Türk Yeni- isimli eserin yazarı) ve Cevat lzgi tarafından ha- ve Sosyal işler Daire Başkanlığı
!eşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi" zırlanan 2 ciltlik "Osmanlı Matematik Literatü4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Geadlı eseriyle Dr. Nazif Öztürk'ün araştırma ala- ı rü Tarihi" ve yine Prof Dr. Ekmelettin İhsanoğ- ı nel Müdürlüğü
nında, "Tuna Nehri Konuşsaydı" adlı kitabıyla lu editör~?ğünde __ R~azan Şeşen_, M.Serdar
5. Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü
Halit Güler'in gezi alanında ve !slam tarih_i_ ala- Bekar, Gülcan Gunduz ve A.Hamdı Furat tara6- Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü
nındaki çalışmalarıyla rahmetlı Asım Koksal fından hazırlanan 2 ciltlik "Osmanlı Coğrafya 1 7. Türkiye Diyanet Vakfı
hocamızın yılın kültür adamı seçilmelerini he- 1 Lit~_ratürü Tarihi" adlı eserler almıştır. .
_ Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih
men hatırlayabiliriz.
Uç~ncülük Ö9ülünü ise, Cambridge Unıver- V 8kf
Neşrettiği eserlerle ilim ve kültür hayatımıza sitesi Oğretim Uyesi ve Newnham Koleji Skil- ı a ı
renk ve zenginlik katan Vakfımız, yayıncılık 1 liter Osmanlı Araştırmaları Merkezi Direktörü
9- Eren Yayıncılık
alanında aldığı yeni .ödüllerle bu çalışma_lannın Kate Fleet'in ·'European and lslamic Trade in
10- Simurg Yayıncılık.
semeresini toplamaya devam etmektedır. Bu- the Early Ott.oman State" adlı eseri ile Doç. 1 Türk Tarih Kurumu'nun Kuruluşunun 70.
nun en son örneğini de Türk Tarih Kuru- I Dr. Vahdettin Engin'in "Tünel" isimli eserleri yılı münasebetiyle; ödül ve başan plaketlemu'nun Vakfımıza Türk ve Türkiye tarihine kazanmıştır.
ri, 15 Nisan 2001 tarihinde, Türk Tarih Kuruyaptığı katkılar sebebiyle verdiği başarı plaketi
Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu'nun mu Konferans Salonunda, başta Devlet Bakateşkil etmiştir. Ulu önderimiz Atatürk'ün kur- I 70. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle araştır· nı ve Başbakan Yardımcımız Sayın Dr. Devlet
muş olduğu ve neredeyse Cumhuriyetimizle ma ve yayınlarıyla Türk ve Türkiye Tarihine I Bahçeli, TBMM Başkan Vekilimiz Sayın Muyaşıt Türk Tarih Kurumu'nun yayıncılık ala- ı yaptıkları değerli katkılarından dolayı başarı rat Sökmenoğlu, Kültür Bakanımız Sayın İstenında Vakfımıza vermiş olduğu bu başarı pla- plaketi verilmesini kararlaştırdığı ve aralarında mihan Talay, Ulaştırma Bakanımız Sayın
ketinin apayrı bir anlamı ve değeri bulunmak· Vakfımızın da bulunduğu kurum, kuruluş ve ki- Prof. Dr. Enis Öksüz olmak üzere siyasi partitadır.
şiler şunlardır:
ı bı
Türk Tarih Kurumu, kuruluşunun 70. yılı
l-T.C. Kültür Bakanlığı
!erimize mensup milletvekillerimiz ie iim
münasebetiyle, Atatür~ Kültür, Dil Y.e _:ar~~
2_ İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Tarih, adamlarının , basın mensuplarının ve konuklaYüksek Kurumu ve Baglı Kuruluşları Odül Yo- Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi
nn huzurlarında yapılan törende sahiplerine
netmeliği gereğince bilim adarrılan ve araştır_ _ _ takdim edildi. Vakfımıza verilen başarı plaketi,
macılar için 22 Şubat 2001 tarihinde bir yanşTürkiye Diyanet Vakfı'nı temsilen ödül töreni·
ma açmış, Vakf.. ımız bu yarışmaya "Bilimin Işı- ,
ne katılan Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Mat·
ğında Osmanlıdan Cumhuriyete Tıp ve Sağlık
baacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürü Ömer Ka·
Kurumları" ve -'D' Kitab-ı Dedem Korkut Desra tarafından alındı.
!anlarının Dresten Nüshası" isimli iki eserle ka· 1
_ _ __
Vakfımız yayınlan arasında neşredilen, ilim
tılmıştır. Yarışma netic~i_nd~- birinc!_li~~ l~~k
ve kültür hayatımıza katkı yapan ve okuyucu·
bir eser bulunamamış, ıkıncılık ve uçuncüluk
lanmız tarafından takdir edilen eserlerimizin,
ödüllerini ikişer eser paylaşmış, aralarında Vakfımızın da bulunduğu kurum, kuruluş ve kişile- ı
işaret ettiğimiz gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar
re başarı plaketi verilmesi kararlaştırılmıştı!·
tarafından da ödül ve başarı plaketlerine layık
İkincilik ödülünü, Prof. Dr. Ekmelettin lhsagörülmesi, yarınlarda daha iyi daha kaliteli
noğlu editörlüğünde Ramazan Şeşen (Vakfımız
..____
eserlerin neşredilmesine vesile olacaktır.
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Klasik Türk Edebiyatının
En Büyük Şairlerinden

