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Prof. Dr. Ali BARDAKO⁄LU • Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baﬂkan›

G

ünümüzde Kosova’daki son olaylarda ve
dünyan›n çeﬂitli bölgelerinde etnik ve dinî
gruplar aras›nda ç›kan çat›ﬂmalarda onlarca
masum insan›n öldürülmesi, yüzlercesinin yaralanmas›, mabetlere sald›r›l›p kutsal mekânlar›n
yak›l›p y›k›lmas›, ulusal ve uluslar aras› sorunlar›n
bar›ﬂç› yollardan çözümü yerine ﬂiddete baﬂvurulmas›, ﬂiddetin yeni ﬂiddet ve gözyaﬂlar›na yol açmas› huzur ve bar›ﬂ arayan ça¤daﬂ dünyam›z›n
yaﬂad›¤› büyük bir trajedidir. Sebebi ne olursa olsun bu tür insanl›k d›ﬂ› olaylar herkesi derinden
yaralamaktad›r.
ﬁiddetin özellikle bar›ﬂ ve esenlik mekânlar›
olan mabetlere yönelmesi, insanl›¤›n ortak kültür miras›n›n sorumsuzca tahrip edilmesi, çocuklar›n ve masum insanlar›n insafs›zca katledilmesi, içinde yaﬂad›¤›m›z yüzy›lda s›kça karﬂ›laﬂt›¤›m›z fakat sona ermesini arzu etti¤imiz ac› bir
tablodur. Etnik kimlik ve dinî de¤erlerin hâlâ ﬂiddet, terör ve savaﬂlara alet edilmesi, yeni yüzy›l›n insanl›¤a bar›ﬂ getirmek ve huzur sa¤lamak
gayesiyle birlikte yaﬂama kültürünü yerleﬂtirmeye ve yayg›nlaﬂt›rmaya yönelik çabalar›n› boﬂa ç›kartmaktad›r.
‹nsan haklar›, bar›ﬂ içinde bir arada yaﬂama
kültürü, sevgi, hoﬂgörü ve diyalog gibi kavramla-

r›n s›kça kullan›ld›¤›, ama realiteye ne kadar ve ne
ölçüde yans›d›¤›n›n fazla önemsenmedi¤i günümüzde, bar›ﬂ›n tesisi için uluslar aras› düzeyde
etkin, güvenilir ve tarafs›z giriﬂimlere ve bunlar›
gerçekleﬂtirecek organizasyonlara ihtiyaç had
safhaya ç›km›ﬂt›r. Avrupa’n›n merkezinde cereyan eden ve temelinde etnik-dinî çat›ﬂmalar›n sebep olarak gösterildi¤i ve giderek iç savaﬂa dönüﬂme endiﬂesi uyand›ran bu tür olaylara sorun
büyümeden ve acilen müdahale edilmesi gerekir.
Ayr›ca ‹slâm ülkelerinin de dünya bar›ﬂ›na katk›
sa¤lamada daha aktif rol almalar›n›, bu yöndeki
giriﬂimlere öncülük etmelerini beklemekteyiz.
Çünkü bu konuda at›lacak her bir ad›m› hem insanî hem de dinî bir görev olarak görmekteyiz.
Dinlerin insanl›¤a getirdi¤i huzur ve bar›ﬂ ikliminin geliﬂtirilip yayg›nlaﬂt›r›lmas›, toplumlar›n
bar›ﬂ ve mutlulu¤una yönelik tehlikelere karﬂ›
dinlerin ortak ça¤r›s›n›n koruyucu bir kalkan olarak görülmesi gerekir. Maddî-manevî hiçbir de¤er tan›mayan ve insanl›¤› tahayyül edilemez felâketlere sürükleyen ﬂiddet, terör ve savaﬂ gibi
insanl›k d›ﬂ› olaylara karﬂ› bütün dünyan›n iﬂbirli¤i içinde olmas›n›n önemi, bu son olaylar›n üzüntü verici sonuçlar›na bak›larak bir kez daha anlaTDV
ﬂ›lm›ﬂ olmaktad›r.
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ünyam›z varoldu¤undan bu yana bir çok medeniyete ev sahipli¤i yapm›ﬂ; medeniyetler de dünyam›z› tanzim etmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bunlardan
hemen akla gelenler; Mezepotamya medeniyeti, Çin
medeniyeti, M›s›r medeniyeti, Hint medeniyeti, Yunan
medeniyeti, Roma medeniyeti, Bat› medeniyeti ve bizim
mensubu bulundu¤umuz ‹slâm medeniyetidir.
ﬁüphesiz bütün bu medeniyetlerin ayr› kimlikleri, ayr› üsluplar›, insana ve dünyaya ayr› bak›ﬂlar› vard›r. Bununla beraber medeniyetlerin ortak gayeleri insanl›¤›
huzur ve refaha ulaﬂt›rmakt›r.
Medeniyet denildi¤inde de akla ilk önce insan ve
onun mutlulu¤u gelir. Bir çok tarifi olmakla beraber medeniyeti “memleketleri imar ederek, insanlar› sosyal,
ekonomik, kültürel ve ahlaki yönden refah ve huzura kavuﬂturmakt›r.” ﬂeklinde tarif edebiliriz.
Medeniyetlerin ortak paydas›n›n insanl›¤›n huzur ve
esenli¤ini sa¤lamak olmakla birlikte, her medeniyetin
bu gayeyi gerçekleﬂtirmesi her zaman mümkün olamamam›ﬂt›r. Bu da genellikle insan› ele al›rken onun madde ve mana bütünü oldu¤unu görememekten kaynaklanmakta ve neticede insan mutlu olamamaktad›r. Nitekim, geçmiﬂte benzeri olmayan bir medeniyet diye takdim edilen baz› medeniyetlerin insanl›¤› getirdi¤i nokta
ortadad›r.
Bizim medeniyetimizde ise insan; madde ve mana
bütünü olarak görülmüﬂ, toplumun yap›laﬂmas› bu temel üzerine bina edilmiﬂtir. Bu sayede insan vahﬂetten
uzaklaﬂm›ﬂ, iyilik ve güzelli¤e, yoksulun, yetimin hakk›n›
korumaya yönelmiﬂtir.
Medeniyetlerin dünyay› tanzimleri de milletler eliyle
olmaktad›r. Milletler, mensup oldu¤u medeniyetten ald›¤› ahlâk ve enerjiyle kültürlerini oluﬂturur ve yönetim
anlay›ﬂlar›n› geliﬂtirerek bir nevi o medeniyetin bayraktarl›¤›n› yaparlar.

D
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Genel Müdür

Türk milleti de onbirinci as›rdan itibaren ‹slâm medeniyetini temsil görevini üstlenmiﬂ ve onun bayraktarl›¤›n› yapm›ﬂt›r. Bu konuyu Prof.Dr. M.Fuad Köprülü :
“Türkler ‹slâm camias›na girerek, ‹slâm Medeniyeti ad›n› verdi¤imiz büyük kültür dairesinin inkiﬂaf›na -Araplar,
‹ranl›lar vesair müslüman unsurlarla beraber- bin y›ldan
fazla çal›ﬂm›ﬂlar, muhtelif ‹slâm sahalar›nda askerî aristokrasi’ye müstenit devletler kurmuﬂlar ve Büyük Selçuklu ‹mparatorlu¤u’nun kuruluﬂundan baﬂlayarak son
asra kadar, ‹slâm dünyas›n›n hegomanyas›n› ellerinde
tutmuﬂlard›r.” diye ifade etmektedir.
Her kültür biçimlenirken kendine özgü, onu di¤erlerinden ay›ran, ona ruh veren bir tak›m müesseseler kurar veya kurulu müesseseleri orjinal bir ﬂekilde de¤iﬂtirir
ve geliﬂtirir.
Türk milleti de temsil görevini yürütürken insan›n
mutlulu¤una yönelik bir tak›m müesseseler kurmuﬂ ve
daha önceden var olan müesseseleri de geliﬂtirmiﬂtir.
Bunlar›n önde gelenlerinden biri Anadolunun kültürel mimarlar›ndan Ahi Evren’in önderli¤inde kurulan Ahilik Teﬂkilat›’d›r. Anadolu Selçuklular› devrinde kurulan bu sistem
bizim kültür ve medeniyetimizin orjinal bir yans›mas›d›r.
Atalar›m›z›n insan›n mutlulu¤una yönelik geliﬂtirdi¤i bir
di¤er kurum da “Vak›f Müessesesi”dir. Vak›f; öyle bir medeniyet yans›mas›d›r ki, insanl›¤a ait bir çok boyutu onda
görmek mümkündür. Vak›f insanl›¤›n gere¤i olan sosyal
dayan›ﬂmada vereni ma¤rur, alan› mahçup etmeyen bir
sistemdir. Vak›f olarak ortaya konan eserlere bakarak da,
o eserleri meydana getiren ruh ve enerjiyi, medeniyetinden ald›¤› inanç ve ahlak› her zaman müﬂahade edebiliriz.
Bültenimizin bu say›s›nda a¤›rl›kl› olarak, Türk milletiyle adeta aynileﬂen bu önemli müesseseyi; “Vak›f Müessesesi”ni konu ald›k. Medeniyetimizin bu önemli unsuruyla ilgili bilgilerin haf›zalar›m›zda tekrar tazelenmesiTDV
nin; milletimiz için faydal› olaca¤›n› düﬂünüyoruz.

Gündem

Türkiye Diyanet Vakf›

yaﬂ›nda...

edefleri ve hizmet anlay›ﬂ›yla
Türk ‹slam kültüründe Vak›f
müesseselerinin en güzel örneklerden biri olan, bir taraftan
geleneksel olan›, di¤er taraftan ça¤daﬂ e¤ilimleri temsil eden Türkiye
Diyanet Vakf› 29 y›l›na ulaﬂman›n gururunu taﬂ›yor.
Bundan 29 y›l önce ulvi duygularla kurulan Türkiye Diyanet Vakf›,
bugün yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda
gerçekleﬂtirdi¤i hizmetlerle toplumumuzun güven duygusuna mazhar olan köklü bir kuruluﬂ haline gelmiﬂtir.
Dünya görüﬂü itibariyle, yüce
milletimizin temel toplumsal dinamiklerine s›k› s›k›ya ba¤l› bulunan
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n hedefi daima Allah r›zas›, vas›ta ise milletimize, insan›m›za ve insanl›¤a hizmettir. Bu ilke hem varoluﬂ sebebimiz
hem de tercih problemlerimizin
anahtar›d›r. Bu nokta, hizmetlerimizin ve amaçlar›m›z›n sabit aya¤›n›

H

oluﬂturmaktad›r ve Vakfm›z, gelecekteki bütün zamanlarda, hizmet
ve faaliyetlerinin s›n›rs›z çeﬂitlili¤i ve
yöneliﬂleri içerisinde hep bu sabit taraf›yla tan›mlanacakt›r.
29 y›ll›k mazisiyle Vakf›m›z ve
onun çal›ﬂanlar› üzerlerine düﬂen
a¤›r mesuliyetin gere¤ini yerine getirme gayretinde olmuﬂtur. Yirmidokuz y›l›n baﬂar› grafi¤i, gelece¤e yönelik bütün projeksiyonlar›m›z›n da
as›l teminat›n› teﬂkil etmektedir. Öte
yandan, milletimizin hamiyetperverli¤ini yine millet için hizmete dönüﬂtürme yönünde örnek bir teﬂebbüs
olan Vakf›m›z, uygulamalar›n›n ge-

rek üslûbu, gerekse sonuçlar› itibariyle, muhtemel teﬂebbüslerin gelece¤i için de belirleyici olacakt›r. Bu
da hizmet erbab› aç›s›ndan küçümsenecek bir sorumluluk de¤ildir.
Böylesine a¤›r sorumluluklar›n ve
böylesine derin hassasiyetlerin imbi¤inden tekrar tekrar geçmiﬂ bir kuruluﬂ olarak; bu vasf›m›z› asla yitirmeksizin ileriye bakmak, gelece¤e
dair yeni hizmetler ve yeni hedefler
öngörmek mecburiyetimiz vard›r.
29 baﬂar› y›l›n› geride b›rakan
Türkiye Diyanet Vakf›n›n kuruluﬂ
amac› ve hizmetlerini de¤iﬂik bir üslupla sizlere sunmaya çal›ﬂaca¤›z.
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Gündem

VAKIF MÜESSES‹ VE
TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI

İ

slâm tarihinde Vak›f müessesesi
nebevî bir uygulamadan do¤du.
K›sa zamanda benimsendi, yay›ld›.
‹slâm›n bütün emir ve tavsiyelerini büyük bir heyecanla hayatlar›na
tatbik eden atalar›m›z, yard›mseverlik ve iyilik etmede de birbirleriyle yar›ﬂa girdiler. Karﬂ›l›¤› yaln›zca
Allah kat›nda verilecek olan bu hizmet yar›ﬂ›n› o boyutlara vard›rd›lar
ki, Vak›f müessesesi neredeyse sadece Türkleri ça¤r›ﬂt›ran bir kavram
haline geldi. “Mülk Allah’›nd›r” inanc›, Türk-‹slâm vak›fç›l›¤›yla apayr› ve
pratik bir anlam kazand› ve üç k›taya yay›lan Osmanl› mülkü, güzellikte
birbiriyle yar›ﬂan vak›f eserleriyle donat›ld›.
Türkiye Diyanet Vakf›, 1400 y›ld›r
de¤iﬂmeyen bir niyet ve istikâmetin
günümüze kadar taﬂ›d›¤› bu vak›f
gelene¤inin ça¤daﬂ bir versiyonu
olarak do¤du.
Allah r›zas› için vakfetmek isteyenlere bir hizmet adresi göstermek
gerekiyordu ve bu görev Türkiye Diyanet Vakf›’n›n kurucular›na düﬂmekteydi. Toplum vicdan›n›n derinliklerinde yatan yard›mlaﬂma ve iyilikte bulunma arzusu onlar›n tek
sermayesiydi ve buna gerçekten çok
güveniyorlard›.
Di¤er bütün kamu hizmetlerinde
oldu¤u gibi din hizmetlerinin de daha geniﬂ imkânlarla, daha elveriﬂli
ortamlarda, daha uygun vas›talar
kullanmak suretiyle ve daha üstün
bir liyakatle sunulabilmesi; hem ilahî
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mesaj›n toplumda karﬂ›l›k bulmas›
hem de dinî birlik ve bütünlü¤ümüzün temini için bir zaruretti. Bu sebeple, Türkiye Diyanet Vakf›’n›n
amaçlar› tesbit edilirken Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› hizmetlerinin desteklenmesini merkeze alan bir formülasyon benimsenmiﬂti.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, y›llarca
elveriﬂsiz ve yetersiz binalarda hizmet vermek zorunda kalm›ﬂt›. Teﬂkilat gün geçtikçe büyüyordu ve büyümek zorundayd›. Ne var ki, hizmet binas› s›k›nt›s› bir türlü aﬂ›lamam›ﬂt›.
Kocatepe Camii yan›ndaki binan›n sat›nal›narak din hizmetlerine
sunulmas› Türkiye Diyanet Vakf›’n›n,
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’na ilk büyük
deste¤i oldu. Merkez teﬂkilat›n›n
her türlü büro malzemesi ve demirbaﬂ ihtiyac›n›n büyük bir k›sm› da yine Vak›f taraf›ndan karﬂ›land›. Ankara’da Eskiﬂehir Yolu üzerinde Baﬂkanl›¤›n konumuna yak›ﬂ›r bir tarzda inﬂa edilerek tamamlanan Baﬂkanl›k hizmet binas› da Vakf›n büyük
destekleriyle gerçekleﬂtirildi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n kaynak s›k›nt›s› ve maddî destek ihtiyac›, taﬂra teﬂkilatlar›nda, yani müftülükler baz›nda çok daha çarp›c› bir
ﬂekilde kendisini gösterir. Zira müftülükler, hem baﬂkanl›k hizmetlerinin do¤rudan icrac›s›, hem de vatandaﬂlar›m›z›n dinî, sosyal, kültürel
ve hayrî mânâda beklentilerinin
do¤rudan muhatab›d›r.

Müftülüklerin s›n›rl› imkanlar› bu
beklentileri yeteri kadar karﬂ›layamamaktad›r. Türkiye Diyanet Vakf›
bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda bir teﬂkilatlanmaya yönelmiﬂ ve bütün müftülükler nezdinde Vak›f ﬂubeleri teﬂekkül
ettirilmiﬂtir. Günümüzde bu ﬂubelerin say›s› 900'ü aﬂm›ﬂt›r. Türkiye’nin
neresinde yaﬂarsa yaﬂas›n, her vatandaﬂ›m›z›n Türkiye Diyanet Vakf›’na ulaﬂmas› son derecede kolaylaﬂm›ﬂt›r.
Bu sayede müftülüklerin hizmet
binas› ihtiyac›na önemli ölçüde cevap verilebilmiﬂ, mülkiyeti vakfa ait
dörtyüzden fazla hizmet binas› müftülüklerin istifadesine sunulabilmiﬂtir. Günümüzde Vakf›n sa¤lad›¤› imkanlarla il ve ilçe müftülerinin dinî,
sosyal, kültürel ve hayrî mânâda etkinlikler için inisiyatif kullanmalar›
mümkün hale gelmiﬂtir.
Türk-‹slâm ﬂehircili¤inde camiler, sadece dinî ve sosyolojik aç›dan
de¤il, mimarî aç›dan da toparlay›c›
bir unsur olmuﬂ, daima iskân yo¤unlu¤unun merkezinde yer alm›ﬂlard›r. Camilerimiz yaln›zca ibadet
edilen mahaller de¤il ayn› zamanda
ba¤›ms›zl›¤›m›z›n, millî kimli¤imizin,
inanç ve ibadet özgürlü¤ümüzün de
sembolleridir.
Nüfus art›ﬂ› ve göçler nedeniyle
h›zla büyüyen ﬂehirlerimizde yeni camilere ihtiyaç duyulmas› ve bu ihtiyac›n halk›m›zca coﬂkulu bir ﬂekilde
ortaya konmas› biraz da bundand›r.
Halk›m›z, camisiz bir ﬂehirleﬂmeyi

istememekte, kendi baﬂlatt›¤› cami
inﬂaatlar›yla bu tavr›n› aç›kça ortaya
koymaktad›r. Bu kollektif tav›r, atalardan devral›nan asil bir duyarl›l›kt›r
ve sayg›yla karﬂ›lanmas› gerekir.
Bu duyarl›l›¤›n sonucudur ki, günümüz Türkiye’sinde ço¤u Vak›f ﬂubelerinin önderli¤inde her y›l çok say›da yeni cami inﬂa edilmekte, bunlara Vak›f merkezince de proje ve
kaynak deste¤i sa¤lanmaktad›r. Öte
yandan, Kocatepe Camii gibi abidevî
mahiyetteki Konya Hac› Veyiszade
Camii Vak›fca inﬂa ettirilmiﬂ ve halk›m›z›n istifadesine sunulmuﬂtur.
Adana’da tamamlanan Adana Merkez Sabanc› Camii ise Ortado¤u ve
Balkanlar’›n en büyük camiidir. Bunlar, bulunduklar› ﬂehrin silüetine ve
mimarî karakterine damgas›n› vurmuﬂ eserlerdir.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n
Kur’an kursu hizmetleri, ‹slâm’›n
gerçek mahiyetiyle tan›n›p benimsenmesi aç›s›ndan son derecede
önemlidir. Hal böyle olmakla beraber, bu hizmetlerin genel bütçede
yeterli karﬂ›l›¤› yoktur ve bu boﬂluk
y›llardan beri Vak›f taraf›ndan doldurulmaktad›r. Çocuklar›m›z›n ‹slâm› gerçek hüviyeti ile hurafelerden
ar›nd›r›lm›ﬂ bir ﬂekilde ö¤renebilmesi için aç›lan ve yurt sath›na yay›lm›ﬂ
olan Kur’an kurslar›n›n inﬂas› ve di¤er ihtiyaçlar› da Vak›f Genel Merkezinin de maddî deste¤i ile Vak›f ﬂubelerince gerçekleﬂtirilmektedir.
Ülkemizde yaﬂanan h›zl› geliﬂme

ve de¤iﬂmeler, kamu personelinin
meslek içi e¤itimini gündeme getirmiﬂ, bu husus din görevlileri aç›s›ndan da zaruri bir ihtiyaç olarak alg›lanmaya baﬂlam›ﬂt›. Türkiye Diyanet
Vakf›’nca, Manisa, Antalya, Konya ve
Kastamonu’da yapt›r›lan e¤itim
merkezleri, bu acil ihtiyac›n karﬂ›lanmas› maksad›yla Baﬂkanl›k emrine
tahsis edildi.
Türkiye’nin en ücra köﬂelerinde,
s›n›rl› bir ayl›k gelirle hizmet yürüten
din görevlilerinin acil ihtiyac› göz
önünde bulundurularak, Ankara’da
86, ‹stanbul’da 42 yatak kapasiteli
iki misafirhane hizmete sunulmuﬂ,
çeﬂitli vesilelerle büyük ﬂehirlere gelen taﬂra personelinin ma¤duriyeti
önlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n, çeﬂitli faaliyetler için yurtiçinden ve yurt d›ﬂ›ndan kabul etti¤i misafirlerin de a¤›rlanmas› mümkün olmuﬂtur.
Her müslüman›n hayalini süsleyen, ama yine de çok az›m›za nasip
olan hac ibadetinin usulüne uygun
olarak yerine getirilmesi Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n sorumlulu¤undad›r. Bununla beraber, onbinlerce hac› aday›n›n Türkiye’den Suudi Arabistan’a intikali, Mekke ve Medine’de bar›nma yerlerinin temini,
sa¤l›k ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›, ziyaret yerlerine götürülüp getirilmeleri, a¤›r iklim ﬂartlar›na karﬂ› gerekli tedbirlerin al›nmas› ve bütün bunlar yap›l›rken hiç bir kar›ﬂ›kl›¤a meydan verilmemesi uzman ve organize

bir rehberli¤e ihtiyaç göstermektedir. Bu hizmetlerin tamam› bir yönetmelikle, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›na tevdî edilmiﬂtir. Türkiye Diyanet
Vakf› Hac organizasyonunda Baﬂkanl›¤›n en büyük destekçisidir.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›yla müﬂtereken yürütülen bu organizasyon,
bütün ‹slâm ülkeleri aras›nda hayranl›k uyand›racak seviyededir. Bütün ihtimaller önceden düﬂünülmek
suretiyle al›nan tedbirler, iﬂinin ehli
personelin geceli gündüzlü çal›ﬂmalar› ve ibadetin s›hhati için hiç bir fedakârl›ktan kaçmayan bir yaklaﬂ›m›n
ön planda tutulmas› sayesinde, Türk
hac›lar›n›n ibadeterini istenmeyen
durumlarla karﬂ›laﬂmadan huzur
içinde ifa etmeleri sa¤lanm›ﬂt›r.
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Kültürel de¤erler ve normlar belli toplumsal mutabakatlar›n ürünüdürler. Vak›f ve benzeri gönüllü kuruluﬂlar ise toplumdaki baﬂl›ca mutabakat alanlar›n› oluﬂtururlar. Geleneksel kültürü sadece folklorik bir
de¤er olmaktan kurtaracak, gelecek
nesillerin kendi geçmiﬂleriyle kültürel mânâda irtibat›n› sa¤layacak,
millî hayat› temel çizgileri ve dinamikleri itibariyle sürekli k›lacak kuruluﬂlar da yine Vak›f ve benzeri toplum organizasyonlar›d›r.
Türkiye Diyanet Vakf›n›n kültür
hayat›m›za yönelik çal›ﬂmalar› böyle
bir anlay›ﬂ›n ürünüdür ve ‹stanbul’da
faaliyet gösteren ‹slâm Araﬂt›rmalar› Merkezi bu amaçla kurulmuﬂtur.
‹slâmi ilimler ve ﬂarkiyat alanlar›nda ilmî araﬂt›rmalar yapmak,
eserler haz›rlamak ve araﬂt›rmac›
yetiﬂtirmek amac›yla kurulan bu
merkez 1988 y›l›nda ‹slâm Ansiklopedisi’nin yay›n›na baﬂlad›. Yurtiçinden ve yurtd›ﬂ›ndan 1700 den
fazla bilim adam›n›n katk›da bulundu¤u ansiklopedi kendi sahas›nda
dünyan›n en kapsaml› eseri olacakt›r. Araﬂt›rma merkezi bünyesinde
yaklaﬂ›k 150 bin cilt eserden oluﬂan
bir ihtisas kütüphanesi bulunmakta, kurulan bilgisayar a¤› sayesinde
ülkemizdeki bütün ilahiyat fakülteleri bu kütüphaneden faydalanmaktad›r.
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‹slâm Araﬂt›rmalar› Merkezince
1989 y›l›ndan bu yana dinî ilimler
alan›nda araﬂt›rmac› yetiﬂtirilmektedir. Bu amaçla çeﬂitli ilim sahalar›nda yetiﬂtirilen araﬂt›rmac›lar›n bir
k›sm› doktoralar›n› tamamlay›p
merkezde çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂlar, bir k›sm› da yurtd›ﬂ›nda ve yurt
içinde çeﬂitli üniversitelerde yüksek
lisans ve doktora ö¤renimlerini sürdürmektedirler. ‹slâm Araﬂt›rmalar›
Merkezi halen ‹stanbul Üsküdar’da
faaliyet göstermektedir. Buras› yak›n bir gelecekte ‹slâm dünyas›n›n
en önemli araﬂt›rma merkezlerinden biri olacakt›r.
Tarih boyunca ‹slâm alimleri, büyük bir azim ve ﬂevkle kaleme ald›klar› milyonlarca cilt kitapla, Allah kelam›n›n ›ﬂ›¤›n› insanlara yans›tman›n
ve onlar›n yolunu ayd›nlatman›n yar›ﬂ› içinde olmuﬂ ve bunun mutlulu¤unu yaﬂam›ﬂlard›r.
Günümüzde de kitaba ve kitap
müellifine sahip ç›kmak do¤rudan

do¤ruya inanan insanlara ve onlar›n
iman›na sahip ç›kmak anlam›na
gelmektedir. Türkiye Diyanet Vakf›nca kurulan Yay›n Matbaac›l›k ve
Ticaret ‹ﬂletmesi, ticarî endiﬂeleri
de ikinci plana iterek do¤rudan
do¤ruya kitab›n kendisinden umulan has›laya hizmet etmektedir. ‹ﬂletme her türlü bask› iﬂlemlerinin
gerçekleﬂtirildi¤i modern bir matbaaya sahiptir. Yurt sath›na yay›lm›ﬂ 14 yay›nevi ile kültür dünyam›za hizmet eden Yay›n Matbaac›l›k
Ticaret ‹ﬂletmesi bugüne kadar
400'e yak›n bas›l›, sesli ve görüntülü yay›n› halk›m›z›n istifadesine
sunmuﬂtur. Topluma okuma al›ﬂ-

kanl›¤›n›n kazand›r›lmas› ve okuyucu ile yay›nc›y› buluﬂturmak amac›yla her y›l Ramazan ay›nda düzenlenen yay›n fuarlar› art›k geleneksel
hale gelmiﬂtir. Fuar süresince gerçekleﬂtirilen kültür ve sanat etkinlikleri ise toplumdaki birlik ruhunu
güçlendirmekte ve geleneksel kültürümüze hayat vermektedir.
Millet olarak, gerçek manada
paylaﬂt›¤›m›z sevinçlerin say›s› günden güne azalmaktad›r. Modern
toplumun bireyci insan öngörüsü,
toplumsal dayan›ﬂmay› oldu¤u kadar, birlik ve beraberlik ruhunu da
zay›flatmaktad›r. Bu sürecin önemli
istisnalar›ndan biri mevlid merasimleridir.
Her mevlidde Kur’an-› Kerim,
sanki orada bulunan cemaat için bir
kere daha nâzil oluyormuﬂ gibi gönülleri ayd›nlat›r, ruhlar› serinletir.
Her mevlidde “Kutlu Peygamber”
yeniden bir kere daha do¤uyormuﬂ
gibi, bütün zerrat-› cihan ile birlikte
“merhaba”larla ayakta selamlan›r.
Alemlere rahmet yeniden iner, daha
do¤rusu varl›k ve kâinat adeta yeniden varoluﬂun hikmetini anlar, varl›k
neﬂ’esi do¤ar. Mevlidde inanan gönüllerin gözleri önünde gökler aç›l›r,
mir’ac s›rr› ayan olur. ‹nsan olman›n
eriﬂilmez ﬂerefi tecelli eder.
Bu dinî ve millî terbiye müessesesi, zarif Türk dindarl›¤›n›n bu estetik formu Türkiye Diyanet Vakf›
için önemli bir referans noktas›d›r.
Erbil Atabeg’i Sultan Muzafferüddin
Gökbörü’nün sistematik hale getirdi¤i ve zaman içinde unutulan mevlid kutlamalar›, 1989 y›l›ndan itibaren “Kutlu Do¤um Haftas›” ad›yla
yeniden ihya edilmiﬂ, ilki birkaç mer-

kezde baﬂlat›lan bu kutlamalar, sonraki y›llarda bütün Türkiye’ye yay›larak geleneksel hale gelmiﬂ, bugün
art›k ülkemiz ve yurtd›ﬂ›nda bir çok
ülkede büyük bir kültür ﬂölenine dönüﬂmüﬂtür.
Yine bu kutlamalar çerçevesinde; günümüzde insanl›¤›n en çok ihtiyaç duydu¤u de¤erlerin baﬂ›nda
gelen sevgi ve hoﬂgörüyü toplumumuzun her kesiminde yayg›nlaﬂt›rmak ve insanlar aras›nda bir gönül
köprüsü kurmak amac›yla, 1995 y›l›ndan itibaren “Gül Günü” kampanyas› düzenlenmektedir.

Hafta boyunca gerçekleﬂtilen
kültürel ve sosyal etkinlikler sayesinde toplumun de¤iﬂik katmanlar›na
mensup insanlar›m›z peygamber
sevgisi etraf›nda bir araya gelmekte
ve kaynaﬂmaktad›r.
Türkiye Diyanet Vakf›, kuruldu¤u
tarihten itibaren, e¤itim kurum ve
hizmetlerine her seviyede katk›da
bulunmay› kaç›n›lmaz bir görev kabul etmiﬂtir. Bununla beraber, e¤itim hizmetlerine katk›da bulunma
konusunda din e¤itimi ve ö¤retimini
aﬂan bir vizyona sahiptir. Vakf›n

Bursa, Ankara, Kastamonu, Konya,
Kayseri, Sakarya, Afyon, Isparta,
Bozyaz› ve Osmangazi’de bulunan
yüksek ö¤renim ö¤renci yurtlar› bu
vizyonun en güzel örnekleridir. Bu
yurtlarda ticari bir amaç güdülmedi¤inden ö¤rencilere ucuz bar›nma
imkan› sa¤lanmakta ve gençlerimize yeterli konforu haiz, her türlü güvenli¤i ön planda tutan hizmet verilmektedir.
Büyük bir bölümü dar gelirli ailelere mensup bulunan yüksekö¤renim gençli¤inin acil burs ihtiyac›na
da kay›ts›z kal›nmam›ﬂ, kuruldu¤u
tarihten beri Vakf›m›zdan burs
alan ö¤renci say›s› 60.000’e dayanm›ﬂt›r.
E¤itim-ö¤retim faaliyetlerine
öteden beri büyük katk›lar sa¤layan Türkiye Diyanet Vakf›, ülkemizde özel okullar›n aç›lmas›na imkân
veren yasal düzenlemelerden sonra
‹zmir Bornova’da, anadolu liseleri
statüsünde bir okul hizmete açm›ﬂt›r. 960 ö¤renci kapasiteli bu okulda yabanc› dil ve bilgisayar dahil,
gerekli tüm laboratuvarlar bulunmaktad›r. Türkiye Diyanet Vakf›; ülkemizde e¤itim alan›nda devletin
üzerindeki yükün hafifletilmesi
amac›yla özel okullar›n say›s›n›n art›r›lmas› yönünde çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Din görevlileri, dinî amaçl› kurum
ve kuruluﬂlar, hem hay›r yapmak isteyenlerin hem de yard›ma muhtaç
olanlar›n müracaat adresini teﬂkil
ederler. Çünkü onlar, toplumdaki
sosyal statüleri itibariyle daha fazla
itimat edilen kimseler olduklar› gibi;
düﬂkünlerin, muhtaçlar›n ve kimsesizlerin de daha rahat müracaat
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edebilecekleri ﬂah›s ve kurumlard›r.
Bu sosyal bir vak›ad›r ve toplumun tarihi tecrübelerinde bir karﬂ›l›¤› vard›r.
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n aslî hizmet alanlar›ndan biri de sosyal yard›m faaliyetleri olmuﬂtur. Vak›fça, ihtiyaç sahibi vatandaﬂlar›n bizzat müracaatlar› halinde kendilerine yard›m
yap›ld›¤› gibi; Ramazan ay›, dinî bayramlar ve Kutlu Do¤um Haftas› gibi
özel gün, hafta ve aylar vesilesiyle
düzenlenen yard›m kampanyalar›
sayesinde böylesi zamanlar, toplumun her kesimi için gerçek bir sevinç gününe dönüﬂebilmektedir.
Ramazan aylar›nda eski geleneklerimizi yaﬂatmak, köklü bir ananenin devam› olarak, birlikte oruç açmay› ve bu hazz› toplumumuzun de¤iﬂik kesimleriyle, çeﬂitli meslek
mensuplar›yla paylaﬂmay› bir gelenek haline getirme gayretinde olan
Türkiye Diyanet Vakf›, 1999 y›l›ndan
itibaren Kocatepe Camii alt›nda kurdu¤u iftar sofras›nda hay›rsever vatandaﬂlar›m›z›n da katk›s›yla her
gün 1500’ün üzerinde vatandaﬂ›m›za iftar yeme¤i vermektedir.
Türkiye Diyanet Vakf›, Kurban
ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaﬂlar›m›za
yard›mc› olmak için Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤› ile iﬂbirli¤i halinde 1993
y›l›ndan bu yana “vekalet yoluyla
kurban kesimi kampanyalar›” dü-
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zenlemiﬂtir. Böylece vatandaﬂlar›m›z›n dini vecibelerini yerine getirilmesi sa¤lanmakta, kampanya sonucunda kesilen kurbanlar›n etleri de
de¤erlendirilerek yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›ndaki yard›ma muhtaç soydaﬂ ve
vatandaﬂlar›m›za ulaﬂt›r›lmaktad›r.
Halk›m›z›n büyük ço¤unlu¤unun
bir sa¤l›k güvencesi yoktur ve bu insanlar›m›z›n ço¤u da maalesef düﬂük gelir gruplar›na mensuptur. ‹laç
alacak para bulamayanlar, pahal› tedavi giderlerini karﬂ›layamad›¤› için
tedavi olamayanlar, kullanmas› gerekli bir k›s›m t›bbî cihaz› sat›n alamayanlar toplumsal bir yara teﬂkil
etmektedir. Sa¤l›kl› bir toplum idealinin takipçisi olan Türkiye Diyanet
Vakf›, bir çok vatandaﬂ›m›za sa¤l›k
yard›m›nda bulunmuﬂ, bir k›s›m
hastahanelerimize ilaç ve t›bbî cihaz

yönünde katk› sa¤lam›ﬂt›r. Vak›f
sa¤l›k hizmetlerini yayg›nlaﬂt›rmak,
halk›m›za ucuz, güvenilir ve kaliteli
bir sa¤l›k hizmeti sunmak amac›yla
Ankara’n›n Dikmen semtinde ve ‹stanbul Vatan Cadesinde 29 May›s
Hastanesi’ni hizmete açm›ﬂt›r.
Alanlar›nda uzman doktorlar›n
hizmet verdi¤i ve günümüzün teknik imkanlar›n›n bütününü bünyesinde bulunduran 29 May›s hastanesi sa¤l›k alan›nda önemli hizmetler vermektedir. 132 yatak kapasiteli ‹stanbul’daki hastanede alt› büyük ameliyathane bulunmaktad›r.
Özellikle kalp-damar cerrahisi konusunda önemli çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤›
bu hastanede organ nakli de baﬂar›yla gerçekleﬂtirilmektedir. ISO
2000 belgeli bu hastanenin günlük
ortalama hasta say›s› 600-650 civar›ndad›r.
Günlük 500-550 hastaya hizmet
veren 15 yatak kapasiteli 29 May›s
Ankara Hastanesinde de iki ameliyathane bulunmakta ve vatandaﬂlar›m›za kaliteli sa¤l›k hizmeti sunulmaktad›r.
Türkiye Diyanet Vakf› yurtd›ﬂ›ndaki soydaﬂ ve vatandaﬂlar›m›z›n
millî kimliklerinin muhafazas›, dinî
ve kültürel ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› amac›yla, kuruldu¤u tarihten bu
yana takdire ﬂayân çal›ﬂmalar yürütmektedir.

Bu konuda öncelikle Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n yurtd›ﬂ› çal›ﬂmalar›
desteklenmektedir. Yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ile iﬂbirli¤i halinde Almanya,
Hollanda, Belçika, Danimarka, ‹sviçre, Fransa, Avusturya ve ABD’de
Türkiye Diyanet Vakf› örne¤i hizmetler gören vak›f ve birlikler kurularak
faaliyete geçirilmiﬂtir.
Bu kuruluﬂlar›n kullan›m›na sunulmak üzere hizmet binalar› sat›nal›nm›ﬂ, cami ve kültür merkezlerine maddî yard›mda bulunulmuﬂtur. Has›l› baﬂta Avrupa olmak üzere yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan vatandaﬂlar›m›z›n millî kimliklerinin muhafazas› yolunda önemli ad›mlar at›lm›ﬂ, vatandaﬂlar›m›z gurbet ellerde sahipsiz b›rak›lmam›ﬂt›r.

Vak›f, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› sonucunda ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂan Türk cumhuriyetleri ve eski
demirperde ülkelerindeki soydaﬂ ve
dindaﬂlar›m›z›n dinî millî hayatlar›nda 70 y›ll›k komünist rejimin
oluﬂturdu¤u tahribat› onarmak ve
“dilde, iﬂte, fikirde birlik” idealini
gerçekleﬂtirmek amac›yla Türk
Dünyas› ve Balkanlarda büyük bir
hizmet ata¤› baﬂlatm›ﬂt›r.
Soydaﬂ ve dindaﬂlar›m›z›n dinî
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak amac›yla
Azerbaycan, K›rg›zistan, Kazakistan, Türkmenistan ve K›r›m baﬂta
olmak üzere toplam 30 adet cami
inﬂa edilerek ibadete aç›lm›ﬂt›r. Ayr›ca bu ülkelerde mahallî idarelerce
inﬂa ettirilen camiler ile onar›m ve
tamirata ihtiyaç duyulan birçok cami için maddî yard›mda bulunulmuﬂtur.
Türk dünyas›nda birli¤in ve dirli¤in temini için e¤itimin çok önemli oldu¤u gerçe¤inden hareket
eden Türkiye Diyanet Vakf›, soydaﬂ
ve dindaﬂlar›m›za dinî sahada
rehberlik edecek eleman yetiﬂtirmek amac›yla, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan ve K›rg›zistan’da birer ilahiyat fakültesi ile
Sofya’da bir yüksek ‹slam enstitüsü, Romanya’ da bir kolej, yine
Azerbaycan, Romanya ve Bulgaristan’da toplam beﬂ imam-hatip lisesi aç›lm›ﬂt›r.

‹lgili ülkelerin üniversiteleri ile Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve YÖK ile iﬂbirli¤i sa¤lanarak aç›lan bu okullar›n tüm harcamalar› Vak›f taraf›ndan karﬂ›lanmakta, fakültelerin haz›rl›k ve birinci s›n›f
ö¤rencileri Türkiye’de e¤itim görmektedir. Bir zamanlar Hoca Ahmet Yesevi’nin iﬂaretiyle Anadolu’yu ayd›nlatan alperenlerin torunlar›, ﬂimdi ald›klar› ›ﬂ›¤› yeniden Orta Asya’ya taﬂ›makta, Yesevi oca¤›nda yeniden iman
ve aﬂk ateﬂini yakmaktad›rlar.
Türk cumhuriyetlerinde ve di¤er ülkelerde yaﬂayan soydaﬂlar›m›z›n çocuklar›n›n Türkiye’de e¤itim ö¤renimine yard›mc› olmak
amac›yla bu ö¤rencilere burslar temin edilmekte, büyük bir k›sm›n›n
tüm masraflar› da Vakf›m›z taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
Zor ﬂartlar alt›nda yaﬂam mücadelesi veren Bosna-Hersek, Azerbaycan ve Makedonya da yaﬂayan
soydaﬂ ve dindaﬂlar›m›z›n acil ihtiyaçlar›n› gidermek amac›yla çeﬂitli
zamanlarda ilaç, g›da, giyim vb. insani yard›m malzemeleri gönderilmiﬂtir. Bu yard›m malzemelerinin
miktar› yaklaﬂ›k 2000 ton civar›ndad›r. ‹htiyaç halinde günümüzde de
sürdürülen yard›mlar maddî de¤erlerinin üstünde, Türk dünyas›n›n sevinci ve tasay› paylaﬂmas›n›n en genel örne¤ini temsil etmektedir.
Devletimizin artan gücüne ve etkinli¤ine parelel olarak millî politikam›z›n uzand›¤› ve millî ç›karlar›m›z›n
sözkonusu oldu¤u her yere hizmet
sunmaya çal›ﬂan Türkiye Diyanet
Vakf›, sorumlulu¤u gere¤i olarak bu
konuda geniﬂ bir co¤rafyaya çok
yönlü hizmetler ulaﬂt›rabilen ender
kuruluﬂlardan biridir.
Türkiye Diyanet Vakf›, hizmet
alanlar›n›n çeﬂitlili¤i ve toplum hayat›n›n her kesitini gören vizyonu ile
benzeri olmayan bir hizmet ve hay›r
kuruluﬂudur. Yürüttü¤ü hizmetleri
katogorize etmek belki mümkündür
ama, tek tek s›ralamak mümkün
TDV
de¤ildir.