ulı
Fuzuli'nin hayatıyla ilgili bilgiler çok a:dır. 1 kusursuz eser yazabilecek ve şiir söyleyebileAsıl adının Mehmed, babasını n adının Suley- cek derecede öğrenmiştir. Nitekim Türkçe
man olduğu bilinmekle beraber hangi tarih- divanının mukaddimesinde ilmffaaliyeti hakte ve nerede doğduğu hakkında kesin bilgi kında bazı bilgiler verirken şunları söyler:
"Epey bir zaman hayatımı aklfve naklıilimle
yoktur.
Fuzuli'nin doğum yılı olarak gösterilen ta- ri elde etmeye, ömrümü hikemf ve hendesf
rihler de doğum yeri gibi birbirinden farklı bilgiler edinmeye harcadım. Sonra tefsir ve
dır. Yakın zamana kadar kabul gören 900
hadis ilimleriyle meşgul oldum." Farsça diva{1495) tarihiyle Ebüzziya Mehmed Tevfik'in nının mukaddimesinde de yaratılışındaki saverdiği 910 (1504-1505) tarihi herhangi cidnatkarlık kabiliyeti dolayasıyla gençliğinde
kendini şiire fazlaca kaptırdığını, fakat ilme
di bir belgeye dayanmamaktadır.
Fuzuli menşe itibariyle, Akkoyunlular dev- , karşı duyduğu arzunun kendisini frenlediğini
rinde ve bu hanedanın idaresi altında lrak-ı belirtir.
Şah lsmail 1508'de Bağdat'ı ele geçirip
Arab adı verilen bölgede yaşayan AkkoyunMüşa'şaf Devletini ortadan kald ırdığı zaman
lu Türkmenleri'nin Bayat boyundandır.
Fuzuli bilhassa edebiyat alanında oldukça
Çağdaşı kaynakların asıl adını yazmayıp
daha çok Mevlana Fuzuli veya Fuzul~i Bağ gözde ve çevresinde tanınmış genç bir şair
dadi mahlas ve nisbesi altında hal tercümesi- di. Safevilerin Bağdat valilerinden ibrahim
ni verdikleri şairin asıl adıyla babasının adını Han Musullu'nun Kerbela ve Necef'i ziyareti
ilk defa Katib Çelebi Keşfü'z.zunun'da belirt- sırasında onunla tanışan şair birlikte Bağ
dat'a gitmiş, kendisine sunduğu iki kaside ve
miştir. Şairin mahlası olan Fuzuli kelimesi,
hem "kendini ilgilendirmeyen işlere karışıp bir terciibend ile övgülerde bulunmuştur. İb
lüzumsuz sözler söyleyen kimse", hem de rahim Han tarafından az çok himaye gördü"yüce, üstün, erdemli" anlamına gelmekte- ğü anlaşılan Fuzuli'nin, lbrahim Han'ın yeğe
dir. Şair bu mahlası niçin seçtiğini Farsça di- ni Zülfikar ta rafından ortadan kaldırılması
üzerine muhtemelen tekrar Hille'ye geri
vanının önsözünde şu şekilde açıklamakta
dır: "Şiire başlarken günlerce bir mahlas al- ı dönmesi, Safevi ileri gelenleri arasında hermak yolunda düşündüm. Seçtiğim mahlasa hangi bir hami bulamamasından olabilir.
Fuzuli'nin 1527 yılı ndan başlayarak Kanubir müddet sonra bir ortak çıktığı için bir
ni Sultan Süleyman'ın 1534'te Bağdat', fetbaşka mahlas alıyordum. Nihayet benden
önce gelen şairlerin ibareleri değil mahlasla- hine kadar geçen sürede nasıl yaşadığı bilinmemektedir. Kanuni Bağdat', fethedince,
rı kapıştıklarını anladım. Karışıklığı ortadan
"Geldi burc-ı evliyaya padişah-, namdar" takaldırmak üzere Fuzuli mahlasını seçtim. Bu
rih mısraını da ihtiva eden meşhur kasidesiyadı kimsenin sevmeyeceğini ve bu sebeple
almayacağ ını tahmin ettiğim için adaşlık en- ı le beraber padişaha beş kaside takdim etmiş, Sadrazam Makbul lbrahim Paşa, Kazasdişesinden kurtuldum. Ayrıca ben, Allah'ın
inayetiyle bütün ilim ve fenleri nefsinde top- ker Abdülkadir Çelebi, Nişancı Celalzade
Mustafa Çelebi gibi şahsiyetlere de kasideler
lamış bir insan olarak geçiniyordum. Mahlasunarak bu defa Osmanlı devlet adamlarının
sım bu amacı da içine alır."
himayesine girmeye çalışmıştır.
Şairin babasının Hille müftüsü olduğu, ilk
Fuzuli'nin zaman zaman Tebriz, Anadolu
bilgileri babası ndan aldığı, daha sonra Rahmetullah adlı bir hocadan ders gördüğü, ve Hindistan gibi yerlere seyahat etme arzuhatta hocasının kızına aşık olduktan sonra şi sunu şiddetle duymuş olduğu halde içinde
ir yazmaya başladığı şeklindeki rivayetlerin doğup büyüdüğü Irak bölgesinin d ışına çık
ma imkanı bulamadığı anlaşıl maktadır. Bilindoğruluk derecesi bilinmemektedir. Fuzuli
tahsil hayatı sırasında, muhitin de uygun olu- diği kadarıyla onun hayatı Kerbela, Hille, Necef ve Bağdat'ta geçmiştir.
şu sayesinde Arapça ve Farsça'yı bu dillerde
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Fuzuli 1556' da Bağdat ve çevresini kasıp
kavuran büyük veba salgını sırasında vefat
etmiştir. "Geçti Fuzuli" sözü de bu tarihi vermektedir. En sağlam rivayetlere göre ölüm
yeri Kerbela'dır.
Tasawufi temayülleri bakımından Fuzuli'nin bir tarikata mensup olduğunu düşün
mek mümkündür; ancak eserlerinde belirli
bir tarikata bağlı olduğuna dair herhangi bir
ipucu yoktur. Hemşehrisi Ahdf onun bir tarikata bağlı olduğundan bahsetmiş, fakat
mensup olduğu tarikatın adını vermemiştir.
Alim bir şair olan Fuzuli şiir hakkındaki görüşlerini Türkçe divanının önsözünde şu şe
kilde açıklamıştır: "ilimsiz şiir esası yok dfvar
olur ve esassız dfvar gayette bf i'tibar olur."
Mukaddimede daha sonra aşk şiirleri yazd ı
ğını, fakat bun ların uzun ömürlü olmayacaklarını anlayınca gece gündüz çalışarak bütün
ilimleri öğrendiğini söyler. Fuzuliye göre şiir
insanı yücelten ilahi bir lutuftur.
Güzellik ve aşk anlayışıyla birlikte devrinin
ruh ve bedenle ilgili düşüncelerini Sıhhat u
Maraz'da, tasawufi nitelikte nasihatçılığını
Rind ü Zahid' de, tasavvuf felsefesiyle dünya
ve hayat görüşünü ise bunun yanında başta
Leyla vü Mecnun mesnevisi olmak üzere divanlarındaki çeşitli şiirlerde ortaya koymuştur.
Fuzuli'yi Türk edebiyatının en büyük simalarından biri yapan husus samimiyeti, coş
kunluğu, sadeliği, duyarlılığı ve ifade kudretidir. Fuzuli aşkı, ıstırabı, dünyevi zevk ve
zenginliklerin boşluğunu ve hiç kimsenin
pençesinden kurtulamayacağı ölüm düşün
cesini olağanüstü bir lirizm ve sanat gücüyle
ifade etmiştir.
Fuzuli'nin şöhreti, nüfuz ve tesiri daha
kendisi hayatta iken bütün Türk-lslam ülkelerine yayılmaya başlamıştır. Türk-İslam aleminde onun adı sadece büyük bir şairi değil
aynı zamanda velilik mertebesine yükselmiş
bir Hak aşığını çağrıştırmaktır.
Fuzuli'nin İslam kültür ve edebiyatının üç
büyük dili olan Arapça, Farsça ve Türkçe'de
"emsalinin kendisine uyduğu bir şair, her üç
dilde de kamil bir zat" olduğunu, Irak ve Ho-