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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Nevruz ﬁenli¤i

21

Mart günü tüm Türk dünyas›nda ve
bu co¤rafyada yaﬂayan Türk topluluklar›nda as›rlard›r kutlanan Nevruz
Bayram› köklü geleneklerimizden birisidir. Kaynaﬂt›r›c›l›¤›, bütünleﬂtiricili¤i, coﬂku ve heyecan›, dirili¤i, canl›l›¤›
ifade eden Nevruz Bayram› Türk topluluklar› taraf›ndan günümüze
kadar coﬂkuyla kutlanagelmiﬂtir. K›ﬂ›n so¤u¤undan, zorlu¤undan
kurtulup, bahar›n yeﬂilli¤ini ve canl›l›¤a geçiﬂini simgeleyen Nevruz
Bayram› geleneklerimiz aras›nda oldukça önemli bir yere sahiptir.
Tarihin en eski dönemlerine kadar inildi¤inde, Türk topluluklar›nda
bahar bayramlar› ile ilgili geleneklerin oldukça çeﬂitli ve yayg›n oldu¤u görülmektedir. Do¤u Türkistan'dan Balkanlar'a kadar Türk topluluklar› taraf›ndan binlerce y›ld›r kutlanan ve halen kutlanmakta olan
Nevruz da bu geleneklerden biridir.
Türk boylar›n›n en köklü milli bayram› Yenigün anlam›na gelen
Nevruz’dur. Yenigün Bayram›; tarihin karanl›k bilinmeyen dönemlerinden beri, Türk boylar› ve akraba topluluklar yan›nda, Türklerle
co¤rafya yak›nl›¤› olan di¤er topluluklarda da kutlanmaktad›r. Yüzy›llar boyunca; bu bayram ile ilgili çeﬂitli söylentiler, inan›ﬂlar, gelenekler, törenler oluﬂturulmuﬂ, geliﬂtirilerek günümüze kadar ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Gece ile gündüzün birbirine eﬂit oldu¤u her y›l›n 21 Mart›nda
kutlanan bayram, Türk topluluklar› aras›nda tabiat bayram›, kurtuluﬂ bayram› olarak kabul edilmektedir.
Köklü geleneklerimizi yaﬂatma ve gelecek kuﬂaklara aktarma
gayretinde olan Türkiye Diyanet Vakf› da her y›l oldu¤u gibi, bu y›lda
Nevruz Bayram› münasebetiyle bir Nevruz ﬂenli¤i düzenledi. K›rg›zistan Osh Üniversitesi bünyesinde Türkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan aç›lan ilahiyat fakültesi’nin haz›rl›k ve birinci
s›n›flar›n› ülkemizde okuyan K›rg›z ö¤renciler; Türk kültürünün köklü bir gelene¤i olan Nevruz Bayram›n› Türkiye Diyane Vakf› organizesinde, Kocatepe Konferans Salonunda düzenledikleri etkinliklerle kutlad›lar.
Kalabal›k bir toplulu¤un iﬂtirak etti¤i
Nevruz ﬁenli¤i kardeﬂlik ve dayan›ﬂma bilincini yeniden pekiﬂtirirken, izleyenlere
mutlu saatler yaﬂatt›.
Nevruz ﬁenli¤i münasebetiyle Vakf›m›z Genel Müdürü A.‹hsan Sar›mert ile
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Erdem birer konuﬂma yapt›lar.
Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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A. ‹hsan SARIMERT
Genel Müdür

“

T

ürkiye Diyanet Vakf›’n›n yurt d›ﬂ›na yönelik e¤itim hizmetleri
projesi çerçevesinde, K›rg›zistan’›n
Osh Devlet Üniversitesi bünyesinde
aç›lan ilahiyat fakültesinde e¤itim
gören, haz›rl›k ve birinci s›n›flar›n›
Türkiye’de okuyan ö¤rencilerin
Nevruz Bayram› münasebetiyle düzenledikleri Nevruz ﬁenli¤i’ni anlaml› buldu¤unu belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan A.ihsan Sar›mert
Nevruz Bayram›n›n Türk kültüründe önemli bir yere sahip oldu¤unu
vurgulad›.
Milletleri millet yapan unsurlar›n
baﬂ›nda kültürün geldi¤ini, sanat faaliyetleri ile inanç, örf, adet, fikir, yaﬂay›ﬂ, töre, gelenek, inanç, bayram
ve davran›ﬂlar›n da milletlerin kültür
bütününü oluﬂturdu¤unu belirten.
A. ‹hsan Sar›mert “Hiç ﬂüphesiz bu
kültür de¤erlerimizden birisi de;
fertleri ve topluluklar› yak›nlaﬂt›rarak bütünleﬂtiren, millet ba¤›n› güçlendiren, k›ﬂ›n sert so¤u¤u ve zorlu¤undan kurtulup, bahar›n yeﬂilli¤ini
ve canl›l›¤a geçiﬂini simgeleyen Nevruz bayram›d›r.” dedi.
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Nevruz;
Türk boylar›n›n
büyük bölümünde ve
akraba topluluklarda
de¤iﬂik adlarla kutlanan,
ortak bir kültür
zenginli¤imizdir.

21 Mart tarihinin Türk kültüründe Nevruz Bayram› olarak kutland›¤›n› ifade eden A. ‹hsan Sar›mert “Bilindi¤i üzere Nevruz do¤an›n canlanmas›n›, dayan›ﬂmay›,
bolluk ve bereketi simgelemektedir. Zorlu k›ﬂ ﬂartlar› ile birlikte s›k›nt›lar›n sona ermesi, bahar›n gelmesiyle bereketin artmas›, do¤an›n yeniden canl›l›¤›na kavuﬂmas›
Türk kültüründe Nevruz olarak kabul edilmiﬂ ve 21 Mart tarihi Nevruz bayram› olarak y›llard›r kutlana
gelmiﬂtir.” dedi.
Nevruz bayram›n›n bütün Türk
topluluklar›nda kutland›¤›n› ve bir
gelenek olarak günümüze kadar

”

geldi¤ini belirten A. ‹hsan Sar›mert
“Nevruz; Türk boylar›n›n büyük bölümünde ve akraba topluluklarda
de¤iﬂik adlarla kutlanan, ortak bir
kültür zenginli¤imizdir. Türk dünyas›n›n tamam›nda ve Türk dünyas›na
komﬂu olan co¤rafyada kutlanan
Nevruz, bütün Türk devlet ve topluluklar›nda bilinmektedir. Bir baﬂka
ifade ile Nevruz'u tan›mayan, yaﬂatmayan, uygulamas› bulunmayan
herhangi bir Türk devleti veya toplulu¤u yoktur. Bu yönüyle Nevruz;
birlik, beraberlik ve bar›ﬂ›n da simgesidir. Her toplumun kendi tarihi
gelene¤ine, örf ve adetlerine uygun
bir ﬂekilde kutlad›¤› Nevruz, Türk

topluluklar›nda müstesna bir yere
sahiptir. Binlerce y›ldan beri Türk
co¤rafyas›nda yaﬂayan Türkler, Nevruzu, kendilerini birbirine kenetleyen, ba¤layan, kaynaﬂt›ran millî örf,
adet ve gelenekler bütünü olarak
kabul etmiﬂlerdir.” dedi.
Do¤an›n canlanmas› ve bahar›n
geliﬂini müjdeleyen Nevruz’un kaynaﬂt›r›c› ve birleﬂtirici özelli¤inden
de bahseden A. ‹hsan Sar›mert
“Nevruz, tabiat›n çetin k›ﬂ ﬂartlar›ndan kurtuluﬂunun, bolluk ve be-

Prof.Dr. Mustafa ERDEM

B

olluk, bereket ve kardeﬂlik duygular›n›n baharla birlikte geliﬂti¤i Nevruz bayram›n›n bütün Asya
kültürünün ortak fenomeni oldu¤unu belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan Prof.Dr. Mustafa Erdem
“Bayramlar, sevinçlerin, mutluluklar›n paylaﬂ›ld›¤›, insanlar›n kaynaﬂt›¤›, küskünlerin bar›ﬂt›¤› günlerdir. Sadece Türk dünyas›n›n de¤il,
bütün Asya kültürlerinin ortak fenomeni olan Nevruz bayram› ülkemizde de çok de¤erli misafirlerimizle birlikte bu güzel günün an›s›na tertiplenmiﬂ bir bayramd›r. Yeni gün anlam›na gelen nevruz bolluk, bereket ve kardeﬂlik duygular›n›n baharla birlikte geliﬂti¤i, insanlar›n insanl›k ortak paydas›nda kaynaﬂt›¤› bar›ﬂ ve esenli¤in temenni
edildi¤i güzel günler olmal›d›r. Nevruz bayram›n›n sadece ülkemize
de¤il, sadece ‹slama ve Müslümanlara de¤il, bütün insanlara sevgi ve
bar›ﬂ vesilesi olmas›n› niyaz ediyorum.” dedi.
Bu tür bayramlar›n insanlar›n
korkudan uzak ve bir sevgi etraf›nda toplanmas›na vesile olmas›n› temenni etti¤ini belirten Mustafa

rekete kavuﬂman›n simgesi olmas›
yan›nda, toplumlar›n yaﬂamlar›ndaki hareketliliklerin, yeni baﬂlang›çlar›n ve dönüm noktalar›n›n da
ifade edildi¤i önemli bir gün olarak
kabul edilir. Ülkemizde de Nevruz,
insanlar aras›ndaki karﬂ›l›kl› sevgi
ve sayg›n›n perçinleﬂti¤i, birlik ve
beraberli¤in, bir arada yaﬂama arzusunun kuvvetlendi¤i, insanl›¤›n
hayr›na yönelik yeni at›l›mlar›n
baﬂlat›ld›¤› bir ﬂenlik olarak kutlanmaktad›r.” dedi.

A. ‹hsan Sar›mert konuﬂmas›n›n sonunda Türkiye Diyanet Vakf›’n›n, ananevi Nevruz gelene¤ini
yaﬂatmak amac›yla düzenlemiﬂ oldu¤u Nevruz ﬂenli¤i vesilesiyle
Nevruz Bayram›n›n birlik ve beraberlik ruhunu ateﬂleyece¤i inanc›nda oldu¤unu vurgulad›.

“

Türkiye Cumhuriyeti
Devleti tarihten gelen
misyonunun gere¤i olarak
insanl›¤a dünyan›n her
taraf›ndan sevgi ve bar›ﬂ
götürmüﬂ, adaletin
uygulanmas›na önemli
katk›larda bulunmuﬂ ve
dünya yönetiminde uzun
y›llar mührünü vurmuﬂ bir
büyük devlettir.

”
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Erdem “Bilindi¤i gibi dünyam›z
özellikle son y›llarda bir ateﬂ çemberini almakta bütün din mensuplar› sadece kendileri de¤il, bütün
insanl›k ad›na ciddi kayg›lara sahip
bulunmaktad›r. Çember her gün
daralmakta, insanl›k gelece¤ine ait
daha büyük kuﬂkularla huzursuz ve
tedirgin olmaktad›r. Umar›z bu
bayramlar insanlar›n korkudan
uzaklaﬂmas›na, sevgi etraf›na birmeﬂmesine vesile olur.” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
as›rlard›r insanl›¤›n mutlulu¤u ve
refah› için önemli katk›lar sa¤lad›¤›n› ve gitti¤i her yere bar›ﬂ ve sevgi
götürdü¤ünü
vurgulayan
Porf.Dr. Mustafa Erdem “Türkiye
Cumhuriyeti Devleti tarihten gelen
misyonunun gere¤i olarak insanl›¤a dünyan›n her taraf›ndan sevgi
ve bar›ﬂ götürmüﬂ, adaletin uygulanmas›na önemli katk›larda bulunmuﬂ ve dünya yönetiminde uzun
y›llar mührünü vurmuﬂ bir büyük
devlettir. Bu devlet sadece kendi
dini de¤erleri ve ›rk› ortakl›klar›
olan insanlara de¤il, birlikte yaﬂama bilincini paylaﬂt›¤› bu tür insanlara huzur ve güven kayna¤› olmuﬂtur. Yine tarihteki bu güzel
misyonu dolay›s›yla bilimde, teknolojide ve medeniyette insanl›¤›n
arad›¤› huzur ortam›n›n tesisine
büyük önem vermiﬂ ve büyük katk›lar sa¤lam›ﬂt›r.” dedi.
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan
sonra ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂmuﬂ
olan Türk cumhuriyetleriyle tarihten gelen sorumlulu¤u çerçevesinde iliﬂkilere baﬂlad›¤›n› ve onlarla
diplomatik iliﬂki kuran ilk devletin
de Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu¤unu belirten Mustafa Erdem
“Türkiye Cumhuriyeti içerisinde
milli ve manevi hizmetlerden sorumlu oldu¤una inand›¤›m›z Türkiye Diyanet Vakf› ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lad›¤› imkanlar ölçüsünde kardeﬂ
Türk cumhuriyetlerine el uzatm›ﬂ
ve orada uzun y›llar bask› alt›nda
kalan, küllenen milli ve manevi de¤erlerin yeniden inﬂas›na büyük
hizmetlerde bulunmuﬂ ve bunlar›n

reorganizasyonu do¤rultusunda
ilahiyat fakültelerinin aç›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu aç›lan pencereden giren Türkiye Cumhuriyetine
gönül vermiﬂ insanlar, orada bizlerle ayn› duygu ve manevi de¤erleri paylaﬂan insanlarla derhal iliﬂkiye girmiﬂ ve ﬂu anda huzurunuzda gururunu yaﬂad›¤›m›z bu güzel
tablonun inﬂaas› gerçekleﬂmiﬂtir.”
dedi.
Türk cumhuriyetlerinde aç›lan
ilahiyat fükültelerinin kutlu bir idealin, kutlu bir iradenin ve kutlu bir
duan›n ürünü oldu¤unu vurgulayan
Prof.Dr. Mustafa Erdem “Bu aç›lan
ilahiyat fakülteleri azmin, iradenin
ve iman›n sembolüdür. Bu irade ve
azmin yerine getirilebilmesi hususunda gösterilen her türlü sab›r ve
fedakarl›k takdire ﬂayan bir husus
olsa gerektir. Ben huzurlar›n›zda bu
kutlu duada bulunan, bu kutlu iradeyi ortaya koyan ve kutlu ideale yürüyen insanlar› rahmet, minnet ve
ﬂükranla yadediyorum ve yine huzurunuzda bu azim ve iman sahibi insanlar›, bu kutlu yolda gösterdikleri
sab›r ve fedakarl›k dolayas›yla huzurlar›n›zda tebrik ediyor, teﬂriflerinizden dolay› hepinize en içten duygular›mla ﬂükranlar›m› arz ediyoTDV
rum.” dedi.

Makale

Sosyal Yard›mlaﬂma ve

Vak›flar›n

Dayan›ﬂmadaki
Yeri ve Önemi
Dr. Hüseyin ÇEL‹KER
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› Baﬂmüfettiﬂi

I. B‹R KURUM OLARAK VAKIF

Y

üce milletimizin ruhunda var olan
yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma duygusu ile gönlünde yer alan Allah R›zas›ndan kaynaklanan vak›flar; hamiyetli ve
hay›rsever atalar›m›z›n öz varl›klar›ndan
fedakarl›k yaparak milletin hizmetine
sunmas› gibi yüce duygularla meydana
gelmiﬂ olan hukuki ve sosyal bir müessesedir. Vak›f, gönülden do¤an samimi
bir sevgi, göklere yücelen insani bir duygu ve Allah’›n r›zas›n› amaçlayan ulvî bir
gaye ile kurulup, millet ve memleket yarar›na ölmez eserler ve say›s›z hizmetler
sunagelen bir kurumdur. Atalar›m›z›n
Anadolu’ya ayak bast›klar› günden buyana kurulmaya baﬂlanan vak›flar, en
eski tarihi müesseselerimizden biridir.
Köklü ve ﬂerefli bir geçmiﬂe sahip olan
bu kurum, uzun ve verimli tarihi boyunca çok yönlü ve baﬂar›l› hizmetler ortaya
koymuﬂtur. Vak›f kuranlar, “Sevdi¤iniz
ﬂeylerden vermedikçe iyili¤e eriﬂmezsiniz”(1) mealindeki ‹slâmî prensipten
esinlenerek, saf ve samimi duygular›yla
helal mal ve paralar›n› vakfetme yolunda neredeyse birbirileriyle yar›ﬂ etmiﬂlerdir. Bunun için vak›flar, Yaradan›,
milletini ve memleketini seven yüce
ruhlu insanlar›n gönüllerindeki inanç ve
sevgiden kaynaklanm›ﬂ, sonuçta da ülke
çap›nda yay›lan birer sevgi ürünü haline
gelmiﬂtir. Baﬂkalar›n› kendilerinden daha çok seven bu insanlar, iyi niyet ve
yard›m duygular›n›n, kendileri ile birlikte gömülmesini istememiﬂler, bunlar›n
ebediyen yaﬂamas›n› murat etmiﬂlerdir.
Ayr›ca milletimizin hizmetine tahsis ve
himayesine tevdi ettikleri iyiliklerin sadece yaﬂad›klar› zaman de¤il, kendile-

rinden sonraki insanlar› da kapsamas›
için büyük bir gayret içine girerek vak›flar kurmuﬂlard›r. Sonuçta da, vak›flar
kurumsallaﬂarak, bugünkü varl›klar›yla
birer sosyal güvenlik ve dayan›ﬂma kurumu haline gelmiﬂlerdir(2).
II. VAKFIN ÖNEM‹ VE VAKIF
KURMAYA DUYULAN ‹HT‹YAÇ

V

ak›flar›n kuruluﬂ senetleri ve yasal
dayana¤› olan vakfiyelerinin incelenmesinde, insani duygu ve düﬂüncelerin en güzel örneklerini ihtiva ettikleri görülmektedir. ‹lim adamlar›m›z,
geçmiﬂi günümüze getiren bu tarihi
belgeler üzerinde araﬂt›rmalar yapm›ﬂlar ve sonuçta, insanlara yard›m, sosyal
dayan›ﬂmay› teﬂvik, toplumun dertlerine çare araﬂt›rmak, insanlar› sevmek
ve insanl›¤› yüceltmek gibi ulvî düﬂünce
ve duygular›n yer ald›¤›n› ortaya koymuﬂlard›r. Bu belgeler MüslümanTürk’ün insani yönü ile dayan›ﬂma ve
yard›mlaﬂma yolunda düﬂünüp ortaya
koydu¤u tutum ve davran›ﬂlar›n yaﬂayan tan›klar›d›r. Ayr›ca vak›f anlay›ﬂ› ile
gelene¤inin, yurdumuzda ve milletimizde ne denli köklü ve kapsaml› bir
geçmiﬂe sahip oldu¤unun da bir ifadesidir. Bu belgelerden elde edilen veriler,
Türk toplumunda de¤iﬂik zaman ve
yerlerde tesis edilen çok ve çeﬂitli vak›flar›n; toplumun yarar›, yurdun imar› ve
tabiat›n korunmas› gibi güzel gayeleri
daima ön planda tuttu¤unu göstermektedir. ‹nsana insanca bakmak, gönülden do¤an bir sevgi ile onun yard›m›na koﬂmak, sahip oldu¤u imkanlar›ndan baﬂkalar›n› da faydaland›rmak kadar güzel ve insani bir duygu düﬂünüle-

mez. ‹nsani iliﬂkilerin güçlenmesinde,
yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂman›n büyük
rolü oldu¤u bilinmektedir. Özellikle ihtiyaç içinde olup da, durumlar›n› dile getiremeyen kiﬂilerin görülüp gözetilmesi, toplumda sosyal dengenin sa¤lanmas›nda önemli bir etken olmaktad›r.
Zira zorda kalana destek, yolda kalana
yoldaﬂ, arayan› olmayana arkadaﬂ ve
çaresize çare olmak olumlu ve anlaml›
bir u¤raﬂt›r. Yaratana kul, yarat›¤a kol
ve yard›ma giden yol olmak inanç, sevgi, ﬂefkat ve merhamet duygular›yla
dolmak demektir.
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Sosyal bünyemizde daima birleﬂtirici
ve kaynaﬂt›r›c› rol oynayan vak›flar, geçmiﬂte oldu¤u gibi günümüzde de imkanlar›n el verdi¤i oranda milletimize
çok ve çeﬂitli hizmetler sunmaktad›r.
Devlet-millet kaynaﬂmas›nda, ülke kalk›nmas›nda, birlik ve beraberli¤in tesis
ve temininde, dostluk ve kardeﬂli¤in geliﬂip güçlenmesinde vak›flar›n rolü büyük
olmuﬂ ve halen de olmaktad›r. Hizmet
ve himayemize b›rak›lm›ﬂ olan vak›flar›m›z›n kurulmas›nda etken olan düﬂünce
ve duygular› benimseyip, bunun daha da
geliﬂmesine gayret gösteren Yüce milletimiz, her geçen gün kurulan vak›flar›n
faaliyet ve hizmetlerine katk› ve deste¤ini artt›rarak sürdürmektedir.
Büyük milletimizin geçmiﬂte devletiyle elele vererek vak›f alan›nda büyük
bir hizmet yar›ﬂ› baﬂlatm›ﬂt›r. Sosyal
yard›m ve kamu hizmetlerinin gerçekleﬂtirilmesi ve Türk kültürüne hizmet
gayesiyle kurulan bu vak›flar, bugün büyük rakamlara ulaﬂan varl›klar›yla milli
ekonomimiz için de önemli ve orijinal bir
sektör niteli¤i kazanm›ﬂlard›r. Öteden
beri ülkemizin imar›nda, kalk›nmas›nda
ve tan›t›lmas›nda önemli bir yeri olan
vak›flar›n mana ve ruh yönünden tahribe u¤ramadan gelecek nesillere bir gelenek halinde intikal ettirilmesi görevi
bize düﬂmektedir.
“Kim bir iyilik yaparsa ona on kat›
verilir”(3), “Yap›lan çok küçük bir iyilik
de olsa, onun sevab›n› kat kat art›r›r
ve kendi kat›ndan büyük bir mükafat
verir”(4) mealindeki ilahi buyruklar›n
verdi¤i müjdeyle insanlar, yard›mlarda

yar›ﬂ, toplumda bar›ﬂ, Hakk’a yakar›ﬂ ve
halka var›ﬂ ilkeleri ile ça¤daﬂ vak›fç›l›¤›n
örnek çal›ﬂmalar›n› sergileyerek bugüne gelmiﬂlerdir.
Allah r›zas›, hay›r duygusu, insanl›k
ve yurt sevgisinden baﬂka hiçbir karﬂ›l›k
gözetmeyen bu insanlar, temeli tevhit
esas› üzerine at›lan, iskeleti ‹slâmi ilkelerle örülen, harc› Müslüman Türk’ün
ruhundaki sevgi, sayg›, ﬂefkat, merhamet ve yard›m duygular›yla yo¤rulan ve
tavan› takva ile örülen baz› vak›flar alt›nda toplan›p, el ve gönül birli¤i yaparak yurdumuzun yücelmesi, insan›m›z›n
ilerlemesi, toplumumuzun müreffeh ve
mes’ud olmas› için çal›ﬂmaya koyulmuﬂlard›r. Bu insanlar, “Boﬂ verme, bol ver.
Hor görme, hoﬂ gör. Aç koyma, aﬂ ver.
A¤latma güldür” parolas› ile ortaya ç›km›ﬂ ve bütün imkanlar›n› hizmet yolunda zorlam›ﬂlard›r. Kimi serveti, kimi hizmeti, kimi fikri, kimi zikri, kimi ﬂükrü,
kimi de hay›rl› duas› ile bu kervan›n geliﬂip güçlenmesine katk›da bulunmuﬂlard›r. Bunun yan› s›ra, hizmetlerini yurt
çap›nda yayg›n hale getirmek, düﬂüncelerini daha geniﬂ kitleye duyurmak,
muhtaç olanlar› milletçe destekleyip doyurmak ve varl›kl›larla, varl›ks›zlar aras›nda görülen korkunç uçurumu ortadan kald›r›p, aralar›nda sevgi, sayg›,
ﬂefkat ve merhamet köprüsünün kurulmas›na katk›da bulunmak gibi gayeleri
hedef edinmiﬂlerdir.
Medeniyet aleminde yer alan ve almak isteyen her devlet, milletinin refah
ve saadetine engel olan üç düﬂmanla
sürekli bir savaﬂ halindedir. Bu düﬂmanlar; cehalet, fakirlik ve hastal›kt›r.
Bir milletin dînî, ahlâkî ve içtimâî yönden yükselebilmesi için, fertlerin ilmen
yükselmesi, fakirlikten kurtulmas›, sa¤lam bünyeli ve s›hhatli olmas› ﬂartt›r.
Bu sebeple gerçek manada bir hizmet
verme, yapt›¤› yararl› ve hay›rl› hizmetleri her geçen gün art›rma arzusunda
olan vak›flar, insanl›k tarihinin bütün
devirlerinin kronik hastal›¤›, ça¤›m›z›n
belas› yoksulluk ve cahillikle mücadeleyi
gaye edinmiﬂlerdir.
III. ‹SLAM’DA VAKIF ANLAYIﬁI

İ

slâmiyet, kuruluﬂundan itibaren ulvî
ve insanî gayeleri hedef alan her kurumu geliﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› için vak›flar› da
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yararl› görerek onlar› teﬂrii sahas›na alm›ﬂt›r. Fakir ve yoksullar› s›k›nt›lardan
kurtarmak gayesine matuf olarak ortaya ç›kan Sadaka, Kurban ve Zekat gibi
içtimaî müesseselerin ‹slâm’da önemli
bir mevkii bulunmaktad›r.
Kur’an-› Kerim’de “vak›f” kelimesi
geçmemekle beraber, bu manaya gelebilecek ve bununla ayn› anlam› ifade
eden çok say›da kelime bulunmaktad›r.
“‹yilik yapmak(5), sadaka vermek(6) ve
ihsanda bulunmak(7)” gibi, baﬂkalar›na
yard›m› teﬂvik eden pek çok Âyet-i Kerimenin bulundu¤u bilinmektedir. ‹ﬂte bu
âyetlerden baz›lar›:
“Sevdi¤iniz ﬂeylerden sadaka vermedikçe, siz Cennete eremezsiniz. Allah yolunda her ne harcarsan›z muhakkak Allah onu bilendir”(8), “Hay›r iﬂleyiniz ki kurtulabilesiniz”(9), “‹yilik etmek
ve fenal›ktan sak›nmak hususunda birbirinizle yard›mlaﬂ›n”(10).
Bu âyetlerin ve biraz sonra zikredece¤imiz Hadis-i ﬁeriflerin ihtiva etti¤i
manalar›n derinliklerine vak›f olan kiﬂiler,
hayatta kalabildikleri müddetçe, fani
olan bu dünyadan daha ziyade, ebedi
olan Ahiret yurdu için yat›r›m yapmay›
hedeflemiﬂler ve bunun gere¤ini de yerine getirmeye gayret etmiﬂlerdir. Onlar
böylece; “Kiﬂi, kardeﬂinin ihtiyac›yla
meﬂgulse Allah da onun ihtiyac›yla meﬂguldür”, “Kul kardeﬂinin yard›m›nda oldu¤u sürece, Allah onun yard›m›ndad›r”. “‹nsanlar›n en hay›rl›s› insanlara
yararl› oland›r”. “Mal›n en hay›rl›s› Allah
yolunda harcanan (vakfedilendir)”, hadislerinin gere¤ini yerine getirmiﬂlerdir.
Baﬂka bir hadislerinde Hz. Peygamber (sav); “‹nsano¤lu ölünce bütün
amelleri kesilir, ancak, (ölümünden
sonraya) devam eden sadaka (hay›r),
kendisinden faydalan›lan ilim ve kendisine dua eden hay›rl› evlat (b›rakan)
hariç” buyurmuﬂlard›r. Bu hadiste geçen “sadaka-i cariye”den maksad›, bugünkü anlam›yla vak›f müessesi olarak
alg›lamak mümkündür. ‹nsan›n ölümünden sonra da devam eden ve R›za-i
Bâri için insanlar›n hizmetine sunulan
her türlü hay›r, sadaka-i cariye olarak
de¤erlendirilebilir.
‹nsanlar Allah’›n r›zas›n› kazanmak
ve öldükten sonra da amel defterlerinin
kapanmamas›n› sa¤lamak maksad›yla
vak›flar kurmuﬂlard›r. Vak›f kurman›n

olma hakk›n› kaybeder. Allah’›n verdi¤i
imkanlar›, (kabiliyet, güzellik, zeka da
dahil olmak üzere) e¤er baﬂkalar›yla
paylaﬂam›yorsak, biz o zaman insan olarak yarat›lm›ﬂ olman›n gereklerini yerine getirmiﬂ olmay›z. Bunun için Allah’›n
biz kullar›na bahﬂetti¤i bütün nimet ve
imkanlar› baﬂkalar›yla paylaﬂmay› bilmeli ve kendimiz için istedi¤imizi kardeﬂlerimiz için de isteyerek iman-› kamile ulaﬂman›n yollar›n› aramal›y›z.
IV. ‹SLAM TAR‹H‹NDE KURULAN
‹LK VAKIF
ve en sevdi¤i mallar›n› vakfetmenin
önemini kavramak, ancak ‹slâm’›n bu
konudaki temel anlay›ﬂ›n› bilmekle
mümkündür. Çünkü ‹slâm’a göre, “kainatta bulunan her ﬂey fani olup, baki
olan yaln›z Allah’t›r”(11), “Yeryüzünde
hiçbir canl› hariç olmamak üzere hepsinin r›zk› Allah’›n üzerinedir…”(12),
“Yegâne r›z›k veren O’dur”(13).
Görüldü¤ü gibi, Bâkî olan Allah d›ﬂ›nda her ﬂey fanidir ve insan da dahil
yer yüzünde yaﬂayan her canl›n›n r›zk›n›
Allah tekeffül etmiﬂtir. Durum böyle
olunca fani bir dünyada yaﬂarken, her
iki dünyada bizi mutlu k›lacak kal›c›
ameller iﬂlemek en do¤ru yoldur. Bunun için de Allah’›n bahﬂetti¤i say›s›z nimetleri, yine O’nun hoﬂnut olaca¤› yerlere harcamak gerekecektir. Bunun
içindir ki, ecdad›m›z bu Âyet-i Kerimeler
ve Hz. Peygamberin vak›f kurmay› teﬂvik eden Hadis-i ﬁeriflerin ›ﬂ›¤› alt›nda,
birçok vak›flar kurmuﬂ ve vak›f eserleri
b›rakm›ﬂt›r.
Di¤er yönden vakf›n temelinde Allah
sevgisi yatmaktad›r. Allah’› sevenler, yarat›lanlar› (insan, hayvan, bitki ay›r›m›
yap›lmaks›z›n) da severler. Zira insanlar›n bütünü taraf›ndan kabul gören ve
Allah’›n da hoﬂnutlu¤unu sa¤layan her
türlü davran›ﬂ›n kayna¤› Allah sevgisidir. Bunun için biz vak›f için, Allah’a olan
sevginin kurumlaﬂm›ﬂ halidir diyebiliriz.
Çünkü insanlar, sahibi bulunduklar› servetlerini vakfetmek suretiyle (hayatta
iken ve ölümünden sonra) Allah’a olan
sonsuz aﬂk ve sevgilerinden dolay›, devaml› sevap getiren bir sahaya aktarm›ﬂ
olmaktad›rlar.
Devlet, ihtiyaç içinde bulunan yoksulu korumak ve gözetmek mecburiye-

tindedir. ‹slâm da bunu prensip edinmiﬂtir. Hz. Ömer, dilenen bir H›ristiyan›,
bir Yahudi’yi görünce, “biz güçlü kuvvetli iken bundan vergi ald›k, ﬂimdi zay›f
düﬂmüﬂtür, devlet onu himaye etmek
mecburiyetindedir”, demek suretiyle
ölünceye kadar ona maaﬂ ba¤lam›ﬂt›r.
Yine Hz. Ömer yeni do¤an ve sütten kesilen çocuklara süt paras› ba¤lam›ﬂt›r.
Bir an önce bu paray› almak için kad›nlar, çocuklar›n› erken sütten kesince,
Hz. Ömer buna engel olmak için, çocuklar›n sa¤l›¤›n› düﬂünerek, çocuklu olan
her kad›na süt paras› vermiﬂtir.
Ayr›ca, bizim dinimizde gönül yapmak, gönül almak da bir ibadettir. Bu
nedenle tasavvuf ehli, gönül üzerinde
çok durmaktad›r. Mevlana bir sözünde
ﬂöyle der: “Yüce Mevlâ sûret aleminin
kâbesini tavaf etmeyi, mana âleminin
kâbesi olan gönül almak için emretmiﬂtir.” Yani Yüce Allah, insan›n gönlünü
y›kmay›, kâbeyi y›kmaktan daha günah
saym›ﬂt›r. Ecdad›m›z hep bu felsefeyle
hareket etmiﬂ, hep bu düﬂünceyle insanlara merhamet ve ﬂefkat elini uzatm›ﬂt›r. Hz. Peygamber; “Siz yerde olanlara ac›y›n›z ki, gökte olanlar da size
ac›s›n.” “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz”, “ﬁüphesiz Allah, ancak
merhametli olan kullar›na merhamet
eder” buyurmuﬂlard›r.
Yoksullara yard›m etmek, insan olman›n ötesinde, insanl›¤›n ﬂartlar› aras›nda say›lmas› laz›md›r. E¤er insan, di¤er yarat›klar›n efendisi ve en ﬂereflisi
olarak yarat›lm›ﬂ olman›n kendisine ba¤›ﬂlad›¤› büyük imtiyaz› ve güzelli¤i hak
etmek istiyorsa, kendi kiﬂili¤inin s›n›rlar› içinde yaﬂamamal›d›r. ﬁayet insan
kendisiyle s›n›rl› kal›rsa, eﬂrefi mahlukat

V

ak›f, “bir mülkün menfaatini halka
tahsis edip ayn›n› Allah Teâlâ’n›n
mülkü hükmünde olarak temlik ve temellükten ebediyyen menetmek” demektir. Vak›ftan maksat, bir mal›n, Yüce Allah’›n mülkü hükmünde düﬂünülerek, insanlar›n istifadesine sunulmak
maksad›yla ebedi olarak bir tarafa tahsis edilmesidir.
‹nsan›n sosyal bir varl›k oluﬂundan
ve özünde taﬂ›d›¤› yard›m severlik ve cömertlik duygular›ndan kaynaklanan ulvi
bir duyguyla, tarihin her döneminde
baﬂta ibadethaneler olmak üzere, insanl›¤›n yarar›na olabilecek çok say›da
güzel eserler meydana getirdikleri ve
buralarda verilen hizmetlere maddi finans sa¤lad›klar› bilinmektedir. ‹lk vakf›n, hangi tarihte baﬂlad›¤› konusunda
elimizde kesin bir veri olmamakla birlikte, çok eskiden beri bilinen ‹skenderiye
kütüphanesi, Kudüs havuzlar›, Zemzem
kuyusu, yollar, köprüler ve mabetlerin
birer vak›f oldu¤u da göz ard› edilmemelidir. Ancak ﬂunu rahatl›kla söyleyebiliriz ki, bugünkü anlamda hukuki bir
müessese olarak vakf›n ilk ortaya ç›k›ﬂ›
‹slâmiyet ile olmuﬂtur.
‹slam’da ilk vak›f, Hz. Peygamber
zaman›nda kurulmuﬂtur ve Hz. Peygamber Medine’de kendisine ait bulunan hurma bahçesini ve yine ayn› ﬂekilde Fedek hurmal›¤›n› vakfetmiﬂtir. Hz.
Peygamber’in ilk vakf›n›, bir Yahudi alimi iken, daha sonra ‹slâm› seçen ve
Uhud savaﬂ›nda ﬂehid düﬂen Muhayr›k
taraf›ndan kendisine vasiyet edilen yedi
bahçelerden yapt›¤› ﬂeklinde baﬂka bir
rivayet varsa da, burada önemli olan,
Hz. Peygamber’in bizzat vakfiyede bulunmuﬂ olmas›d›r.
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‹slâm tarihini tetkik etti¤imizde, Hz.
Peygamber’in yan› s›ra ashab›ndan olan
pek çok kimsenin de vak›f yapt›¤›n› görüyoruz. “Sevdi¤iniz ﬂeylerden Allah yolunda harcamad›kça iyili¤e asla eriﬂemezsiniz. Her ne harcarsan›z Allah onu
bilir”(14), “Kimdir Allah’a güzel bir borç
verecek o kimse ki, Allah da o borcu
kendisine kat kat ödesin. (R›zk›) Allah
daralt›r ve geniﬂletir. Ancak ona döndürüleceksiniz”(15) mealindeki ayetler nazil
olunca, Medineli Müslümanlar›n hurma
bahçesi bak›m›ndan en zenginlerinden
olan Ebu Talha, Mescid-i Nebevi’nin karﬂ›s›nda ve içinde tatl› su bulunan Beyruhâ adl› bahçesini, Hz. Peygamber taraf›ndan kullan›lmak üzere vakfetmek istedi. Bu davran›ﬂtan son derece memnun olan Hz. Peygamber’in, benzeri çok
az bulunabilecek olan bu bahçeyi, kendi
akrabalar›na vermesini tavsiye etmesi
üzerine, Ebu Talha buray› amcazadelerine ve yak›n akrabalar›na hibe etti.
Di¤er yönden, Hz. Peygamber Medine’ye hicret etti¤inde, orada Rûme denilen kaynaktan baﬂka tatl› su yoktu.
Hz. Peygamber’in, “bu kuyuyu sat›n al›p
Müslümanlara ba¤›ﬂlayacak olan›n cennete girece¤ini müjdelemesi” üzerine,
buran›n Hz. Osman taraf›ndan sat›n al›narak Müslümanlar›n istifadesine sunulmas›n›, ‹slam’da yap›lan ilk vak›f olarak de¤erlendirenler de bulunmaktad›r.
Daha Hz. Peygamber’in sa¤l›¤›nda,
Sa’d b. Ubade (r.a) nin Mihrab denilen
bahçesini, Enes, Zübeyr ve Abdullah b.
Ömer (ra.)in evlerini, -ihtiyaç duyduklar›nda kendilerinin ve ailelerinin de yararlanma ﬂart›yla- vakfettikleri, Hz.
Ömer’in Hayberden pay›na düﬂen araziyi, “Sat›lmamak, hibe edilmemek, mirasç›lara intikal etmemek üzere” fakirler, esirler, köleler, misafirler ve yolcular
için hay›r olarak verdi¤i, bilinmektedir.
V. B‹R SOSYAL YARDIMLAﬁMA
VE DAYANIﬁMA MÜESSESES‹
OLARAK VAKIF

V

ak›f müessesesi, insanlar›n düﬂünebildikleri kurumlar›n en hay›rl›s›d›r ve mevcut sosyal güvenlik sisteminin boﬂlu¤unu doldurabilecek en köklü
ve en sa¤l›kl› bir model olarak ortaya
ç›km›ﬂt›r. Bu müessese kiﬂiyi, içinde yaﬂad›¤› toplumla birlikte ele alan, onunla
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bütünleﬂtiren, böylece toplumsal dayan›ﬂmaya ve ülke bütünlü¤üne katk› sa¤layan önemli bir rol oynam›ﬂt›r.
ﬁüphesiz insanl›k, bidayetten beri
tarihin her döneminde, kendisini yoksullu¤a iten, gelece¤ini tehdit eden
olaylardan korunma duygusu içerisinde
olmuﬂtur. Güvenlik duygusu, insanl›k
tarihiyle özdeﬂtir. Hastal›k, sakatl›k,
yaﬂl›l›k, açl›k, sefalet gibi birtak›m tehlikelere karﬂ›, insano¤lu her devirde, her
dönemde kendisini güvence alt›na almak istemiﬂtir.
Bir atasözümüzde veciz bir ﬂekilde
ifade edildi¤i gibi; “Da¤ baﬂ›na k›ﬂ, insan
baﬂ›na iﬂ gelir”. ‹ﬂte sosyal güvenlik sisteminin özü, insan›n baﬂ›na gelecek
risklere karﬂ›, al›nacak tedbirleri oluﬂturmakt›r. Sosyal bir tehlikeyle karﬂ›laﬂan kiﬂiye ve onun ailesine, sosyal korunma sa¤lamakt›r. Amaç kiﬂiyi ekonomik güvenceye kavuﬂturmakt›r.
‹nsan, sadece bir maddi varl›k olmad›¤› gibi, ihtiyaçlar› da sadece maddiyattan ibaret, yani parayla karﬂ›lanabilir de¤ildir. ‹nsana yap›lan, ister zorunlu, ister
gönüllü her türlü destek, hak kazand›¤›
için de¤il, Allah’›n yaratt›¤› en ﬂerefli bir
varl›k oldu¤u için yap›lmal›d›r. Zira o, eﬂref-i mahluktur. ﬁeyh Galib’in dedi¤i gibi, Zübde-i âlemdir. Ona yap›lacak her
türlü hizmeti, bir ekonomik iliﬂki sonucu
de¤il, kulluk borcunun bir gere¤i olarak
yapmak gerekecektir. As›l olan yarat›lan›
yaratandan dolay› sevmek, her türlü
yard›m› da karﬂ›l›k görmeden ve beklemeden yapmak gerekecektir.
Hiç ﬂüphesiz insanlar›n üzüntü ve
sevinçlerini paylaﬂmak, muhtaç olduklar› zamanlarda onlara ﬂefkat göstererek
gerekli yard›mda bulunmak, Allah’›n r›-

zas›n› kazanma konusunda en ideal sistemlerden biridir. Bu yeni sistem, paylaﬂ›larak Allah r›zas› için yap›lan ve yap›lacak olan her türlü hizmeti içine al›r ki,
biz buna vak›f hizmetleri diyoruz.
Günümüzde karﬂ›laﬂ›lan problemler,
sosyal dayan›ﬂma ve vak›fç›l›¤›n toplum
hayat›ndaki önemini daha da art›rm›ﬂt›r. Bu gerçe¤i gören yard›msever, gerçekçi, cesur ve inançl› bir avuç insan, vak›f çat›s› alt›nda bir araya gelerek, yoksullukla savaﬂ, dayan›ﬂmay› teﬂvik, ahlâkî, millî ve dînî de¤erleri korumak, bilim,
kültür ve e¤itime hizmet etmek gibi ulvi gayeleri gerçekleﬂtirebilmek için gece
gündüz demeden çal›ﬂmay› kendilerine
ﬂiar ve ibadet edinmiﬂlerdir. Bu gibi kiﬂilerin ve kurulan vak›flar›n say›s› artt›kça, toplum muhtaç oldu¤u sosyal yard›m ve dayan›ﬂmaya bir an önce kavuﬂacak, bu vesileyle hem insanlar mutlu
olacak, hem de bu gibi ulvi hizmeti verenlerin amel defterlerine devaml› sevap yaz›lacakt›r.
Bütün bunlar› göz önüne ald›¤›m›zda, bu hizmetler sadece insanlar bak›m›ndan de¤il, bitkiler ve hayvanlar bak›m›ndan da geçerlidir. Bu itibarla ‹slâm’›n
ve geçmiﬂ kültürümüzde önemli bir yeri
olan vak›flar›n bir sosyal güvenlik görevi
gördü¤ünü söylemek mümkündür. TDV
1. Al-i ‹mran, 3/92.
2. Vak›flar konusunda geniﬂ bilgi için bkz. Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuki ‹slâmiyye ve Ist›lahat› F›khiyye Kamusu, ‹stanbul, 1985, c. IVV; Karaman, Hayreddin, Mukayeseli ‹slâm
Hukuku, ‹stanbul, 1991, c. I, s. 216 vd.; Ateﬂ,
‹brahim, Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak
Vak›flar, Ankara, 1994, ss. 1-106; Arsebük,
Esat, Medeni Hukuk, Baﬂlang›ç ve ﬁahs›n Hukuku, ‹stanbul, 1938, c. I, s. 298; Çetin, Osman, “Vak›f”, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, c.
IV, ss. 203-204; Ertu¤, Zeynep Tar›m, “‹maret”, D‹A., c. XXII, ss. 219-220.
3. En’am, 7/160.
4. Nisâ, 4/40.
5. Bu konuda bkz. Bakara, 2/195, 236; Al-i ‹mran, 3/133-134, 148; Maide, 5/84-85, 93.
6. Bu konuda bkz. Bakara, 2/263-264, 266, 271.
7. Bu konuda bkz. Bakara, 2/112, 195; Al-i ‹mran, 3/172; Nisa, 4/128; Maide, 5/93.
8. Âl-i ‹mrân, 3/2.
9. Nisâ, 4/2.
10. Maide, 5/2.
11. Rahmân, 55/26-27.
12. Hûd,11/6.
13. Zariyat, 51/58.
14. Âl-i ‹mrân, 3/92.
15. Bakara, 2/245.
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Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›