rasan'da şöhretinin yayıldığını kaydeden Ah- aşkın bu şekilde çok yüce bir duygu haline bazılarına göre Osmanlı Padişahı il. Bayezid
met Alihan Haşimi, ele aldığı 3145 lranlı şa- ı gelişi tasawuf geleneğine göre ilahi aşka ile Şah lsrnail arasındaki mücadeleyi sernboir arasında ona özel bir mevki vermekle tesir ulaşılması dernektir. Ancak Şeyh Galib'in lize etmektedir.
4. Hadis-i Erbain Tercümesi : Molla Cave nüfuzuna da işaret etmiştir. Tanınmış Hüsn ü Aşk'ında olduğu gibi sembolik/ aleTürk asıllı lran şairi Saib-i Tebrizi'nin baş ucu ı gorik seviyede bile olsa Fuzuli'de, özellikle rni'nin Hadis-i Erba'in adlı eserinin, Ali Şir NeLeyla vü Mecnün'da ilahi-tasawufi bir aşk vai'nin aynı eserin tercümesi olan Çihl Hakita plarından birini Fuzuli divanının oluştur
dis'inden de faydalanılarak yapılmış çevirisiması da onun iran'daki şöhret ve nüfuzu hu- tan bahsetmek kolay değildir. Vuslata değil
susunda bir fikir vermektedir.
hasrete dayanan böyle bir aşkı belki pek çok dir.
Divan edebiyatının diğer meşhur isimleri- divan şairinde görmek mümkünse de bu hal
5. Sohbetü'l-esmar : Fuzuli'ye ait olduğu
ne kıyasla Fuzuli'nin lslam dünyasının büyük Fuzuli' de en derin ve samimi bir seviyeye henüz kesinlik kazanmamış 200 beyitlik bir
bir kısmında kazandığı şöhreti, önce onun ulaşır, bütün divanına hakim değişmeyen bir mesnevidir. Eserde bir bağda meyvelerin kobu üç dilde ustalıkla şiir yazmış olması ile karakter olur. Şiirlerinden, onun platonik ve- nuşmaları, kendilerini övmeleri ve tartışmala
ya tasawufi bir aşka yücelmesi için gerçek rı anlatılarak insanların da gerçek değerlerini
açıklanabilir. Arapça şiirlerinin vasat bir seviyede olmasına karşılık Farsça ve özellikle mistiklerde görülen bir ruh tecrübesi yaşa düşünmeden boş yere anlaşmazlıkla ra düş
Türkçe şiirleri onu daha hayatta iken sanatı mış olduğu intibaı edinilmektedir. Böylece tükleri alegorik bir şekilde ifade edilir.
asıl hayat dış dünya ile idrak edilen hayat de6. Hadik.atü's-süada: Arada bazı manzum
nı n zirvesine ulaştırmıştır. Fuzuli, doğduğu
ve yaşadığı yer itibariyle Azeri türkçesi'nin ğil iç dünyasında yaşadı kları olur. Bu duygu parçaların da yer aldığı mensur bir eserdir.
giderek onu ebedi bir yalnızlığa iter ki divan
7. Mektuplar: Fuzuli'nin bugün elde bulukullanıldığı Irak bölgesi Türkmenlerindendir.
Bu bakımdan dilinin bu ağzın özelliklerini şiirinde ferdiyeti ve mutlak yalnızlığı ifade et- nup yayımlanan mektuplarının sayısı beştir.
mekte Fuzuli'nin yegane şair olduğu söyleFarsça Eserleri :
yansıtması tabiidir. Bununla beraber bu ağız
1. Divan : Fuzuli bu divanı ile, Farsça 'yı
sadece bir kısım şiirlerine ve bazı özellikleri- nebilir.
Fuzuli, kendi zamanından başlayarak hem herhangi bir lran şai ri kadar iyi bildiğini ortane aksetmiştir. Fuzuli'nin şiir dili devrinin Osmanlı Türkçesinden uzak değildir. Onun
divan hem de halk şairleri tarafından beğe ya koymuştur. Bu şiirlerde en çok Hafız-ı Şi
hem Azeri hem de Anadolu sahası nda sevil- nil miş ve sevilmiştir. Onun şiirlerine ve özel- razi ile Molla Cami'nin etkisinde kald ığı hislikle gazellerine nazire söylemem iş divan şa sedilmektedir. üç münacat, bir na't, kırk altı
miş olmasının sebeplerinden biri bu özelliği
iri yok gibidir. Bütün tezkirelerde, belki hiçbir kaside, 410 gazelle bir terkibibent,iki muolmalıdır.
Fuzuli şiir dili olarak Türkçe'ye son derece şaire nasip olmayacak şekilde hakkında özel , sarnmat, kırk altı kıta ve 106 rubai ihtiva
hakimdir. Divan geleneği içinde şiirin haşivler hürmet, itibar ve takdir ifadeleri yer alır. Di- eden Farsça divan hacim itibariyle Türkçe diden, lüzumsuz kelimelerden sıyrılıp yalın hale van şiirine suçlamaların yöneldiği Tanzimat vandan daha büyüktür.
2. Heft-carn: Sakiname adıyla da tanınan
gelmesinde Fuzuli önemli bir merhale teşkil devri şai rlerinden Kazım Paşa, Eşref Paşa,
eder. Divanının dibacesinde, "Mazmunu zevk Namık Kemal, Recaizade Ekrem, Muallim ve tamamı 327 beyit olan bu mesnevi, 38