Kuruluﬂ Y›ldönümü

K

uruluﬂundan bugüne kadar gerek
yurtiçindeki, gerekse yurtd›ﬂ›ndaki
vatandaﬂ, soydaﬂ ve dindaﬂlar›m›za
din hizmeti vermekte olan Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n kuruluﬂunun 80.
y›ldönümü düzenlenen bir panelle
kutland›. Panele Devlet Bakan›
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Prof.Dr. Ali Bardako¤lu,
baz› milletvekilleri ve kalabal›k bir
topluluk kat›ld›.
“Cumhuriyetin 80. Y›l›nda Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›” konulu panelin
oturum baﬂkanl›¤›n› Prof.Dr. Mualla
Selçuk yapt›. Panele konuﬂmac› olarak Prof.Dr. Mustafa Fayda, Prof.Dr.
Ali Sar›koyuncu ve Prof.Dr. ‹l Han
Özay kat›ld›.
Sayg› duruﬂu, ‹stiklal Marﬂ› ve
Kur’an-› Kerim okunmas›yla baﬂlayan panelin aç›ﬂ konuﬂmas›n› Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Prof.Dr. Ali Bardako¤lu yapt›. Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n da Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n kuruluﬂunun 80. y›ldönümü
münasebetiyle bir konuﬂma yapt›.
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Bardako¤lu, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n bu dönemdeki görevinin daha
çok halk› din konusunda ayd›nlatmak oldu¤unu ifade etti. Üçüncü
dönemin ise 1982 ve 2004 dönemi
kapsad›¤›n› ve daha çok toplumsal
dayan›ﬂmay› ve bütünleﬂmeyi sa¤lama iﬂi oldu¤unu söyleyen Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu, “Bunu hem ileriye yönelik bir projeksiyon olarak düﬂünebiliriz, hem de geçmiﬂte yaﬂanan s›k›nt›lara anayasal metinlerde verilen
bir cevap ve bir beklenti olarak da
alg›layabiliriz.” dedi.

nusunu biz biliriz ve o konuda biz ilahiyat fakülterimizin de iftihar edece¤imiz bilgi birikimiyle birlikte o konuda biz söz sahibiyiz ve öz güvene sahibiz. Hatta bu öz güvenimiz sadece
ulusal planda de¤il, uluslararas›
planda da bizim önemli bir iddiya sahip oldu¤umuz anlam›n› taﬂ›yabilir,
bundan da çekinmeyiz.” dedi.
Kurumun bir yönüyle de bir sivil
toplum örgütü olmas›n›n üçüncü temel özellik oldu¤unu söyleyen
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, “Üçüncüsü
de biz bir yönüyle de sivil bir toplu-

Bugün Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n yap›s›n›n üç temel özellikle anlat›labilece¤ini ifade eden Ali Bardako¤lu, “Birincisi; kamu kuruluﬂuyuz,
kamusal özelli¤imiz vard›r, devletin
bir parças›y›z, devletin hem de
önemli bir aya¤›n› ve parças›n› teﬂkil
ediyoruz. Devletin bak›ﬂ›yla, cumhuriyetin ilkeleriyle bütünlük içerisinde
hizmet ifa ediyoruz. Bu bak›mdan
da kamu düzenini sa¤lamak, toplumsal huzur ve bar›ﬂ› sa¤lamak Diyanetin önemli bir iﬂlevidir.” dedi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n yap›s›n›n ikinci özelli¤inin bilimsel bilgiyi
üretmede ve kullanmada özerk ve
ba¤›ms›z bir kuruluﬂ olmas› oldu¤unu belirten Prof.Dr. Ali Bardako¤lu,
“‹kincisi; Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› olarak biz bilimsel bilgiyi üretme ve onu
kullanma aç›s›ndan tam anlam›yla
özerk ba¤›ms›z bir kuruluﬂuz; çünkü
dinin nas›l anlaﬂ›lmas› gerekti¤i, dini
bilginin nas›l üretilmesi gerekti¤i ko-

muz. Çünkü bizim halk›m›z dindar
oldu¤u için ve bizden din hizmetleri
talep etti¤i için var›z. Bu itibarla da
halk›m›z›n hassasiyetleri, dindarl›¤›,
dini tecrübesi bizim için fevkalade
önemlidir ve bizim hizmet zeminimizdir. Bu aç›dan da anayasal metinlerle bu diyanetin bu üç özelli¤ini
birleﬂtirirsek, diyanetin istikrarl› bir
yap›ya sahip oldu¤unu, sahih bilgiyi
esas ald›¤›n› ve bar›ﬂç›l bir hizmet
üretti¤ini söyleyebiliriz.” dedi.
‹cra edilecek panelin ve benzeri
aktivitelerin daha iyiye ulaﬂmada ›ﬂ›k
tuttu¤unu ifade eden Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu, “ Ancak her ﬂeyi en mükemmel bir ﬂekilde yap›yoruz anlam›na gelmez. Zaten bu toplant›da
bizim hem yapt›klar›m›z›n, hem de
yapmam›z gerekenlerin bilimsel zeminde tart›ﬂ›lmas›, bize ›ﬂ›k tutmas›
hem geçmiﬂimizi ayd›nlatmas›, hem
de gelece¤imiz hakk›nda bize fikir
vermesini talep içindir.” dedi.

Prof.Dr. Ali BARDAKO⁄LU
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
iyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n çok
köklü bir gelene¤e sahip oldu¤unu
belirterek sözlerine baﬂlayan Prof.Dr.
Ali Bardako¤lu, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n Cumhuriyet döneminde
de Türk modernleﬂmesinin önemli
bir aya¤› oldu¤unu vurgulayarak “Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› sadece Cumhuriyet dönemiyle anlat›labilecek kadar k›sa dönemli bir gelenek de¤ildir. Kökleri Peygamber döneminden
sonras›na kadar uzanan, Osmanl›
döneminde Osmanl›n›n din devlet
iliﬂkelerindeki o k›vrak politikas›yla
daha da önemli bir misyon kazanan,
ﬂeyhülislaml›kla belli bir anlam kazanan, daha sonra Cumhuriyet döneminde de Türk modernleﬂmesinin
önemli bir din aya¤›, önemli bir zemini olarak bugünkü yap›s›na kavuﬂan, devletimizin, toplumumuzun ve
Türkiye’deki fikir ve din hayat›n›n
belkide merkezinde yer alan önemli
bir kuruluﬂtur.” dedi.
Anayasal metinler aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n Cumhuriyet döneminde üç iﬂlevle yükümlü tutuldu¤unu belirten
Ali Bardako¤lu, Bunlardan ilkinin
1924-1965 dönemini kapsayan daha çok yürütme ve yönetme a¤›rl›kl›
40 y›ll›k bir dönem oldu¤unu ifade
etti. ‹kinci dönemin 1965-1982 y›llar› aras›n› kapsad›¤›n› belirten Ali

D
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s›yla bu ilk seleksiyon dedi¤imiz ﬂey
hakikaten baﬂar›l› bir ﬂekilde noktaland› say›labilir.” dedi.
Türkiye’de yap›lacak çok iﬂ bulundu¤unu belirten Mehmet Ayd›n,
“Hakikaten Türkiye o kadar canl› bir
ülke ki, o kadar cevval bir ülke ki bazen haz›rl›klar›m›z bu canl›l›¤› takibe
yetmiyor. O bak›mdan da zaman zaman çal›ﬂma h›z›m›z› çok fazla art›rmam›z gerekiyor ki boﬂluklar›m›z›
doldurabilelim. Yani bu sadece Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› kurumu için de¤il, Türkiye’nin hemen hemen her
Prof.Dr. Mehmet AYDIN
Devlet Bakan›
urumlar›n bir bak›ma kiﬂilere
benzedi¤ini ve organize varl›klar
oldu¤unu ifade eden Devlet Bakan›
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, kurumlar›n
kendileriyle ve çevreleriyle sürekli
iliﬂkileri bulundu¤unu ve onlar›n da
bir bak›ma bir tür seleksüyona tabi
olduklar›n› söyledi. Bu bak›mdan kurumlar›n hizmetlerini ifa edebildikleri ölçüde yaﬂayabileceklerini belirten
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, “E¤er gördükleri hizmeti görmeye devam
edebilirlerse ve bu hizmet yeterli
olursa iﬂlevsel olmaya devam ederlerse ve bunu da büyüyerek, zenginleﬂerek yapmay› sürdürürlerse ve yine hayat›n öteki dokular›yla irtibatlar›n› devam ettirirlerse; yaﬂarlar,
yaﬂamaya devam ederler; ettiremezlerse ya yok olup giderler, yahut
var ama yok kabilinden bir duruma
düﬂerler. Bu bak›mdan bu seleksiyon dedi¤imiz ﬂey, asl›nda hayat›n
çok önemli bir kural› ﬂeklinde devam
edip gidiyor.” dedi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n bu
s›nav› baﬂar›yla verdi¤ini ifade eden
Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, “Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›m›z hakikaten bu s›nav› verdi. Zor ﬂartlara
ra¤men bugüne kadar önemli bir
hizmeti yürüttü ve büyüyerek yaﬂamay› baﬂard›, yaﬂayarak büyümeyi
baﬂard› ve bu günlere geldi. Dolay›-

K

Diyanet
çok ciddi bir kurumdur ve
ad›mlar› çok ciddi olarak
atmaktad›r, atacakt›r.
Onun için Diyanetin att›¤›
hiç bir ad›m› dar,
ideolojik yaklaﬂ›mlara ve
siyasi yaklaﬂ›mlara
kurban etme hakk›na
kimse sahip olmamal›d›r.
Diyanet büyük ufukludur,
kimse bunu küçük ufuklara
hapsetmesin.

yor. Ama her ﬂeye ra¤men yine de
Türkiye’de yine bir heyecanl› taraf›
belki Türkiye’deki oluﬂumu, Türkiye’deki geliﬂimi, Türkiye’deki ilerlemeyi görmeyi de tabii Cenab-› Hak
bize nasip etti¤i için hakikaten insan
mutlu oluyor, ﬂükrediyor.” dedi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n farkl› özellikleri olan bir devlet kurumu
oldu¤unu ve yerine getirilen görevin
hassasiyet istedi¤ini belirten Mehmet Ayd›n, “Her kurumun iﬂi zordur
ama bizim iﬂimiz biraz daha zor.
Çünkü yapt›¤›m›z görev oldukça
hassasiyet isteyen bir görevdir. Konular› hassast›r, konular›n gitmesi
gereken yerler aç›s›ndan hassasiyet
vard›r ve ayn› zamanda bu görevde
bulunan arkadaﬂlar›m›z›n durumu
farkl›l›k arzediyor.” dedi.
Bu hassasiyetler dolay›s›yla Diyanetin zor bir görev üstlendi¤ini ifade
eden Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, bunlardan birinin toplumun kendi üretiminden kaynaklanan çeﬂitlilik oldu¤unu vurgulad›.
Bu çeﬂitlilik dolay›s›yla iletiﬂim
problemlerinin ortaya ç›kt›¤›n› belirten Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet
Ayd›n, “Arkadaﬂlar›m›z›n bir konuyu
anlat›rken kulland›¤› dili anlamad›k-

kurumu için söz konusudur, her kurumu için geçerli olan bir kurald›r diye düﬂünüyorum.” dedi.
Bir çok imkana ra¤men Türkiyede’ki pek çok ﬂeyin baﬂar›lamam›ﬂ
olmas›n›n hassas insanlar› üzdü¤üne, ülkedeki geliﬂmelerin de mutlu
etti¤ine iﬂaret eden Devlet Bakan›
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, “Türkiye’de
yaﬂamak insana heyecan veriyor,
pek çok imkan›n›z var, pek çok ﬂeyi
baﬂarabilecek durumdas›n›z ama
baﬂaramam›ﬂs›n›z, ama baﬂarman›n
karﬂ›s›nda hala çok ciddi sorunlar
görüyorsunuz. Bu bak›mdan e¤er
hassas bir yap›ya sahipseniz, madem bu görevdeyim, bu bir millet
emanetidir, Tanr› emanetidir diye
düﬂünürseniz, tabii çok da her gece
huzurlu uyuma imkan› olmayabiliTürkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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lar›n› söyleyenler var. Niye çünkü
modern kavramlar› vs. kullan›yorlar,
onun için biraz anlaﬂ›lmas› zor oluyor. Nihayet bir dil kullan›yoruz, o dil
ayet mealinde de kullan›l›yor, hadis
mealinde de kullan›l›yor ama yine de
bizim al›ﬂageldi¤imiz bir dini konuﬂma üslubu var, bu üslubu bugün
epeyce yad›rgayan insanlar var. Bu
tabii iﬂin belki giriﬂi, içeriye girdi¤imiz zaman o kadar farkl› kaynaklardan beslenen, o kadar çok zihin var
ki Türkiye’de ve siz bunlar›n hepsine
bir orta yolu bulup hizmet ulaﬂt›rmak zorundas›n›z ve bunu götürürken de son derece dikkatli olmak zorundas›n›z. Bazen bir tek cümle söylüyorsunuz, onun yans›mas› elli çeﬂit
oluyor, belki de o elli çeﬂitten hiç biri sizin söyledi¤iniz de¤il.” dedi.
Türkiye’nin birden bire dünyaya
aç›lmas› ve küresel sürecin önemli
bir k›sm› haline gelmesi sebebiyle
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’na da
önemli görevler düﬂtü¤ünü belirten
Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, Bakanl›k ve Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› olarak yo¤un bir faaliyet içinde olduklar›n› belirterek, Türkiye’nin
tarihini, kültürünü, kimli¤ini, inanc›n› bat›da olup bitenle mukayese
ederek dünyaya anlatmaya çal›ﬂt›klar›n› söyledi.
Son dönemde dünyan›n bir çok
ülkesinde Türkiye’ye karﬂ› bir ilginin
oldu¤unu, bu meyanda Diyanetin ne
oldu¤unun, ne iﬂ yapt›¤›n›n da merak edildi¤ini ifade eden Mehmet
Ayd›n, bunun da bir kaç sebebinin
bulundu¤unu söyledi.
Bunlar›n baﬂ›nda Türkiye’nin
öneminin dünyada daha iyi anlaﬂ›lmaya baﬂlamas›n›n geldi¤ini belirten Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet
Ayd›n, “Hakikaten millet olarak,
Türkiye olarak zaten önemimiz gittikçe daha iyi anlaﬂ›ld› ve daha iyi
anlaﬂ›lacak. Anlaﬂ›l›nca biz de anl›yoruz önemimizin ne kadar büyük
oldu¤unu, ne kadar önemli oldu¤umuzu. ﬁu anda har›l har›l üç günde
bir, dört günde bir yaz› ç›k›yor bat›-
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da. Nas›l oldu da Türkiye’de demokrasi baﬂar›l› oldu, her ﬂeye ra¤men,
müdahalelere vs. ra¤men? Hala
önemli ölçüde sorunlar›m›z›n olmas›na ra¤men Türkiye demokrasiyi
baﬂard›.” dedi
‹slam›n, özellikle de Türkiye’nin
bugünün dünyas›na bulunaca¤› katk›lar›n iyi anlat›lmas› gerekti¤i hususu üzerinde duran Devlet Bakan›
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, “‹slam›n bugünün dünyas›na söyleyece¤i ﬂeyler
nelerdir? Bugünün dünyas› demek,
bugünün demokrasisine, bugünün
insan haklar›na, bugünün kad›n haklar›na, bugünün ilerlemesine, telakkisine, bilimine, üniversitesine söylüyecek bir sözünüz varm› yok mu?
Var; o zaman buyurun bütün meydanlar aç›k. Peki Türkiye’nin var m›,
Türkiye’nin Müslümanl›k anlay›ﬂ›n›n
bize söyleyecekleri var m›? Osmanl›y›
yeniden keﬂfediyoruz. Bir bak›yoruz
ki Osmanl›da çok geniﬂ bir sivil alan
var. Hani sivil alan kavram› ç›k›yor da
ondan sonra keﬂfediyoruz tabii. Çok
geniﬂ bir sivil alan var. Devlet öyle
her ﬂeye müdahale etmiyor. Devlet
vatandaﬂ›n inanc›na, o inanc›n icras›na vs. müdahale etmiyor. Devlete
gaile olmad›¤› sürece asl›nda geniﬂ
bir hürriyet alan› var, geniﬂ bir hürriyet mekan› var ve bu bizim demokrasimize önemli ölçüde etki yap›yor.
Belki fark›nda de¤iliz. Köklerde bu sivilite var. Osmanl› hayat›n›n din devlet iliﬂkisinin çok geniﬂ bir alan› özgürlük içinde b›rakmas›d›r ki Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› modern bir versiyonla hayata girdi¤i zaman ne devlet yad›rg›yor, ne millet yad›rg›yor. Çünkü
kökleri var.” dedi.
Türklerin Avrupal› oldu¤unu,
Müslüman oldu¤unu, Orta Do¤u ile
çok yak›n iliﬂleri bulundu¤unu belirten Mehmet Ayd›n bunun tarihi süreci hakk›nda bilgi vererek, günümüzde Almanya’da Hollanda’da, Avrusturalya’dan Kanada’ya kadar her
yerde Türklerin bulundu¤unu söyleyerek Türklerin Avrupal› oldu¤unu
ifade etti.

Türkiye’nin geniﬂ bir co¤rafyada
bulunan insan›na hizmet götürme
zorunda oldu¤unu belirten Devlet
Bakan› Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, bunu yaparken de yükün önemli bir
k›sm›n›n Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’na
düﬂtü¤ünü söyledi.
Yurt d›ﬂ›nda en çok talep edilen
kurumlar›n baﬂ›nda Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›’n›n geldi¤ini belirten
Mehmet Ayd›n, bu ilginin sadece bat› ülkelerinden olmad›¤›n› bir çok ‹slam ülkesinden de müﬂterek çal›ﬂmalar yapmak amac›yla de¤iﬂik taleplerin geldi¤ini belirtti.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n ciddi
bir kurum oldu¤unu ve ad›mlar›n›
dikkatli att›¤›n› belirten Mehmet Ayd›n “Diyanet çok ciddi bir kurumdur
ve ad›mlar› çok ciddi olarak atmaktad›r, atacakt›r. Onun için Diyanetin
att›¤› hiç bir ad›m› dar, ideolojik yaklaﬂ›mlara ve siyasi yaklaﬂ›mlara kurban etme hakk›na kimse sahip olmamal›d›r. Diyanet büyük ufukludur, kimse bunu küçük ufuklara
hapsetmesin.” dedi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n derli
toplu, ça¤daﬂ bir teﬂkilat yasas›n›n
olmas› gerekti¤ini belirten Mehmet
Ayd›n, teﬂkilat yasas›n›n derli toplu
ve yasal temelinin ça¤daﬂ olmas› gerekti¤ini vurgulayarak Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›’n›n da demokratik bir kurum olmas› gerekti¤ini söyledi.
Türkiye olarak var olan potansiyeli kullanmada yeteri kadar baﬂar›l›
olunamad›¤›n› belirten Prof.Dr.
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Mehmet Ayd›n ilahiyat fakülteleri ile Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n birbirleriyle yeterli koordine içinde çal›ﬂmad›¤›ndan yak›narak “Biz bütün ilahiyat fakültelerimizin kurumu olmak istiyoruz. Bunun için bizden herhangi bir
teklif de beklememeliler. Demeliler ki bak›n, bizim akl›m›za hizmetimizle ilgili, hizmetle ilgili ﬂöyle bir konu geldi. Din hizmeti yapan arkadaﬂlar›n tamam›na yak›n› ilahiyat mezunudur. Yani o halde iki kurum ayn›d›r. Onun
için rasyonel olmam›z laz›m, orada üretileni rasyonel bir
biçimde, gerçekçi araçlarla, vas›talarla nas›l aktaracaksak öyle aktaraca¤›z. Yani ilayatlara ö¤retmek, ilahiyatlardan ö¤renmek istiyoruz... E¤er biz bu imkan›m›z›, biz
bu kabiliyetimizi, biz bu birikimimizi kullan›rsak zannediyorum o zaman ne kadar zengin oldu¤umuzun da fark›na var›r›z.” dedi.
Avrupa Birli¤i’ne girme aﬂamas›nda olan ülkemizde
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n kendi hizmet içi e¤itimine
a¤›rl›k vermesi gerekti¤ini vurgulayan Prof.Dr. Mehmet
Ayd›n, “Madem dünyaya aç›ld›n›z, biz hiç de¤ilse biri içeriye yönelik iç hizmet a¤›rl›kl›, biri yurt d›ﬂ›na yönelik iki
çok ça¤daﬂ kurumumuzun olmas›n› istiyoruz. Bunlar›n
zaten temelleri var, e¤itim-ö¤retim yapan kurumlar›m›z
var. Bunlardan ikisini ön plana çekip yeniden yap›land›r›p yurt d›ﬂ›na ve yurt içine daha günü gününe hemen
hemen her ﬂeyi takip ederek bu hizmeti götürmek zorunday›z.” dedi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ile ilahiyat fakültelerinin bu
dönemde çok çal›ﬂmas› gerekti¤ine vurgu yapan Mehmet Ayd›n “Avrupa Birli¤ine girsek de girmesek de iﬂ
alan›m›z haddinden fazla geniﬂ, çeﬂitli, derin, geniﬂ,
uzun, ve ince. Ama girersek apayr› durumlarla karﬂ›laﬂaca¤›z. Yani girmemiz, tabii tarih almam›zdan farkl› bir
ﬂeydir. Müzakere tarihi ayr›d›r ama Diyanetle ilahiyat fakültelerimiz önümüzdeki beﬂ alt› seneyi geceyi gündüze
katarak çal›ﬂmak suretiyle geçirmek zorundad›r. Vicdan›m›z bunu emrediyor, tarihimiz bunu emrediyor, kültürümüz bunu emrediyor, milletimiz bunu emrediyor, AlTDV
lah bunu emrediyor.” dedi.