· bahş ü serıü'l-husıJI ola / Andan ne sıJd ki Naci, Ali Ruhi, Nabizade Nazım, lsmail Safa beyitlik bir mukaddime ile yedi bölümden
ola rnübhern ibareti" diyerek kolay anlaşılabi ona nazire yazmışlardır. Hatta Tevfik Fik- meydana gelmektedir.
1
3. Enfsü'l-kalb : 134 beyitlik Farsça bir kalir şiir tarzını savunan Fuzuli'nin kasidelerinde ret'in onun portresini çizdiği müstakil bir ş~
epey ağır ve külfetli olan dili gazetelerinde ve iri vardır.
sidedir.
Güney Kafkasya, Azerbaycan, lran, Irak
4. Risale-i Mu'ammeyat : Fuzulinin çoğu
Leyla vü Mecnun mesnevisinde sade, tabii ve
ve Rusya'da yaşayan Türklerin, yabancı kül- Farsça, bir kısmı da Türkçe hayli muamması
yapmacıksız bir özellik gösterir. Bu sadeliği
içinde dili sanatkarane kullanan Fuzuli, kelime tür baskılarına rağmen manevi varlıklarını vardır. Muamma hakkında bilgi veren ve
koruyabilmelerinin amillerinden biri de Fuzu- 190 adet muammayı toplayan bu eser, şa
tekrarlarından ve zengin ses unsurlarından
li'nin her asırda sürekli okunabilmesi talihine irin 40 adet Türkçe muamması da eklenerek
ustalıkla faydalanmıştır. Kendisine kadar geKemal Edip Körükçüoğl u tarafından yayım
len divan şiirinin belagat geleneği, onda alışı~ sahip oluşudur.
Eserleri : Türkçe, Farsça ve Arapça eser lanmıştır.
rnış bir usulü yerine getirme külfeti olmaktan
veren Fuzuli'nin manzum ve mensur onbeş
çıkarak gerçek bir şiir estetiği oluşturur. Böy5. Rind ü Zahid : Mistik bir görüşle kaleme alınan eserde, Fuzuli'nin eski edebiyatın
lece şiir muhteva, şekil ve ses güzelliğiyle ola- kadar eseri vardır.
1 Türkçe Eserleri :
sınırlı imkanları içinde bir dereceye kadar da
ğan üstü bir bütünlüğe erişir.
1. Divan : Mensur bir mukaddimeden olsa kendi dünya görüşünü yansıttığ ı söyleFuzuli'nin şiirlerindeki sadelik ve yalınlık ilk
sonra iki tevhid, dokuz na't, yirrniyedi kasi- nebilir.
bakışta kolay anlaşılır ol masındandır. Bu tade, 302 gazel ile musamrnatlar, kıta ve ruba6. Hüsn ü Aşk : Genellikle Sıhhat u Maraz
rafıyla zaman zaman bir "sehl-i mümteni"
gibi gelen beyitlere rastlanır. Buna karşılık ilerden oluşan divanın Türkiye ve dünya kü- olarak tanınan esere Ruhnarne adını verenkomplike mazmun sistemi, bu şiirin özelliği tüphaneleriyle özel ellerde yüzlerce nüshası ler de vardır. Tasawuff ve alegorik mahiyetteki eserde ruh ve beden ilişkisi sembolik
olan arka plan kültürünü tabakalar halinde mevcuttur.
2. Leyla vü Mecnün : Türk, İran ve Arap olarak ele alınmaktadır.
gösterir. Böylece müşahhas varlıktan hareArapça Eserleri :
ket ederek önce tabiat, onun arkasından ba- edebiyatlarında Fuzuli'ye asıl şöhretini sağla
1. Divan : Sadece Hz. Muhammed ve Hz.
zan sosyal hayatın parçaları, bazan bir ilim yan bu eser, Türk edebiyatının klasik döneminde yazılmış mesnevilerin en güzelidir. Ali vasıflarında söylenmiş on bir kaside ile bir
alanının bilgileri, fakat hemen her zaman
Arap, lran ve Türk edebiyatlarının ortak ko- hatimeden meydana gelen 470 beyitlik bu
aşk, tasawuf gibi çok defa aynı beyitte rastlanabilecek anlam tabakaları ardarda açılır. nuları arasında ilk planda yer alan "Leyla ve küçük eser mürettep bir divan niteliği gösSonraki yüzyıllarda Sebk-i Hindi tarzıyla geli- Mecnün" kıssası , en tesirli ve samimi şekilde termediği halde bu adla anılmıştır.
Fuzuli'nin eserinde ifadesini bulmuştur.
2. Matlau'ul-itikad Fimarifeti'l-mebde ve'lşip daha da karmaşık bir duruma gelecek
3. Beng ü Bade : Afyonla şarabın karıştırı mead: insanın ancak bilgi edinmek suretiyle
olan sistemin ilk habercisi Fuzuli olur.
Fuzuli'de aşk dünyev~ sonra platonik, ni- larak şarabın üstün tutulduğu 440 beyitlik kainatın sırlarını, başlangıç ve sonucunu öğ
hayet sufiyane bir görünüştedir; beşeri, hat- bu mesnevi Fuzuli'nin mesnevi tarzındaki ilk renerek Tanrı'ya ulaşabileceğini anlatan
ta cismani aşkın idealize edilmesidir. Mecazi denemesidir. Şah lsrnail'e ithaf adilen eser, mensur bir eserdir.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları

I ____
Eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetleriyle, kadınlarımıza, gençlerimize yönelik icraatlarıyla kadınımı
zı ve genç kızlarımızı her yönden
yetiştirmeyi hedef seçen Türkiye
Diyanet Vakfı Kadın Kolları, Kocatepe Camii Konferans Salonu
Fuayesi'nde bir kermes düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan
Mehmet Gürler'in açılı
şını yaptığı kermese ilginin büyük
olduğu gözlendi.
Kermesin açılışını yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Gürler, kermesin hazırlanma
sında emeği geçenleri tebrik ettikten sonra, kermesi gezerek el
emeği , göz nuru olan eserleri tek
tek inceleyip, zaman zaman duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dört gün süreyle açık kalan kermeste, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Kültür Evi'nde eğitim
gören kursiyerler tarafından yapı
lan boyama ve nakış işleri ile hanımlarımızın el emeği , göz nuru
olarak niteleyebileceğimiz çeşitli el
işleri sergilendi.
Kadınlara İslamın ve Kur' an ' ın
doğru öğretilip anlaşılması ve ayYardımcısı

dınlatılmasına katkıda

bulunmak,
insanlar ve özellikle kadınlar arasında fikir alışverişi , dostluk, birlik
ve yardımlaşma duygusunu geliş
tirmek, Türk-İslam kültürünün dinı, millı ve tarihi değerlerini öğret
mek amacıyla kurulan ve sosyalkültürel amaçlı faaliyetler gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları , kuruluşundan itibaren
çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleştirdiği bu faaliyetlerle kamuoyunun dikkatini üzerine çekmiş
ve güvenini kazanmıştır.
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Vakfımız Personel ve İdari
İşler Müdürlüğü'nde görev ya-

pan Mustafa Şenel , Şamil
Şengül ile Adnan Kocaman
başarıyla geçen görev sürelerini tamamlayarak Vakfımız
dan emekli oldular.
Vakfımızda

07.01.1980 tarihinde göreve başlayan Şamil
Şengül ve 25.03.1987 tarihinde göreve başlayan Adnan
Kocaman ile 19.01.1988 tarihinde göreve başlayan Mustafa Şenel başarıyla geçen
hizmet yıllarının ardından
emekliliği hak ederek görev
sürelerini tamamladılar.
Vakfımız

Genel Müdür Vekili Recep Yıldırım, emekliye
ayrılan arkadaşlarımıza , bugüne kadar gösterdikleri üstün
başarı ve Vakfımız hizmetlerine değerli katkılarından dolayı
birer teşekkür belgesi verdi.

ii

Genel Müdür Vekili Recep Y ı ldırım,
belgesi verirken.

Şamil Şengül'e teşekkür

Mustafa Şenel ,

Şamil Şengül

ve Adnan Kocahizmetlerden
memnun kaldığını ifade eden Genel Müdür Vekili Recep Yıldırım , kendilerine bundan sonraki
hayatlarında başarılar diledi .
man ' ın

Vakfımızda sundukları

Genel Müdür Vekili Recep Yı l dırım ,
Adnan Kocaman'a teşekkür belgesi verirken.
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Vakfımız

Genel
Kurul
Uyesi ve
Diyanet
İşleri
Başkanlığı

Vaizi
Dr.
Abdulbaki
Keskin
vefat etti.

31.03.1985-09.11. 1988
tarihleri arasında Vakfımız
Mütevelli Heyeti Başkanlığı
görevinde de bulunan Dr. Abdulbaki Keskin 1939 yılında
Yozgat' ın Şefaatli ilçesine
bağlı Kızılyar köyünde doğdu.
Dokuz yaşında hafızlığını tamamladı. Kayseri'de Arapça
ve İslamı İlimler tahsil etti.
1955'de vaizlik, 1958'de
müftülük imtihanını kazandı.
1962'de Kayseri İmam-Ha
tip Okulu'nu bitirerek, Niğde
merkez vaizliğine atandı. Aynı yıl İstanbul Yüksek İslam
Enstitüsü'ne girdi ve görevi
Beşiktaş merkez vaizliğine
nakledildi. 1969 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ' nda müfettiş yardımcısı olarak göreve
başladı. 197 3 'de müfettişliğe ,
1978 yılında da başmüfettişli
ğe yükseldi. Daha sonra sıra
sıyla , Din Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı , Brüksel Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir
liği görevlerinde bulundu. Bilahare, Başkanlık uzmanlığına
ve 1985 'de Diyanet İşleri
Başkan
Yardımcısı
iken ,
1986-1987 tarihlerinde Diyanet İşleri Başkanlığına ve-

kalet etti. 1985-1988 yılların
da Türkiye Diyanet Vakfı ' nın
Mütevelli Heyeti Başkanlığı
görevini de yürüttü. 1988 ve
1996 tarihlerinde iki kez T.C.
Wasington Büyükelçiliği Din

Hizmetleri

Müşavirliği'nde

görevlendirildi.