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, “‹slâm Dinî’nin inançlar›,
ibadet ve ahlâk esaslar› ile ilgili iﬂleri yürütmek,
din konusunda toplumu ayd›nlatmak ve
ibadet yerlerini yönetmek” amac›yla 3 Mart 1924
tarihinde 429 say›l› kanunla Baﬂbakanl›¤a
ba¤l› bir teﬂkilat olarak kurulmuﬂtur.

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› bütün il ve ilçelerde
müftülük olarak ve yurt d›ﬂ›nda soydaﬂlar›m›z ve
vatandaﬂlar›m›z›n bulundu¤u ülkelerde
-Amerika’dan Avustralya’ya kadardin hizmetleri müﬂavirli¤i ve ataﬂeli¤i olarak
teﬂkilatlanm›ﬂ bulunmaktad›r.

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› bugün, Devletin sa¤lad›¤›
kadro ve bütçe imkânlar›yla ve resmî din görevlileri
eliyle en ücra köye kadar bütün vatandaﬂlar›m›za
yayg›n bir din hizmeti götürmektedir.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, Anayasa’da belirtilen
ilkeler do¤rultusunda, milletçe dayan›ﬂmay› ve
bütünleﬂmeyi amaç edinerek ve her türlü siyasî
görüﬂ ve düﬂüncenin üstünde kalarak, dinimizin
birlik, beraberlik, fedakârl›k, yard›mlaﬂma gibi
yüce prensiplerini halk›m›za benimsetmek;
‹slâm›n güzel ahlâk sistemi içinde
vatandaﬂlar›m›z›n mutlu olmalar›n›, dinî ve millî
sorumluluk duygusu içinde çal›ﬂmalar›n›, insanî ve
manevî de¤erlere ve millî ülkülere ba¤l›l›klar›n›
sa¤lamak için vatandaﬂlar›m›za etkin ve yayg›n bir
hizmet sunmakta ve bunda baﬂar›l› da olmaktad›r.

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› kuruldu¤u tarihten
buyana, yüce milletimize hizmet etmiﬂ, devaml›
birlik ve beraberli¤imizin sa¤lanmas›nda önemli
görevler üstlenmiﬂ, her türlü hizbin, görüﬂün,
tarikat›n, mezhebin ve politikan›n üstünde kalm›ﬂ
ve tarafs›zl›¤›n› korumuﬂtur.
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Makale

Sivil Toplum Kavram› ve
Türkiye Diyanet Vakf›

V

ak›flar›n Türk toplum hayat›nda
çok önemli bir yeri bulunmaktad›r. Baﬂlang›çta kiﬂisel ve toplumsal ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› için ihdas edilen vak›flar, toplumsal yap›da meydana
gelen ekonomik, sosyal ve kültürel geliﬂmelere paralel olarak yenilenerek birer
sosyal hizmet kurumlar› halini alm›ﬂlard›r.
Bu sosyal hizmet kurumlar›ndan birisi
de hiç kuﬂkusuz ki Türkiye Diyanet Vakf›’d›r. Türkiye Diyanet Vakf›, ‹slam dininin
toplumumuza gerçek hüviyeti ile tan›t›lmas›nda, toplumumuzun din konusunda
ayd›nlat›lmas›nda Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’na yard›mc› ve destek olmak, gereken
yerlerde cami yap›p donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumlar› aç›p iﬂletmek,
zekat, fitre gibi Müslüman vatandaﬂlar›m›z taraf›ndan yap›lacak yard›mlar› ﬂartlar›na uygun olarak toplumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaﬂt›rarak sosyal yard›m ve hizmeti geliﬂtirmek amac›yla kurulmuﬂtur.
Toplumsal tabanda faaliyet gösteren, toplumun belli konularda ayd›nlat›lmas› ve örgütlendirilmesi konular›nda
hizmet veren kurum ve kuruluﬂlar, art›k
sivil toplum kurum ve kuruluﬂlar› olarak
kabul görmektedir. Yapt›¤› faaliyetler ve
yürüttü¤ü hizmetler göz önüne al›nd›¤›nda Türkiye Diyanet Vakf› da bu çerçevede de¤erlendirilmektedir.
Özellikle son y›llarda yayg›nlaﬂan ve
her gün defalarca duymaya baﬂlad›¤›m›z
sivil toplum kavram› bat› kaynakl› bir kavramd›r. ‹çinden ç›kt›¤› bat› toplumu ve düﬂüncesinde tarihi geliﬂimi içerisinde zamanla farkl› anlamlar yüklenmiﬂtir. Sivil
toplum kavram›n›n temelinde yatan düﬂünce; bat› toplumlar›n›n zamanla geliﬂtirdikleri kendilerine has bir tak›m beﬂeri de¤erleri ifade etmekle beraber, Orta
Ça¤’dan baﬂlayarak çeﬂitli anlamlar kazanmas› ve her düﬂünürün anlay›ﬂ›na göre
toplumu ayakta tutan belirli kurum ve ilkeleri ifade eden bu anlamlar›n, günümüzde art›k demokratik yap› temelinde
bir noktaya ulaﬂm›ﬂ olmas›d›r.
Sivil toplum kavram›, di¤er bir çok
kavram, ak›m ya da yenilik gibi Türki-
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ye’ye bat›dan girmiﬂtir. Fakat bat›da oldu¤u ﬂekliyle Türkiye’de uygulanmas› ve
yayg›nlaﬂmas› zaman alm›ﬂt›r. Bat›da tabandan (halk tabakas›ndan) do¤up güçlenerek tavana (yönetici s›n›fa) etki etmeye baﬂlamas›na ra¤men Türkiye’de
yan›lg› yaratan ve yanl›ﬂ anlaﬂ›lan kavramlardan biri olma damgas›n› yemekten kurtulamam›ﬂt›r. Sivil toplum kavram›n›n karﬂ›t› olarak hep askeri toplum
düﬂüncesi zihinlerde yer etmiﬂtir.
Bat› toplumlar›nda yer edinip geliﬂme
evresine giren ve bir çok konuda toplumsal denge görevi görmeye baﬂlayan bu
kavram›n Osmanl›’da da varl›¤›ndan söz
etmek hayli güçtür. Bunun sebebi olarak
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun patrimonyal
bir yap›ya sahip olmas› gösterilmektedir.
Merkezi yönetimin (saray yönetimi) güçlü
yap›s›n›n çevreye (teb’a) boyun e¤dirmesi
ve itaate zorlamas› sivil toplum kavram›n›n Osmanl›’da geliﬂmesini engellemiﬂ ve
güdük kalmas›na sebep olmuﬂtur.
Bat›l›laﬂma hareketlerinin baﬂlamas›yla kendisini hissettirmeye baﬂlayan
kavram, Cumhuriyet Türkiyesi’nde geliﬂme sürecine girmiﬂtir. Ancak bu geliﬂme
bat›da oldu¤u gibi tabandan tavana do¤ru olmam›ﬂt›r. Geliﬂme, devletin bu alanda hissetti¤i boﬂlu¤u doldurmak için uygulad›¤› bir anlay›ﬂla olmuﬂtur. Yani tavandan tabana do¤ru. Bu yüzden baﬂlarda yapt›r›m alan› s›n›rland›¤› için Türkiye’de de sivil toplum izin verildi¤i ölçüde
anlam kazanm›ﬂt›r.
Türkiye’de sivil toplum kavram›n›n
yayg›nlaﬂmaya baﬂlamas› ve sivil toplum
kuruluﬂ ve örgütlerinin yap›lanma çal›ﬂmalar›ndaki art›ﬂ, kiﬂi hak ve özgürlükleri ile düﬂünce özgürlü¤ü alan›nda yap›lan
yeni uygulamalara paralel olarak geliﬂme
evresine girmiﬂtir.
Özellikle 80’li y›llardan sonra "bireyin
devlet için de¤il, devletin birey için var oldu¤u" tezinin s›kça kullan›lmaya baﬂlanmas›, toplumsal bilincin uyanmas›na gözle
görülür katk›lar yapmaya baﬂlam›ﬂt›r. Her
ne sebeple olursa olsun, toplum katman›ndaki bireylerdeki bilinçlenme, teknolojik

Hüseyin ARSLAN

geliﬂmelerin ›ﬂ›¤› alt›nda yetiﬂme ve iletiﬂim araçlar›ndaki h›zl› ve sa¤l›kl› haberleﬂme imkanlar› vas›tas›yla "aidiyet duygusunun" önüne geçilemeyen gücü, insanlar›
kaynaﬂmaya ve dayan›ﬂmaya itmektedir.
Bu da do¤al olarak sivil toplum örgüt ve
kuruluﬂlar›na olan ilgiyi artt›rm›ﬂt›r.
Bu de¤erlendirme çerçevesinden bak›ld›¤›nda Türkiye Diyanet Vakf› bir sivil
toplum kuruluﬂudur. Toplumumuzun talep ve beklentileri do¤rultusunda hizmet
vermekte ve hizmetleri de toplum kat›nda
kabul görmektedir. Kuruluﬂ amac›na uygun olarak e¤itimden sa¤l›¤a, yay›nlar› ve
yay›nevleriyle, iﬂtirakleri ve araﬂt›rma merkezleriyle Türkiye’nin toplumsal ve kültürel
hayat›na katk›lar›na devam etmektedir.
Dinî hizmetlerle e¤itim, sa¤l›k ve kültürel faaliyetler her toplumun önem verdi¤i ve toplumlar›n en çok boﬂlu¤unu hissettikleri alanlard›r. Bu meyanda Türkiye Diyanet Vakf›’n›n kültür hayat›m›za kazand›rd›¤› tamamen telif ‹slâm Ansiklopedisi
toplumumuzun ayd›nlanmas›na yapt›¤›
katk›yla baﬂl› baﬂ›na bir kaynakt›r. Baﬂta
Vatikan, Hamburg Üniversitesi ve Kudüs
Üniversitesi olmak üzere dünyan›n her köﬂesinden gelen talepler ‹slâm Ansiklopedisi’nin bir iftihar kayna¤› oldu¤unun en büyük göstergesidir.
Bu bilinçle yüklendi¤i misyon do¤rultusunda faaliyetlerine devam eden Türkiye
Diyanet Vakf›’na halk›m›z›n dün oldu¤u gibi
yar›nlarda da teveccüh göstermesi, modern dünyada yerini almaya çal›ﬂan ülkemize, toplumumuza daha iyi hizmet verilmesi ve kültürel hayat›m›za yeni yeni eserler
kazand›r›lmas› anlam›na gelmektedir. TDV

Konferans

21. Yüzy›lda

Türkiye’de Kad›n

?

Nerede Olmal›
ürkiye Diyanet Vakf› Kad›n
Kollar›, 08 Mart Dünya Kad›nlar Günü münasebetiyle;
“21. Yüzy›l Türkiye’sinde Kad›n Nerede Olmal›?” konulu bir konferans
düzenledi.
Konferansa konuﬂmac› olarak kat›lan Prof.Dr. Yak›n Ertürk tebli¤inde;
21. yüzy›lda Türk kad›n›n›n içinde bulundu¤u konumu de¤erlendirerek,
kad›n›n yaﬂam› üzerinde karar verme
ve denetim kurma özgürlü¤üne kavuﬂmas› ve toplum içerisinde hak etti¤i yere gelebilmesi için; bireylerin,
sivil toplum örgütlerinin ve devletin
üzerine düﬂen görevleri anlatt›.

T

Vatandaﬂlar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i konferansa Baﬂbakan›m›z›n
eﬂi Emine Erdo¤an, Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkan Yard›mc›s› Doç.Dr. Mehmet Görmez, Diyanet ‹ﬂleri eski
Baﬂkan› Dr. Lütfi Do¤an da iﬂtirak
etti.
Büyük bir ilgiyle izlenen konferans›n sonunda Türk sanat ve tasavvuf musikisinin seçkin örneklerinin
yer ald›¤› bir konser verildi.
Sayg› duruﬂu ve ‹stiklal Marﬂ›’n›n
okunmas›yla baﬂlayan konferans›n
aç›ﬂ konuﬂmas›n› Türkiye Diyanet
Vakf› Kad›n Kollar› Baﬂkan› Ayﬂe Sucu yapt›.
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Konferans

Ayﬂe Sucu
Kad›n Kollar› Baﬂkan›

T

üm kad›nlar›n Dünya Kad›nlar
Günü’nü kutlayarak konuﬂmas›na
baﬂlayan Ayﬂe Sucu kad›n sorunlar›
üzerinde dururken, geçmiﬂin de¤erler dünyas› ve bak›ﬂ aç›lar›n› irdelemenin kaç›n›lmaz oldu¤unu belirterek, ataerkil düzenlerin kad›nlara
karﬂ› oluﬂturduklar› bask›c› sistemlerle onlar› yok oluﬂa terk ettiklerini
belirtti.
Toplumlar›n büyük de¤iﬂim yaﬂad›klar› dönemlerde etkin rolü
olan ve dönüﬂümlere öncülük yapan kad›nlar›n üst makamlarda yer
alma f›rsat›n› kolay kolay bulamad›klar›n› dile getiren Ayﬂe Sucu medeniyetlerin oluﬂmas›nda önemli
rol oynayan kad›nlar›n tarih içinde
kaybolup gitti¤ini dile getirerek,
“Di¤er taraftan kültür ve medeniyetlerin oluﬂumunda en az erkekler
kadar etkin rol olan kad›nlar, ne yaz›k ki tarihin içinde kaybolup gitmiﬂlerdir. Antik Yunan düﬂünüﬂünün önemli ﬂahsiyetlerinden atinal›
Tukidides’in “En iyi kad›n kendisinden söz edilmeyendir.” sözü, bu
durumu betimleyen en güzel sözlerden biridir.” dedi.
Modern kad›n hareketlerinin
oraya ç›kt›¤› 19. yüzy›l›n sonu ve 20.
yüzy›l›n baﬂlar›nda kad›nlar›n yegane amac›n›n kamusal alana ç›kma
arzusu oldu¤unu belirten Ayﬂe Sucu
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“Bu dönemde erkeklerin sahip olduklar› e¤itim, üniversite ve meslek
sahibi olma haklar›n› elde etmeye
çal›ﬂm›ﬂlard›r. “‹yi anne” ve “iyi eﬂ”
rollerinin sorgulanmaya baﬂlamas›,
feminist hareketlerin sahneye ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Ne var ki baﬂar›l› kad›n imaj› ço¤u zaman “vitrin” olman›n ötesine geçememiﬂtir. Kad›n›n toplumsallaﬂmas› sadece evinin
d›ﬂ›nda vakit geçirmesi olarak alg›lanm›ﬂ ve niteliksiz olarak kad›nlar›n
çal›ﬂma hayat›na at›lmas›, erkekler
taraf›ndan belirlenen rollerin pekiﬂmesine sebep olmuﬂtur.” dedi.
21. yüzy›l›n kad›nlar›n toplumda
hak etti¤i yeri bulmas› noktas›nda
önemli bir süreç olaca¤›n› belirten
Ayﬂe Sucu, “Esas›nda 21. yüzy›lda
kad›nlar›n toplumda yeri ne olacakt›r, sorusunun cevab›n› kad›nlar verecektir. Çünkü bu yüzy›l, yeni teknolojiler sayesinde beden gücünü
asgariye indirip bilgiye dayal› üretimi ön plana ç›karacakt›r. Fiziki gücün yerini beyin gücü alacakt›r. ‹ﬂte
o zaman 15. yüzy›l Osmanl›s›ndan
Amasyal› Mihri Hatunun “Becerekli
bir kad›n, beceriksiz bin erkekten
iyidir. Zihni aç›k bir kad›n, anlay›ﬂs›z
bin erkekten iyidir.” sözü, yeniden
hayat bulacakt›r. Çünkü kad›nlar
kendilerine 20. yüzy›lda biçilen elbi-

seyi art›k ne desen, ne kumaﬂ, ne de
model aç›s›ndan be¤enmemektedir.” dedi.
Kad›nlar›n bu mücadelesinin, yine kad›nlarca sabote edilmemesinin
en büyük temennileri oldu¤unu ifade eden Ayﬂe Sucu, “Bizim temennimiz, kad›nlar için eﬂitlik mücadelesi
ve erkeklerle aradaki mesafenin kapanmas› s›ras›nda, kad›nlar›n kad›nlar› ezdi¤i bir mücadele olmamal›d›r.
Son zamanlarda s›kça karﬂ›laﬂt›¤›m›z kad›n çal›ﬂmalar›n› kad›nlar›n
engelledi¤i yolunda ‘kad›n kad›n›n
kurdudur” veya ‘kad›na engel yine
kad›nd›r’ gibi yaklaﬂ›m ve tutumlar›n ça¤daﬂ mücadele yöntemine uygun olmad›¤› k›s›r ve geri kalm›ﬂ
kompleksler içerdi¤i art›k bilinmelidir.” dedi.
Bölgesinde ve dünyada önemli
bir yere sahip olan Türkiye’nin di¤er
ülkeler için bir model oluﬂturmas›
aç›s›ndan son derece önemli oldu¤unu belirten Sucu, “Üzerinde yaﬂad›¤›m›z Anadolu topraklar›, bu aç›dan
tarih sahnesinde belki de en istisnai
kad›nlar›n oldu¤u yer olmuﬂtur. Çeﬂitli din ve medeniyetlerin geçiﬂ noktas› olan bu co¤rafyada, 21. yüzy›lda
de¤iﬂimi sa¤layacak imkanlar› oluﬂturmak burada yaﬂayan kad›nlar›n
as›l görevlerinden biridir.” dedi.

Prof.Dr. Yak›n Ertürk

T

ürkiye’nin kad›n-erkek eﬂitli¤i
konusunda önemli ad›mlar›n
at›ld›¤› bir ülke oldu¤unu ifade ederek sözlerine baﬂlayan Prof.Dr. Yak›n
Ertürk, bunun temelinin de Cumhuriyetle at›ld›¤›n› söyledi.
Cumhuriyetin kuruluﬂ y›llar›nda,
kad›nlar›n potansiyellerini geliﬂtirmelerinin ve toplumsal yaﬂam›n her
alan›na kat›lmalar›n›n sa¤lanmas›n›n Türkiye’nin geliﬂme süreç ve hedeflerinin kaç›n›lmaz bir boyutu olarak görüldü¤ünü söyleyen Prof.Dr.
Yak›n Ertürk, bu yönde gerekli yasal
ve kurumsal düzenlemelere gidildi¤ini belirterek, “Bunlar içinde en
önemli olanlar›: 1924 ö¤renim birli¤i
yasas›; 1926 Türk Medeni Kanunu;
1934 kad›nlara seçme ve seçilme
hakk›n›n verilmesidir.” dedi.
Yap›lan bu düzenlemelerle Türkiye’nin kad›n haklar› konusunda
epey yol katetti¤ini belirten Ertürk,
“Bu geliﬂmelerle Türkiye kad›n haklar› aç›s›ndan dönemin ileri ülkeleri
aras›nda yer alm›ﬂt›r. Hatta, o dönemlerde Türkiye’nin kad›n haklar›
konusundaki giriﬂimleri bir baﬂar›
örne¤i olarak, gerek do¤u gerekse
bat› topluluklar› taraf›ndan takdir
toplam›ﬂt›r.” dedi.
Daha sonraki y›llarda kad›n haklar› konusunda geliﬂme bir yana, zaman zaman sapmalar›n oldu¤unu
ifade eden Prof.Dr. Yak›n Ertürk,
“Cumhuriyetin kuruluﬂunu takip
eden y›llarda siyasi irade bu ayd›n
zihniyetin meyvelerini yemekle yetinmiﬂ hatta zaman zaman bundan
sapmalar olmuﬂtur. Böylece, Cumhuriyetin temellerindeki anlay›ﬂ süreklilik kazanamam›ﬂ ve kazan›mlar
geniﬂ kitlelere yay›lamam›ﬂt›r.” dedi.
Sivil toplumun geliﬂmesiyle güç
kazanan kad›n hareketinin çal›ﬂmalar›yla yeni kazan›mlar elde edildi¤ine iﬂaret eden Yak›n Ertürk, “Hükümetlerin icraatlar›nda gözlemlenen
bu zaaf, sivil toplumun geliﬂmeye
baﬂlamas›yla aﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.