Dr. Abdulbaki Keskin, Teftiş Kurulu Baş
kanlığı üyesi görevinde bulunduğu sırada, İn
giltere' de Manchester'de İslam Siyası Tarihi
konusunda doktora yaptı. T.C. Brüksel Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevinde iken "Üniversite Libre de Bruxelles"
de misafir profesör statüsünde dört yıl süre
ile İslam Siyasi Tarihi okuttu. Değişik konularda kaleme aldığı makaleleri 1985'te Avrupa Konseyi tarafından "Le Medecine et
les Droits de L'homme" adı altında bir kitapta Strasbourg'da basıldı .
Evli ve üç çocuk babası olan Dr.Abdulbaki
Keskin, İngilizce, Fransızca ve Arapça biliyordu. Başkanlık Vaizliği görevinde iken,
Amerika' da bulunduğu bir sırada vefat eden
Dr.Abdulbaki Keskin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.
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Faaıi,,etıeri

Van'da Hizbullah terör örgütü
tarafından görevleri başında şehit
edilen iki din görevlisinin ailelerine, Başbakanlık ve Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından gönderilen
35 milyar TL nakdi yardım, Van
Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şarklı
tarafından teslim edildi.
Düzenlenen törende bir konuş
ma yapan Van Müftüsü ve Vakfı
mız Şube Yönetim Kurulu Başka
nı Osman Şarklı , devletin şehit
olan vatandaşların yakınlarına sahip çıktığını , terör olaylarını şid
detle kınadığını belirten Şarklı "
Biz sizin acınızı paylaşıyoruz.
Çünkü bu arkadaşlarımız bizim de

bir parçamızdır. Tek tesellimiz şe
hitlik mertebesine ulaşmalarıdır.
Zalimlerin yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Devletimiz bunun da
üstesinden gelecektir. " dedi.

Van Müftüsü ve Vakfımız Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Osman
Şarklı konuşmasını müteakip şe
hit yakınlarına gönderilen yardım
ları teslim etti.

Kiraz
Kiraz Müftülüğü ve Vakfımız şu
besinin işbirliği ile her hafta Cuma
günü akşamları panel düzenleniyor. Halkımızın doğru bilgiyle aydınlatılmasının hedeflendiği panellerde, İslam dini ile ilgili muhtelif
konular ile aktuel dini meseleler
üzerinde durulmaktadır.
Bugüne kadar düzenlenen ve
büyük ilgi gösterdiği

vatandaşların

panellere

konuşmacı

olarak Kiraz Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Haliloğlu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Cemal Sofuoğlu ,
Prof.Dr. Ömer Dumlu, Prof.Dr. Mehmet Şeker ,
Prof.Dr. Osman Karadeniz, Doç.Dr. Mustafa Yıldı
rım , Doç.Dr. Rıza Savaş, Doç.Dr. Bülent Baloğlu
ve Yrd. Doç.Dr. Veli Öztürk katıldı.

~u~e
Faaliyetleri

Ayancık
Ayancık

Müftülük Sitesi düzenlenen bir törenle
hizmete açıldı. Açılış törenine Sinop Vali Yardımcı
sı Bahattin Atçı, Sinop İl Müftüsü Mustafa Balık, 19
Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Osman Zümrüt, Ayancık Kaymakamı
H.Volkan Köksal, Belediye Başkanı Mustafa Sansoy, Garnizon Komuatanı Üsteğmen Özcan Dağ
lar, Emniyet Amiri Cihan Alagöz, İlçe Jandarma
Komutanı Ferit Gökdemir, daire amirleri ve kalabalık bir topluluk katıldı.
Vali Yardımcısı Bahattin Atçı ve Sinop İl Müftüsü
Mustafa Balık yaptıkları konuşmalarda İslam Dini'nin insana verdiği önemden bahsederek, insana
hizmetin de uygun mekanlarda yapılmasının gerekliliği üzerinde durdular.
Ayancık Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Türksoy da yaptığı konuşmada
Müftülük Sitesi'nin yaklaşık 35 milyara malolduğu
nu, bu meblağın büyük bir bölümünün hayırseverler
tarafından karşılandığını bildirdi.
Dört katlı olarak inşa edilen Müftülük Sitesi'nin
müştemilatında; kültür merkezi, müftülük hizmet birimleri, Kur'an kursu, yatılı öğrenci pansiyonu,
müftülük lojmanları ve misafirhane yer almaktadır.

Marmaris
Türkiye Diyanet Vakfı Marmaris Şubesi tarafından yaptırılan Müftülük Sitesi
düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.
Marmaris Müftülük Sitesi'nin açılış törenine Yedinci Cumhurbaşkanı Sayın
Kenan Evren, Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Muğla Valisi Lütfi Yiğenoğlu , İlçe Kaymakamı İsa Küçük Muğ
la Müftüsü Mustafa Yıdız, ilçe müftüleri ve kalabalık bir topluluk katıldı.
Tören münasebetiyle yapılan konuşmalarda din hizmetlerinin uygun mekanlarda yapılmasının gerekliliği üzerinde durularak, müftülük sitesinin yapımında
emeği geçenlere teşekkür edildi.
1998 yılının Aralık ayında başlanan Müftülük Sitesi inşaatı , yaklaşık iki sene
gibi kısa bir sürede tamamlandı. Hayırsever vatandaşlarımızın önemli destekleri
sonucunda tamamlanan Müftülük Sitesi'nin müştemilatında ; iki adet dükkan,
bir konferans salonu, Müftülük hizmet
birimleri, mescid, beş adet lojman ve
misafirhane bulunmaktadır.
Müftülük Sitesi'nin tamamlanması ile
turistik bir beldede yer alan Marmaris'te müftülük hizmetlerinin daha etkin
hale getirilmesi ümit edilmektedir.

Mehmet Erdoğan

Ermeni Meselesi ve Aysbergin
Görünmeyen Kısmı

Geçen aylarda Fransız meclisinde, Ermenilerin Türkler tarafından soykırıma tabi tutuldukları bahanesiyle kabul edilen sözde Ermeni soykırım yasası, Türk kamuoyunu derinden yaralamış ve Türk milleti, Batılılaşma
olgusunu yeniden düşünmek, yeni bir tavır
belirlemekle karşı karşıya kalmıştır. Bu yasaya göre Fransız meclisi ve dolayısıyla milleti, Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını,
bunun aksini iddia etmenin yasalarına aykı
rı olduğunu kabul etmiş olmaktadırlar.
Bu yasanın kabulüyle dünya kamuoyuna
şu mesajlar verilmek istenmektedir: a)Ermeniler mazlum, b)Türkler soykırımcı ve
c)Fransızlar insanlık meselelerine duyarlı bir
millettir.
Bu, aysbergin görünen kısmı; ya suyun
altındaki gerçek kısım?
a)Türkleri Avrupa milletler camiasında
yalnız bırakmak.

b)Türklerin Avrupa dışındaki devletlerle
münasebetlerini tehdit etmek ve sadece
kendilerine bağımlı kalmalarını sağlamak.
c)Bir avuç azınlığın oyuna tenezzül edecek kadar temel dinamiklerini yitirmiş ve çürüme sürecine girmiş bir siyasal sistemin kaçınılmaz traji-komik hali.
d)Fransa'nın, dünya devletlerinin Orta
Doğu üzerindeki hesap ve emellerine dahil
olabilmek için fırsat arama ve yaratma çabası.

Eımeni soykırım tasarısı Fransız meclisinde kabul edildi, peki ne değişecek? Ermeni
ütopyası, Fransız hülyası gerçekleşecek mi?
Milletler arası dengeler ve dünya stratejileri açısından Fransa'nın takınabileceği ve
toplumuna getirisi olabilecek bütün roller bu
tasarıyla bertaraf edilmiştir. Çünkü Fransız
siyaseti gerçekler üzerinden değil, ütopyalar
ve hayaller üzerinden kendine hareket kabiliyeti arıyor. 21. yüzyılın Fransası 18. yüzyı
lın ayakları yere basmayan romantizmini yaşıyor. Bu olay göstermiştir ki Fransa'nın yeni 1789'1ara acilen ihtiyacı vardır.
Bu ve benzeri olaylar, Türkiye'nin Avrupa milletler camiasında almak istediği yeri
etkiler mi? Türkiye açısından bakılınca; etkilemez. Çünkü Türkiye, Avrupa milletler camiasına evrensel normlar adına dahil olmak

istiyor. Avrupa açısından olaya bakınca kendileri bilir, demek gerekir. Türkiyesiz bir Avrupa·nın stratejik dengeler açısından topal
kalacağını bütün dünyadaki siyaset ve strateji uzmanları söylüyor. Unutmamalı ki Türkiye, Avrupasız da dünya siyasetinde etkin
rol alabilecek önemde ve güçtedir.
Fransızların insanlık meselelerine duyarlı
olup olmadıklarını Cezayir örneğinde bütün
dünya görmüştür. Cezayir'deki vahşetten
sonra Fransa'nın dünya üzerindeki kültürel
etkisi sona ermiştir. Bütün dünya Fransız
toplumunun bir kültür ve medeniyet taşıyıcı
sı olamayacağına hükmetmiştir.

Türklerin soykırımcı bir millet olup olmadıklarını topraklarımızda yaşayan azınlıklara
sorabilirler. Türklerin insanlık değer yargıla
rı tarih boyunca Avrupa milletlerinin hep
önünde olmuştur. Bu gerçeği kendi araştır
macıları tespit edip söylüyorlar. Balkanlardaki Türk mührü bir hoşgörü ve adalet mührüdür. Eğer Türkiye dünyaya kendini yeterince tanıtamıyorsa, bunda kendi başarısızlı
ğı kadar iyi niyetli ve gerçekçi olmayan yaklaşımların da tesiri vardır.
Tarihsel gerçekleri herkes biliyor. Gayrimüslim teba arasında Ermeniler Türk-İslam
medeniyetiyle en fazla kaynaşmış bir wısur
dur. Adetleri ve zevkleri Türklerinkiyle hemen hemen müşterektir. Pek çok Ermeni
Osmanlı edebiyatı, musikisi ve mimarisine
hizmette bulunmuştur. Anadolu Ermenilerinin bir kısmı evlerinde Türkçe konuşur, Ermeni harfleriyle yazılı T~rkçe İncil okurdu.
Fatih Sultan Mehmet lstanbul'u aldıktan
sonra 1461 yılında Bursa'daki Ermeni piskoposunu İstanbul'a getirterek ona Patrik
unvanı verdi. Osmanlı Devletinin Darphane
ve Baruthane gibi iki önemli müessesesinin
nazırlıkları Ermeni ailelerin tekelindeydi.
Osmanlı toplumunda Ermeniler ticaret ve
sanatkarlıkla uğraşırlar, özellikle sarraflık ve
kuyumculuk yaparlardı.
Fransız İhtilalinden sonra bütün dünya'da
gelişen milliyetçilik hareketleri Osmanlı hakimiyetindeki Yunanlılar, Sırplar, Romenler
ve Bulgarların ayaklanarak bağımsız bir devlet kwma mücadelelerine zemin hazırladı.
Sürekli olarak Fransızların Katolik propagandasına maruz kalan Ermeniler 1846'da
Paris'te bir Katolik Koleji kurdular.(")