Özellikle 1980’li y›llardan bu yana,
art›k bir devlet politikas› olarak de¤il, gitikçe güç kazanan ve toplumun çeﬂitli kesimlerini etki alan›na
alarak geliﬂen bir kad›n hareketi ile
o ayd›n zihniyet tekrar yakaland› diyebiliriz.” dedi.
Bu hareketin çal›ﬂmalar› sayesinde son y›llarda cinsiyet ayr›mc›l›¤›
yaratan pek çok yasa de¤iﬂtirildi¤i
ya da yeni yasalar›n hayata geçti¤ini
belirten Prof.Dr. Yak›n Ertürk, “Ço¤u üniversitelerimizde kad›n çal›ﬂmalar› program ve merkezleri aç›ld›;
kad›nlar örgütlendi, bu örgütler niletik ve nicelik aç›s›ndan farkl›laﬂt› ve
olgunlaﬂt›. Küresel bir boyuttan bak›nca, bunlar hiç de küçünsenmeyecek geliﬂmelerdir.” dedi.
Bu u¤raﬂlara ra¤men de¤iﬂtirilemeyen baz› konular›n oldu¤unu,
bunlar› tesbit edebilmek için öncelikle kad›n›n hangi konumda bulunmas› gerekti¤inin bilinmesinin lüzumuna iﬂaret eden Prof.Dr. Yak›n Ertürk,
“Peki, neler de¤iﬂmedi ve 21. yüzy›l
Türkiye’sinde kad›nlar dünya standartlar› itibariyle neredeler? Bu soruya yan›t verebilmek için kad›n›n
nerede olmas› gerekti¤ini ortaya koyarak bir durum de¤erlendirmesi
yapmak gerekmektedir. Bu ba¤lamda diyebilirizki; bugün kad›n beden
ve can güvenli¤ine, toplumsal yaﬂama eﬂit kat›l›m olanaklar›na ve kendi
bedeni ve yaﬂam› konusunda özgür
karar verme hakk›na sahip olmal›d›r.
Hepinizin malumu, bu ölçütler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Türkiye’de durum hiç de iç aç›c› de¤il.” dedi.
Mevcut durumda Türkiye’de kad›n›n beden ve can güvenli¤inin olmad›¤›n› söyleyen Prof.Dr. Yak›n Ertürk, toplumumuzda kad›nlar›n evlerinde, sokakta ve çeﬂitli kurumlarda
ﬂiddete maruz kald›¤›n› iddia etti.
Bu konuyu günlük hayattan verdi¤i çeﬂitli örneklerle aç›klayan Yak›n
Ertürk, “Aile Araﬂt›rma Kurumuna
göre kad›na yönelik ﬂiddetin en yayg›n biçimi aile içinde yaﬂanmaktad›r.
Bilgi Üniversitesi’nin 25 ilde ve 6440

kad›n örneklem üzerinde yapt›¤›
araﬂt›rmas›na göre, kad›nlar›n
%31.5’i kocalar›ndan, %21.5’i evlenmeden önce babalar›ndan dayak
yediklerini bildirmiﬂlerdir. 8 Mart tarihli gazete haberlerine göre, Türkiye’de kad›nlar›n %79’u fiziksel,
%52’si sözel, %29’u duygusal ﬂiddete maruz kal›yor ve dayak konusunda Bangladeﬂ, Etiyopya, Hindistan
ve M›s›r’›n önünde bulunmaktay›z.
ﬁiddetin yan› s›ra, ülkemizde her y›l
2500 kad›n anne olmak isterken yaﬂam›n› yitiriyor.” dedi.
Yaﬂama eﬂit kat›l›m konusunda
da kad›nlar›n istenilen düzeyde olmad›¤›n› belirten Prof.Dr. Yak›n Ertürk, “Toplumsal yaﬂama eﬂit kat›l›m olana¤› aç›s›ndan, yani okur-yazarl›k; formal iﬂgücüne kat›l›m ve siyasete kat›l›m gibi temel kalk›nma
göstergeleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
da Türkiye hala geri kalm›ﬂ ülkeler
kategorisende bulunmaktad›r. Okur
yazar olmayan kad›nlar›n oran› %23;
iﬂgücü kat›l›m› %25 civar›nda
(2000); ve parlementoda kad›nlar›n
oran› sadece %4.0’tür.” dedi.
Bir di¤er ulaﬂ›lamayan hedefin
de özgürlük konusu oldu¤una iﬂaret
eden Ertürk, “Üçüncü hedef olan özgürlük, toplumumuzda kad›n bir birey say›lmad›¤› için belki de eriﬂilmesi en güç ve problemli olan hedeftir.
Kad›n›n birey say›lmamas›n›n en
aç›k ifadesi mevcut ceza yasam›zda
bulunmaktad›r. Yürürlükteki kanuna
Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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göre tecavüz suçu, bir insan olarak
kad›na ve onun bedensel bütünlü¤üne karﬂ› iﬂlenen bir suç olarak de¤il, “edep törelerine karﬂ› suçlar”
olarak tan›mlanmaktad›r.” dedi.
Kad›n hareketinin taﬂraya ulaﬂamamas›n›n ve bölünmüﬂlü¤ünün istenen neticeye ulaﬂmay› güçleﬂtirdi¤ini belirten Prof.Dr. Yak›n Ertürk,
“Kad›n›n ba¤›ms›z iradesini yans›tan
kad›n hareketi, her ne kadar Türkiye’nin en dinamik oluﬂumunu meydana getiriyor olsa da, hala büyük
ölçüde kent odakl› ve kendi içinde
bölünmüﬂ olup güçlü dayan›ﬂma
mekanizmalar›n› yeterince geliﬂtirememektedir.” dedi.
Kad›n konusundaki geliﬂmelerin
Türkiye’deki ve Dünyadaki geliﬂmelerle parelel gitti¤ine de¤inen Yak›n
Ertürk, “Kad›n-erkek eﬂitli¤i konusundaki geliﬂmeler Türkiye’nin toplumsal dönüﬂüm dinamiklerinden
ba¤›ms›z düﬂünülemez. Ancak, küreselleﬂen bir dünyada ve Avrupa Birli¤ine girmeyi hedeleyen bir toplumda
uluslararas› düzeydeki gündem ve
geliﬂmeleri göz ard› edemeyiz.” dedi.
Dünya toplulu¤unun, özellikle insan haklar› ba¤lam›nda, ortak hedef
ve politika belirlemesinde Birleﬂmiﬂ
Milletlerin hala merkezi bir role sahip oldu¤unu ifade eden Prof.Dr.
Yak›n Ertürk, 21. yüzy›l› yakalayabilme konusunda Birleﬂmiﬂ Milletlerin
ortaya koydu¤u çerçevenin baz al›nabilece¤ini söyledi.
Birleﬂmiﬂ Milletlerin bu konudaki
çal›ﬂmalar›na de¤inen Prof.Dr. Yak›n
Ertürk, “‹lki 1975’de Meksiko’da ya-
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p›lan dört dünya kad›n konferans› ile
BM kad›n-erkek eﬂitli¤ini bütün üye
devletlerin gündemine yerleﬂtirdi.
BM’lerin kuruluﬂ y›llar›ndan 1960’l›
y›llara kadar kad›n haklar› yasal haklar çerçevesinde anlaﬂ›l›yordu, bunu
takip eden 20 y›l içinde gündem kad›n›n kalk›nma sürecine kat›l›m›na
kayd› ve 1980’lerden itibaren de kad›n hareketinin yo¤un çal›ﬂmalar› ile
kad›n›n insan haklar› evrensel haklar›n bir parças› olarak kabul edildi.”
dedi.
Kad›na yönelik ﬂiddet konusunda
Birleﬂmiﬂ Milletlerin önemli çal›ﬂmalar yapt›¤›n› belirten Yak›n Ertürk,
“1993 y›l›nda Viyana’da düzenlenen
BM ‹kinci Dünya ‹nsan Haklar› Konferans›nda, kad›na yönelik ﬂiddet ilk
kez resmi bir belgede insan hakk›
ihlali olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bunu
takiben BM Genel Kurulu ayn› y›l Kad›na Yönelik ﬁiddetin Ortadan Kald›r›lmas› Bildirgesi’ni kabul etti. Bir
sonraki y›l, BM ‹nsan Haklar› Komisyonu Kad›na Yönelik ﬁiddet Özel Raportörü görevini oluﬂturdu. Bildirge,
kad›na yönelik ﬂiddeti kad›n erkek
iliﬂkilerindeki tarihsel eﬂitsizlik olarak tan›mlamakta ve bunun ortadan
kald›r›lmas›n› devletin yükümlülü¤ünde olan bir toplumsal dönüﬂüm
sorunu olarak görmektedir. Kad›na
Yönelik Özel Raportör ise ﬂiddet
olaylar›n› inceleme, hükümetlerden
hesap sorma ve tavsiyelerde bulunma yetkisine sahiptir.” dedi.
Birleﬂmiﬂ Milletlerin Pekin’de düzenledi¤i konferansta kabul edilen
bildirgenin kad›n konusundaki çal›ﬂ-

malar için önemli bir çerçeve oldu¤unu ifade eden Prof.Dr. Yak›n Ertürk, “Nihayet, 1995 y›l›nda düzenlenen Pekin Dördüncü Dünya Kad›n
Konferans›’nda kabul edilen Pekin
Eylem Platformu CEDAW ve Bildirge’nin ilkelerini içine alan çok kapsaml› bir haklar ve eylemler bütünü
olarak hükümet, sivil toplum ve
uluslararas› kuruluﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›na çerçeve oluﬂturur.” dedi.
Kad›nlar›n haklar›n› elde etmede
hangi yollar› takip etmesi gerekti¤i
hususuna da de¤inen Prof.Dr. Yak›n
Ertürk, “21. yüzy›l Türkiye’sinde kad›n›n can güvenli¤ine, eﬂit kat›l›m
olanaklar›na ve özgür iradesini kullanma hakk›na kavuﬂmas› için her
ﬂeyden önce kad›nlar›n bu konuya
sahip ç›karak birlikte çal›ﬂma yollar›n› yaratma zorundalar. Bunun yan›
s›ra, bu hedeflerin gerçekleﬂmesinde
gerekli toplumsal dönüﬂümün sa¤lanmas› için Türkiye’de topyekün bir
“seferberlik” gerekmektedir. Öncelikli olarak, hükümetin devletin her
ayg›t›n› iﬂe koﬂarak ve sivil toplum ile
iﬂ birli¤ine giderek; devletin uluslararas› taahhütlerini hayata geçirecek
önlemleri derhal almas›; topluluk ve
aileler düzeyinde zihinleri eﬂitlik, hak
ve özgürlükler do¤rultusunda dönüﬂtürecek ve erkeklik anlay›ﬂ›n› güç
ve ﬂiddetten ar›nd›racak bir kültür
diyalo¤unu baﬂlatmas› ve kad›n›n
güçlenmesini ve ba¤›ms›zl›¤›n› destekleyici kurum ve programlara öncelik vermesi ve bunu ulusal bütçeden kaynak tahsis ederek destekleTDV
mesi gerekmektedir.” dedi.
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Maliki mezhebinin imam›, büyük müctehid ve muhaddis*

’de dünyaya geldi. Soy
bak›m›ndan Araplar’›n iki
ana kolundan biri olan Kahtaniler’e
(di¤eri Adnaniler) mensup oldu¤undan bu kabilenin baz› alt kollar›na nisbetle Asbahi, Yamuri, Himyeri ve
menﬂelerinin Yemen olmas›ndan dolay› Yemeni nisbeleriyle an›lm›ﬂt›r.
Dedesi Malik veya onun babas› Ebu
Amir Yemen’den gelerek Medine’ye
yerleﬂmiﬂ, burada Benî Teym b. Mürre kabilesinin halifi olmuﬂtur. Ebu
Amir’in Bedir d›ﬂ›nda bütün gazvelere
kat›lan bir sahabi oldu¤u rivayeti yan›nda muhadram tabii oldu¤u da ileri
sürülmüﬂtür. Dedesi Malik tabiin büyüklerinden olup Hz. Ömer, Hz. Osman, Talha b. Ubeydullah. Ebu Hüreyre, Hassan b. Sabit ve Hz. Aiﬂe’den
rivayette bulunmuﬂ, Halife Osman ﬂehid edildi¤inde onu kefenleyip defneden dört kiﬂi aras›nda yer alm›ﬂt›. Hz.
Osman zaman›nda mushaf›n istinsah›yla görevlendirilenlerden biri de o
idi. ‹mam Malik’in babas› Enes, kendi
babas› ve kardeﬂleri kadar ilimde tan›nm›ﬂ bir kiﬂi olmamakla birlikte ondan da baz› rivayetler nakledilmiﬂtir.
‹mam Malik devrin önemli ilim
merkezlerinin baﬂ›nda gelen Medine’de yetiﬂti. ‹lk olarak Abdurrahman
b. Hürmüz el-A’rec’den hadis dersi ald›. Kur’an-› Kerim’i bu s›rada ezberlemiﬂ olmal›d›r. Büyük tabiin alimlerin-
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den biri olan bu hocas›n›n yan›nda geçirdi¤i yedi y›ll›k ö¤renim hayat›ndan
meﬂhur fakih Rebiatürre’y’in ders
halkas›na kat›ld›. F›khi melekesinin
geliﬂmesinde ve usulünün ﬂekillenmesinde re’y taraftar› bu hocas›n›n
büyük tesiri olmakla birlikte kendisinin hadis ve esere olan ba¤l›l›¤› ve Rebia’n›n selefin görüﬂlerine muhalefeti
sebebiyle son zamanlarda onun meclisini terketti¤i belirtilir. Bunun ard›ndan ba¤land›¤› ve kendisinden en çok
faydaland›¤› hocas› ‹bn ﬁihab ez-Zühri’dir. Bu arada ‹bn Ömer’in azatl›s›
Nafi, Ebü’z-Zinad Abdullah b. Zekvan,
Eyyub es-Sahtiyani, Yahya b.Said elEnsari, Ebü’l-Esved Muhammed b.
Abdurrahman ve Hiﬂam b. Urve gibi
alimlerin ilim meclislerine devam etti.
Hadis ald›¤› hocalar›n›n üç yüzü tabiin, alt› yüzü tebeü’t-tabiin olmak üzere dokuz yüz civar›nda bulundu¤u
söylenir. Hocalar›yla ilgili olarak baz›
alimler eser telif etmiﬂ. Bunlardan
‹bn Halfin’un kitab› yay›mlanm›ﬂt›r.
Onun, “Bu ilim dindir; onu kimden ald›¤›n›za dikkat edin. ﬁu direklerin dibinde (Mescid-i Nebevi’de), ‘Resulullah buyurdu’ diyen yetmiﬂ kiﬂiye yetiﬂtim, fakat onlardan bir ﬂey almad›m. Halbuki onlardan birine beytülmal verilseydi emniyette olurdu, o
derece do¤ru kimselerdi. Fakat bu
iﬂin ehli de¤ildiler. Zühri buraya gelin-

ce onun kap›s›na üﬂüﬂtük” sözü hoca
seçiminde ne derece titiz davrand›¤›n› göstermektedir.
Zekas› ve gayreti sayesinde k›sa
sürede ilimde derinleﬂen ve hocalar›n›n takdirini kazanan Malik yirmi yaﬂlar›nda ders ve fetva vermeye baﬂlad›.
Mescid-i Nebevi’deki ders halkas›yla
k›sa zamanda üne kavuﬂtu. ‹slam
dünyas›n›n her taraf›ndan gelen ö¤renciler ondan hadis dinlemek ve f›k›h
ö¤renmek için yar›ﬂ›r oldu. Önceleri
Mescid-i Nebevi’de ders verirken ileriki y›llarda sürekli özrü sebebiyle derslerini evinde sürdürdü. Bir taraftan
düzenli ﬂekilde ders verip talebe yetiﬂtirirken di¤er taraftan da hac münasebetile Haremeyn’e gelen ulema
ile sohbet ve müzakerelerde bulunarak ilmini ilerletti. Ebu Hanife, Leys b.
Sa’d, Evzai, Ebu Yusuf ve Muhammed b. Hasan eﬂ-ﬁeybani bilgi al›ﬂverinde bulundu¤u alimlerden baz›lar›d›r. Ulema ile yaz›ﬂma yoluyla da fikir
al›ﬂverinde bulunmuﬂtur.
‹mam Malik’ten ders alan talebelerin say›s› binleri bulmakla birlikte
kendi görüﬂ ve mezhebinin yay›lmas›na ancak bir k›sm› öncülük etmiﬂtir.
Hayat›n›n yar›s›n› Emeviler, yar›s›n› Abbasiler devrinde geçiren Malik’in
kendi dönemindeki siyasi olaylardan
uzak durdu¤u, mevcut yöneticilere
de karﬂ›tlar›na da aç›k bir destek
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vermedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Onun siyasi olaylar karﬂ›s›ndaki tarafs›zl›¤›nda gerek kendisinden önce Hz. Hüseyin ve Abdullah b. Zübeyr e. Avvam’›n
Emevi yönetimine karﬂ› ç›k›ﬂlar›, gerekse kendi zaman›nda Harici lideri
Ebu Hamza eﬂ-ﬁari’nin Haremeyn’deki Muhammed en-Nefsüzzekiye’nin
Medine’deki isyanlar› ile di¤er çeﬂitli
isyanlar s›ras›nda çok kan dökülmesinin yol açt›¤› olumsuz durum ve bunun Harameyn halk›nda meydana getirdi¤i hayal k›r›kl›¤›n›n büyük etkisi
olmal›d›r. Gayri meﬂru veya adaletsiz
görülen bir yönetime karﬂ› ç›k›l›rken
daha büyük zararlara yol açman›n do¤urdu¤u tedirginlik yan›nda karﬂ› ç›kanlar›n di¤erlerinden farkl› olup olmayaca¤›na dair tereddütler, dönemindeki bir çok büyük alim gibi Malik’in de isyan› hoﬂ karﬂ›lamay›p devlet
adamlar›na hakk› tavsiye etme yolunu tutmas›n›n baﬂl›ca sebebi olmuﬂtur. Gerek bu tavr› gerekse halk ve
yöneticiler kat›ndaki itibar› dolay›s›yla
do¤acak yank›lardan ötürü hilafet konusunda aç›kça fikir beyan etmedi¤i
görülmektedir.
Yöneticilerle iyi iliﬂkiler içinde bulunmas›na ra¤men zaman zaman
‹mam Malik de haks›z muamelelere
maruz kald›. Derslerinde, bask› alt›nda meydana gelen boﬂaman›n geçersiz oldu¤una dair hadisi rivayet etmekle Ebu Ca’fer el-Mansur’a yap›lan
biat›n da geçersiz oldu¤unu ima ve
Muhammed en-Nefsüzzekiyye’ye biat› teﬂvik etti¤i iddias›yla 146 (763)
y›l›nda Medine valisinin emriyle tutuklan›p k›rbaçland› ve omuzu sakatland›.
Gerçekte ‹mam Malik’in yönetime
karﬂ› bir tavr›n›n olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›, ayr›ca halk›n ona yap›lan haks›zl›¤a büyük tepki göstermesi sebebiyle Halife Mansur hac için geldi¤inde kendisini ça¤›rarak özür diledi ve
gönlünü ald›. Ayr›ca ondan derledi¤i
hadisleri kitap haline getirmesini, bunu ço¤altarak bütün ﬂehirlere göndermeyi ve onunla amel edilmesini
emretmeyi düﬂündü¤ünü belirttiyse
de Malik bunun do¤ru olmad›¤›n› söyleyerek karﬂ› ç›kt›.
Hac veya umre için Mekke’ye gidiﬂleri d›ﬂ›nda Medine’den ayr›lmam›ﬂ,
Medine’nin manevi de¤eri yan›nda bu-
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radaki zengin ilmi ortam da gerek talebeli¤i gerek hocal›¤› zaman›nda baﬂka yere gitmekten onu müsta¤ni k›lm›ﬂt›r. Bu sebeple Halife Mehdi-Billah’›n onu Ba¤dat’a davetine de olumlu cevap vermeyip aff›n› istemiﬂtir.
‹mam Malik, geçirdi¤i k›sa süreli
bir rahats›zl›ktan sonra 14 Rebiülevvel 179 (7 Haziran 795) tarihinde Medine’de vefat etti, cenaze namaz›n›
Medine valisi k›ld›rd› ve Baki Mezarl›¤›’na defnedildi. Rivayete göre Malik
uzun boylu, beyaz ve güzel yüzlü, mavi gözlüydü. Güzel ve pahal› elbiseler
giyer, bunu ilim ehli için gerekli görürdü. Evinin döﬂenmesine ve görünüﬂüne dikkat eder, güzel eﬂyalar
al›rd›. Yeme içme konusunda da titiz
oldu¤u beslenmesine özen gösterdi¤i
kaydedilir. Vakarl› ve heybetli bir görünüme sahipti; meclisinde yüksek
sesle konuﬂulmaz ve tart›ﬂma yap›l-