İşte bu tarihten itibaren Türk-Ermeni iliş
kileri bir daha normal seyrine oturmadı.
Çünkü Ermeniler, Fransızların dümen suyuna girmişti. Türk millı mücadele tarihi boyunca Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde yaşayan Türk-Ermeni çatışması
bir kışkırtmanın mahsulüdür. Ermeni komitecilerin saldırı ve katliamları o bölgeleri baş·
tan başa kan gölüne çevirmiştir. Sağduyulu
Ermeni vatandaşlarımız bu olay karşısında
çaresiz kalmışlar ve birşey yapamamışlardır.
Soykırım denilen o dönemdeki olayların
gerçek yönünü keşke tarihçiler ortaya koysa. İhanet ve vahşete mazeret bulabilecek
gerçek bir Ermeni tasavvur edemiyoruz.
Düşmanlık psikolojisi, insanlığın ortak değerler etrafında daha müreffeh ve barış içinde bir dünya idealini bozguna uğratan bir olgudur. Günümüz dünyasında, tarihteki düş
manlıklar üzerine siyaset yapmanın kimseye
bir fayda sağlamayacağı arhk bilinen ve kabul edilen bir hakikattir. Zaten Türk milleti,
böyle bir siyaset anlayışını tarihinin hiçbir
döneminde benimsememiştir. Biz, Ermenilerin de böyle bir siyaset anlayışını benimsemediklerini ve sağduyuyu koruma çabasında
olduklarını düşünüyoruz. Dünyadaki Ermeni
milletine ve vatandaşımız olan Ermenilere
Fransanın bu tutumundan dolayı asla herhangi bir sözümüz olamaz. Biz milletimizi,
Ermeni vatandaşlarımızı sükunete, sağduyu
ya ve insanlığa örnek olmaya davet ediyoruz.
Fransa'ya gelince; tarihin tozlu sayfalannı karıştırarak siyaset yapmaya devam ederse, korkanz ki kazmak istediği kuyuya kendisi düşecek ve bunun faturasını da çok ağır
bir şekilde ödeyecektir. Fransa, dünya savaşlarında ödemiş olduğu bedeli unutmuş olmalıdır.

Biz, Fransız ve Ermeni milletlerinin yöneticilerine sahip çıkıp, onları doğru yola sevkedeceklerine olan inancımızı korumak istiyoruz. Kendi milletimizin sağduyusuna ise
her zaman güveniyoruz.
(1 Prof. Dr. Ercüment Kuran, Türk İslam Kültürüne Dair, Yayına Hazırlayan: Mehmet Erdoğan. Ocak Yayınlan , Ankara 2000.
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ns_anlan~, f~rtlerin alt şuurları

olduğu gibi

mılletlerın, ınsan topluluklarının

da alt şu
urları vardır. Buna kollektif şuur diyoruz.
Belki eskilerin ma ' şerı vicdan dedikleri şey de
budur. Bizim İstiklal Marşımız, Mehmet
Akif'in kaleminden volkan gibi fışkıran, bu
büyük milletin , bu milletlerin en büyüğünün
ma'şerı vicdanı , kollektif alt şuurudur. Gene
be_lki onu hissettiği için Akif, şiirine imza koymamış , verilen mükafatı kabul etmeyip bir
hayır cemiyetine bağışlamıştır. Gene onun
için İstiklal Marşı'nı, şiirlerini topladığı Safahat' a almamıştır. Kahraman ordumuza ithaf
etmiştir. O kahraman ordu ki bizzat millettir.
O kahraman ordu ki hem kahraman, hem
halaskar, hem milletin her şeyidir.

Prof.Dr. Ayhan Songar
İstiklal Marşımız da İstiklal Savaşımız kadar

muazzam bir eserdir. Birini vatan evlatları
kanlarıyla, canlarıyla; tükenmez emekleriyle,
alınterleriyle; diğerini de Millı Şair Mehmet
Akif engin kültürü, köklü imanı, sağlam kafası , güçlü kalemiyle yazmışlardır. Millı Marşı
mızın bütünündeki ifade, bin iki yüz sene önce Bilge Kağan ' ın taşa kazınmış şu sözlerinin,
başka bir tarihı olay içinde tekrarından başka
birşey midir? "Ey Türk milleti, üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin elini
(yurdunu), töreni (devletini, düzenini) kim bozabilir?" Allah (c.c.)'ın izniyle kimse bozamaz,
ebediyete kadar yaşayacaktır.

İstiklal Marşı'nda bir milletin gururu, kendi- .
ne güveni; haklılığını haykırışı ; haklarını elde
edebilme ve elde tutabilme gayretinin temeli;
hür ve müstakil yaşçıyabilmek için taşıdığı
imanın kaynağı; Yüce Allah (c.c.)'a teslimiyetin ve geleceğe uzanan duası vardır.
İstiklal Marşı , Müslüman Türk milleti için

bir

duadır:

Devlet-i ebed müddet duası. ..

Geleneği geleceğe taşıyarak
insanımızı

kendi değerleriyle buluşturan
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları , 20 yıldır
AydınlikDünyanınEserlerini

paylaştığı halkımızın
teşekkür

TÜRKİYE

derin ilgisine
ediyor.
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