mazd›. Bir konuda olumlu veya olumsuz bir görüﬂ belirtti¤inde kimse sebebini sormaya cesaret edemezdi.
Son derece müttaki ve abid bir zatt›.
Hz. Peygamber’in ad› an›ld›¤›nda renginin sarard›¤›, topra¤›nda Resullullah’›n vücudunu taﬂ›d›¤› için Medine’de bine¤e binmeyip her zaman yürümeyi tercih etti¤i kaydedilir. Kadi
‹yaz, Yahya ve Muhammed adl› iki o¤luyla Fat›ma adl› bir k›z›, ‹bn Halfin ise
Yahya, Muhammed, ‹brahim ve Hammad adl› dört çocu¤u oldu¤unu belirtirken Süyuti ‹brahim yerine k›z›
Ümüm Ebiha’y› zikreder.
‹lmi ﬁahsiyeti : Sa¤lam haf›zas›
ve derin anlay›ﬂ› yan›nda sabr›, disiplin ve ihlas› sayesinde hadis ve f›k›h
alanlar›nda büyük bir alim olan ‹mam
Malik kendi zaman›nda ve daha sonra
gelen alimler taraf›ndan övgüyle an›lm›ﬂ, ‹slam ümmetlerinin yetiﬂtirdi¤i

mümtaz ﬂahsiyetler aras›nda yerini
alm›ﬂt›r. Kaynaklar onun hakk›nda övgülerle doludur.
Gerek Emeviler gerek Abbasiler
zaman›nda halifeler ve valilerle iyi iliﬂkiler kuran Malik, bunu onlara hakk›
ve do¤ruyu tavsiye etmenin bir vesilesi olarak görmüﬂ, ﬂahsi görüﬂmelerinde ve mektuplarla onlar› irﬂada çal›ﬂm›ﬂt›r. Devlet adamlar›yla s›kça görüﬂmesi tenkit konusu edildi¤inde
bunu bilerek yapt›¤›n›, böylece onlar›n lay›k olmayan kiﬂilerle istiﬂarede
bulunmas›n› önlemeye çal›ﬂt›¤›n› söylemiﬂtir. Bilhassa hac münasebetiyle
Medine’ye gelen halifeler ona büyük
sayg› gösterir ve kendilerine ö¤üt vermesini isterlerdi. Halifeler kendisinden hadis dinledikleri gibi ders almalar› için çocuklar›n› da ona göndermiﬂlerdir. Hadis dinlemek veya çocuklar›na ders ald›rmak için onu davet eden
halifelerin isteklerini kabul etmemiﬂ,
ilmin kimsenin aya¤›na gidemeyece¤ini, ilme gidilmesi gerekti¤ini belirtmiﬂtir.
Kaynaklarda ‹mam Malik’in yüz
bin civar›nda hadis ezberlemekle birlikte bu konudaki titizli¤i sebebiyle
ancak az bir k›sm›n› rivayet etti¤i belirtilir. Fetva konusunda oldu¤u gibi
hadis rivayeti hususunda da çekingen
davran›r, çok hadis rivayet edenleri,
her bildi¤ini söyleyenleri k›nar, böyle
yapanlar›n insanlar›n sapmas›na sebep olabilece¤ini söylerdi. Vefat etti¤inde evinde sand›klar dolusu hadis
yaz›l› sayfalar bulundu¤u halde sa¤l›¤›nda bunlar› rivayet etmedi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Hadis konusunda el-Muvatta’›
ile ilk tasnif çal›ﬂmas› yapanlar aras›nda önemli bir yeri olan Malik bütün
hadis otoritelerince bu ilmin zirvelerinden biri kabul edilmiﬂ, “haf›z, hüccet, imam, emirü’.-mü’minin fi’l-hadis” gibi vas›f ve ünvanlarla an›lm›ﬂt›r.
Hadislerin s›hhatini ve senedlerin
sa¤laml›¤›n› bilme konusunda tart›ﬂmas›z bir otoriteydi. Kendisi son derce güvenilir oldu¤u gibi rivayette bulundu¤u kimseler hakk›nda da ayn› titizli¤i göstermesi onun yer ald›¤› senedlerin güvenirli¤ini en üst düzeye
ç›karm›ﬂt›r.
Hadis ravilerinde aranacak ﬂartlar› tesbit ederek ravileri s›k› bir ﬂekilde
araﬂt›rmaya önem vermesiyle cerh ve

ta’dil ilminin yolunu da Malik açm›ﬂt›r. ‹mam Malik dört kiﬂiden ilim al›nmayaca¤›n› söylerdi: Sefahat ehli,
bid’at ehli, Peygambere yalan isnad
etmese bile insanlar›n sözlerine yalan
katan kimse, fazilet ve salah sahibi olmakla birlikte yaﬂl›l›¤›ndan dolay› ne
dedi¤ini bilemez, laf› kar›ﬂt›r›r durumda olan kiﬂi.
‹mam Malik büyük bir muhaddis
olmas› yan›nda f›k›h alan›ndaki bilgisi,
fetva ve ictihad dirayetiyle de otorite
kabul edilirdi. Esasen onun yaﬂad›¤›
dönemde bu iki alanla ilgili uzmanlaﬂma birbirinden tamamen ayr›lm›ﬂ durumda de¤ildi. Hicaz merkezli ehl-i
hadis ve Irak merkezli ehl-i re’y ayr›m›n› da mesleki mensubiyetten çok
iki ayr› ilim muhitinin f›khi anlay›ﬂ ve
yaklaﬂ›m›n› yans›tmaktayd›.
‹mam Malik f›khi bir konuda kendisine dan›ﬂ›ld›¤›nda hemen görüﬂ
belirtmez, konu üzerinde uzun süre
düﬂünür, araﬂt›rma yapar, sonra cevab›n› verirdi. Talebesi ‹bnü’l-Kas›m
onun, “Bir mesele hakk›nda on küsür
y›ldan beri düﬂünmekteyim, hünüz
kesin bir görüﬂe varamad›m” dedi¤ini
nakleder. Kur’an ve sünnete ayk›r›
davranmaktan, Allah ve Resulü ad›na
yanl›ﬂ bir hüküm vermekten çekindi¤i
için fetva konusunda son derece hassas davran›r ve acele etmezdi. Bu sebeple henüz meydana gelmemiﬂ farazi meselelerle ilgili olarak görüﬂ belirtmez, bir ﬂeyin helal veya haram oldu¤unu söylemek yerine, “ﬁu güzeldir, bir beis yoktur veya ﬂundan hoﬂlanmam” gibi ifadeler kullan›r, belli
bir kanaate ulaﬂamam›ﬂsa çekinmeden bunu da söylerdi.
Çeﬂitli mezhep ve f›rkalar›n ileri
sürdü¤ü kelam meseleleri üzerine
tart›ﬂmaya girmekten hoﬂlanmayan
‹mam Malik, bununla birlikte zaman
zaman bu hususlarda görüﬂlerini k›saca belirtmiﬂ, ancak muhalif görüﬂ sahipleriyle tart›ﬂmaya girmemiﬂtir. Bu
konuda temel tavr› Kur’an ve sünnetin zahiriyle ashap ve tabiinin görüﬂlerine dayanmak olmuﬂtur. Onun bat›l
mezhep mensuplar›yla tart›ﬂmaya
girmemesinde, yaﬂad›¤› çevrenin yabanc› unsurlara ve fikir cereyanlar›na
di¤er ‹slam memleketlerine nisbetle
daha kapal› olmas›n›n etkisi vard›r.
Malik’e göre gerçek iman kalbî inanç,

söz ve amelden oluﬂur. Ameller de
imandan say›l›r. Zira k›blenin Kudüs’ten sonra Kabe’ye dönmesi üzerine daha önce k›l›nan namazlar›n ne
olaca¤› soruldu¤unda inen ayette, “Allah sizin iman›n›z› zayi edecek de¤ildir” denilerek namaz imanla özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir. ‹man söz ve amelden oluﬂtu¤una göre amelin artmas›yla da artar. Nitekim baz› ayetlerde bu husus
aç›kça belirtilmiﬂtir (Al-i ‹mran 3/173;
et-Tevbe 9/124; el-Ahzab 33/22). Bunun yan›nda iman›n eksilece¤ine dair
kendisinden görüﬂ nakledildi¤i gibi
naslarda yer almad›¤› için eksilmesinden söz etmedi¤i, bu konudaki sorular› cevaps›z b›rakt›¤› da belirtilmiﬂtir.
Eserleri: ‹mam Malik’in bilinen en
önemli eseri el-Muvatta olmakla birlikte tabakat kitaplar›nda ona nisbet
edilen baz› çal›ﬂmalar daha vard›r. Kadi ‹yaz bunlar›n bir k›s›m talebeleri taraf›ndan rivayet edildi¤ini, ço¤u ondan
sahih senedle nakledilse bile ﬂöhret
bulmad›¤›n› belirtir ‹bn Vehb’e kader
ve Kaderiyye’nin reddi konusunda
yazd›¤› risale en bilinenidir. Malik’ten
Abdullah b. Nafi’nin nakletti¤i nücuma ve ay›n menzillerine dair bir eseri,
Abdullah b. Abdülcelil’in rivayet etti¤i
kad›lara yazd›¤› bir risale, Muhammed b. Mutarrif’e yazd›¤› fetvaya dair
risale ve Halid b. Abdurrahman el
Mahzumi’nin rivayet etti¤i Garibü’l
Kur’an an›lan di¤er çal›ﬂmalard›r. Kad›
‹yaz’›n ‹bnü’l-Kas›m taraf›ndan nakledildi¤ini söyledi¤i Kitabü’s-S›r, Zehebi
taraf›ndan da bir cüz oldu¤u söylenip
bu adla zikredilirken, Süyuti’nin eserinde Kitabü’s-Sürur, ‹bn Ferhun’un
eserinde Kitabü’s-Sire ﬂeklinde yanl›ﬂ
kaydedilmiﬂtir. ‹bn Zekri’den naklen
‹bn Ferhun’un, bu eserin muhtevas›ndaki bir çok bilginin Malik’in sahabe ve
ulema ile ilgili görüﬂleri yan›nda onun
takva ve edebiyle ba¤daﬂmayaca¤›n›
belirtti¤i kaydedilir. Bu eser kendisinden ﬂöhret yoluyla rivayet edilmedi¤inden özellikle baz›lar›n›n ona nisbeti
ﬂüphe taﬂ›makta, nücuma ve ay›n
menzillerine dair eser gibi ilgilenmedi¤i konular hakk›nda olanlar› da dikkat
çekmektedir. Ancak ‹bn Habib es-Sülemi’nin Kitab fi ma’rifeti’n-nücum
adl› bugüne ulaﬂan eserinin ‹mam
Malik’ten bu konuda gelen rivayetleri
toplad›¤›na bak›l›rsa eser teknik an-

lamda ilm-i nücuma dair olmaktan
çok y›ld›zlar ve ayla ilgili rivayetleri ihtiva etmiﬂ olmal›d›r.
Kadi ‹yaz ayr›ca ‹mam Malik’ten
rivayet edilen bir tefsirden bahseder.
Süyuti de Kitabü’l-Menasik’i ve di¤er
baz› kitaplar› yazd›¤›n›, onun telifi olmas› muhtemel müsned bir tefsiriyle
‹bn Vehb’in Malik’in meclislerinde
dinledi¤i hadisleri, asar› vb. ihtiva
eden el-Mücalesat’›n Malik adl› eserini gördü¤ünü belirtir.
Ebu Bekir ‹bn’ül-Arabi, Abdullah
b.Nafi es-Sai¤’in Malik’ten nakledilen
tefsire dair rivayetleri derledi¤i bir cüzü, el-Kabes fi ﬂerhi Muvatta’i Malik.
Enes adl› eserinin sonuna “Kitabü’tTefsir” baﬂl›¤› alt›nda ekledi¤i gibi Mekki b. Ebu Talip ve ‹bnü’l-Ciabi de ‹mam
Malik’ten tefsir konusunda nakledilen
rivayetleri birer kitapta toplam›ﬂlard›r.
I. (VII.) yüzy›l›n ikinci yar›s› ile II.
(VIII.) yüzy›l›n ilk yar›s›nda hadislerin
önemli ölçüde yaz›l›p tedvin edilmesinin ard›ndan baﬂlanan tasnif çal›ﬂmalar› aras›nda günümüze ulaﬂmas› bak›m›ndan Malik’in el-Muvatta’› büyük
bir öneme sahiptir. Eser f›k›h konular›na göre tasnif edilen hadisler yan›nda ashab›n görüﬂlerini, tabiin fetvalar›n› ve kendi ictihadlar›n› da ihtiva etti¤inden ayr›ca f›k›h aç›s›ndan önem
taﬂ›r ve genel olarak hadis ve f›kha
dair yaz›lan ilk eser kabul edilir. ‹mam
Malik’ten talebeleri vas›tas›yla nakledilen, el-Muvatta’›n çok say›da rivayeti bulunmakla birlikte bunlar›n bir k›sm› ﬂöhret bulmuﬂ ve baz›lar› eksik olmak üzere ancak bir k›sm› zaman›m›TDV
za ulaﬂabilmiﬂtir.
(*) TDV ‹slâm Ansiklopedisi.
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Derkenar

Vak›flar›n

Kültür ve Medeniyet
Hayat›m›zdaki Yeri
Mehmet ERDO⁄AN

V

ak›f, taﬂ›n›r veya taﬂ›nmaz bir
de¤erin belirli bir amaca tahsisi
demektir.
Hükmî ﬂahsiyeti ve hukukî statüsü olan vak›flar; e¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik, bay›nd›rl›k, ulaﬂ›m, güzel sanatlar ve do¤al çevre gibi birçok alanda hizmet üreten gönüllü
birer kuruluﬂtur.
Osmanl› toplumunda vak›flar,
devletin elinin ulaﬂamad›¤› yerde
halk›n elini meﬂrulaﬂt›rma, yani devletleﬂtirme çabas› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Böylece hem toplumun
ihtiyaçlar› yerinden karﬂ›lanmakta,
hem de halk›n gücü, devlet gücünün
bir parças› hâline gelmektedir.
Türk-‹slâm vak›f gelene¤ini do¤uran ana düﬂünce; insan ömrünün
s›n›rl› ve dünya hayat›n›n gelip geçici oluﬂu, dolay›s›yla sahip olunan mal
ve imkânlar›n daha ulvî bir amaç u¤runa kullan›lmas› inanc›d›r. Bu dünyada ve öteki hayatta mutluluk ancak "amel-i salih"le mümkündür.
Bunun yolu da insanlara hizmet etmek ve geriye hizmeti sürekli k›lacak "sadaka-i cariye" b›rakmaktan
geçmektedir. Bu çerçevede kendi s›n›r ve imkânlar› içinde mutlulu¤u
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arayan ve tesis eden bir dünya görüﬂünün ortaya koydu¤u vak›f modeli,
sosyal iﬂlevinin ötesinde insanî bir
boyut da kazanmaktad›r. Bu yönüyle ilgi gören vak›flar›n kurucular›
aras›nda hem zengin ve hay›r sever
halk hem de padiﬂah ve yönetici
kadro bulunmaktad›r.
Vak›flar, Kur’an’daki "sadaka"
kavram›ndan hareketle "Allah r›zas›
için ferdî ve ihtiyarî ba¤›ﬂ" anlay›ﬂ›n›n bir eseri olarak ortaya ç›km›ﬂ ve
zamanla geliﬂmiﬂtir. Ayr›ca Türk-‹slâm gelene¤inde, sa¤ elin verdi¤ini
sol el duymas›n; yard›m gören, yard›m eden karﬂ›s›nda mahcup olmas›n ve gururu incinmesin düﬂüncesiyle hizmette bir arac› kurum olma
özelli¤i kazanm›ﬂt›r.
Yoksul ve açlar› doyurmak, ihtiyaç
sahiplerine ve hastalara yard›m etmek, e¤itime destek, tabiat› korumak ve güzelleﬂtirmek, imar hizmetleri gibi her türlü insanî yard›m vak›flar yoluyla sa¤lanm›ﬂ, hay›r ve hayrat
yapmak için varl›kl› insanlar âdeta
birbirleriyle yar›ﬂm›ﬂt›r. Bu hizmetler,
hiçbir dünyevî karﬂ›l›k beklemeksizin
toplumun her kesimine ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Türkler, ‹slâmiyet’i kabul ettikten

sonra vak›f kurumuna büyük bir
önem vermiﬂ, hatta Osmanl›lar döneminde kuﬂlar›n bak›m›ndan yoksul
k›zlar›n çeyizlerine kadar çok çeﬂitli
alanlarda vak›flar kurmuﬂlard›r.
Tarihten bugüne birçok alanda
ve ﬂekilde hizmet veren bu kurumlar, günümüzün ﬂartlar›nda benzeri
veya yeni hizmetler üretmektedir.
Bu hizmetleri yayg›nlaﬂt›rmak, toplumumuzun ve hatta bütün insanl›¤›n huzur ve mutlulu¤u için bir imkând›r. Böylece hem dinimizin "sadaka" emri yerine getirilmiﬂ, hem
tarihî bir kurumumuz korunmuﬂ,
hem de insanlara hizmet sunman›n
mutlulu¤u yaﬂanm›ﬂ olur.
Unutulmamal› ki e¤itimden sa¤l›¤a, bilimden sanata, güvenlikten
do¤al çevreye hemen her alanda
hizmet veren ve bir çeﬂit sivil toplum kurumu iﬂlevi gören vak›flar›m›z› koruyup yaﬂatmak, ancak bizim
gönüllü katk›lar›m›zla mümkündür.
‹nsan› hayat›n merkezine koyan
ve ona yat›r›m› esas alan bir anlay›ﬂ›n
kurumsallaﬂmas› demek olan vak›flar, hem maddî hem de manevî bir
kurumdur. Bu sebeple yaﬂat›lmalar›
ve geliﬂtirilmeleri gerekmektedir. TDV
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ay›rsever iﬂ adam› ‹zzettin Çad›rc›, tarihi Urfa evini k›z Kur’an kursu olarak kullan›lmak üzere Türkiye Diyanet Vakf›’na ba¤›ﬂlad›.

Tarihi evin mülkiyetini
sat›n al›p tüm restorasyonunu yapt›rarak Türkiye Diyanet Vakf›’na ba¤›ﬂlayan ‹zzettin Çad›rc› evin hicri 1171
y›l›nda inﬂa edildi¤ini belirtti.
Müﬂtemilat›nda dört
oda, bir salon, mutfak ve
geniﬂ bir avlu bulunan tarihi ev, düzenlenen bir törenle k›z Kur’an kursu olarak
hizmete aç›ld›. Aç›l›ﬂ törenine Belediye Baﬂkan› Ahmet
Bahç›van, ‹l Müftüsü ve
Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹brahim Duman ve çok say›da kalabal›k
kat›ld›.

ﬁanl›urfa’da Hz. Eyyüp
Peygamberin çile çekti¤i
ma¤ara ile içinde kuyunun
da bulundu¤u mekana
muhteﬂem bir cami yap›ld›.
1990 y›l›nda inﬂaat›na
baﬂlanan çift minareli caminin müﬂtemilat›nda; erkek ve bayanlar için ayr›
ibadet yerleri, d›ﬂar›dan
gelen misafirler için dinlenme yeri, duﬂ kabinleri, konferans salonu, kütüphane,
erkek ve bayanlar›n ö¤renim gördü¤ü Kur’an kursu
bulunmaktad›r.
Düzenlenen bir törenle
ibadete aç›lan Hz. Eyyup
Peygamber Camii’nin aç›l›ﬂ
törenine Belediye Baﬂkan
Vekili Nuri Güneﬂ, ‹l Müftü-

sü ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹brahim
Duman, daire amirleri ve
kalabal›k bir topluluk iﬂtirak
etti.
‹nanç turizmine büyük
katk› sa¤layaca¤› beklenen
caminin çevre düzenlemesi
ise ﬁanl›urfa Valili¤i taraf›ndan tarihi özelli¤i korunarak
yap›lacak.
ﬁanl›urfa din görevlileri
taraf›ndan hüsnü hat ve ebru sergisi düzenlendi. Halk›n büyük be¤enisine mazhar olan sergideki eserler;
ﬁanl›urfa din görevlilerinden
‹smail Kanbaz, A.Kadir Kuﬂk›ran, Ömer Sabuncu, Fethi
Rahat ve Muhittin Bulut taraf›ndan haz›rland›.

ülkiyeti Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’ne ait Siverek Müftülü¤ü’ne ba¤l›
Selçuklular devrinde Artuko¤ullar› Beyli¤inin eseri
olan tahminen 1110 senelik
Merkez Ulu Camii’nin restoresi Türkiye Diyanet Vakf›’n›n koordinatörlü¤ünde ‹lçe Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Tahsin Ayd›n’›n gayretli çal›ﬂmalar›yla yapt›r›ld›.

Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakf›’na ait Selimp›nar
Birlik Camii’nin inﬂaat› tamamlanarak ibadete aç›ld›.
Halk›m›z›n maddi yard›mlar›yla inﬂa edilen cami Siverek ‹lçe Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Tahsin Ayd›n’›n
gayretli çal›ﬂmalar›yla tamamlanarak ibadete aç›ld›.

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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