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aﬂta ‹slâm olmak üzere bütün dinler, aralar›ndaki farkl›l›klara ra¤men insanl›¤›n kurtuluﬂ
ve mutlulu¤unu amaç edinir. Özellikle evrensel
dinlerin temel mesajlar›nda bar›ﬂ, esenlik ve insanlar›n birbirlerine sayg›l› olmalar› gibi hususlar önemli
bir yer tutar. Ancak tarihten günümüze dinî inanç ve
farkl›l›klar›n zaman zaman çat›ﬂma konusu yap›ld›¤›,
insanlar aras›ndaki çekiﬂme, kavga ve nefrete malzeme olarak kullan›ld›¤› da bilinen bir gerçektir. Gerek
tarihte ve gerekse günümüzde din farkl›l›klar›ndan
beslenen bu tür olumsuzluklar asl›nda dinlerin özünden de¤il, ba¤l›lar›n›n yanl›ﬂ yorumlamalar›ndan ve
dinlerinin farkl› amaçlara alet edilmesine raz› olmalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Hâlbuki dinlerin, özünde
saklad›¤› mesaja z›t amaçlar için araç k›l›nmas›, sadece dinin kendisini y›pratmakla ve onun alternatifsiz
olarak insana verebilece¤i umudu ve güveni zay›flatmakla kalmaz, neticede toplumlar›n huzuru için de
ciddî bir tehlike oluﬂturur.
Birçok alanda övünülecek ilerlemeler kaydeden insanl›k günümüzde savaﬂ, terör, kavga ve gerilimlerin
pençesinde ç›rp›nmakta ve teknolojik geliﬂimi âdeta
kendisine tuzak olmakta. Bu safhada dinler, insanlar
aras› olumlu iliﬂkilerin kurulmas›, yeryüzünden ayr›mc›l›¤›n kald›r›lmas› ve insanl›¤› tehdit eden ahlâkî yozlaﬂma ve adaletsizli¤in giderilmesi konusunda nas›l aktif
bir rol alabilir? Art›k insanl›¤›n ortak yarar›n› ve gelece¤ini dert edinenler bu soruya cevap aray›ﬂ› içindedir.

‹çinde yaﬂad›¤›m›z yüzy›lda hoﬂgörü, kültürel farkl›l›klara sayg› ve birlikte yaﬂama kültürünün tesisi için
demokrasi, devletin farkl› dinlere eﬂit mesafede duruﬂunu temin ve dinlerin böyle bir özgürlük ortam› içinde kendine yer edinmesi için de lâiklik önemlidir. Ülkemizde geliﬂen dindarl›k anlay›ﬂ› ve demokrasi kültürü, dinle hayat› birini di¤erine feda etmeden uzlaﬂt›rabilme baﬂar›s›, dünya kamuoyunun önünde önemli
bir örnek olarak durmaktad›r.
Günümüzde toplumumuzun ortak de¤erlerini ve
mutabakatlar›n› birbiriyle yar›ﬂt›rmadan ve birini di¤erine alternatif k›lmadan birlikte yaﬂatabilmenin yolunu bulmak zorunday›z. ‹yi anlaﬂ›ld›¤›nda ‹slâm dini,
bu konuda bize zengin imkânlar sunmaktad›r. ‹lâhî
vahyin son ve tamamlay›c› halkas› olan ‹slâm dini,
yapt›¤› davetin geçerlili¤inden ve asla ba¤l›l›¤›ndan
emin olarak bütün insanlar› Allah’a ve ahiret gününe
inanmaya, yararl› ve bar›ﬂç›l iﬂler yapmaya ça¤›r›r.
Müslümanlardan da hem dinin as›llar›na içtenlikle
ba¤l› ve özgüven sahibi, hem de herkese karﬂ› ﬂefkatli, kuﬂat›c›, bütünleﬂtirici bir yaklaﬂ›m içinde olmas›n›
ister. Ancak, dinleri ﬂiddetin, gerilimin, kavgan›n ve
istismar›n kayna¤› ve sebebi olmaktan ç›kar›p ortak
bir bar›ﬂ zemini tesis etmek için sadece belli bir grup
din ve fikir adam› de¤il, bütün dinî liderler, siyasetçiler, devlet adamlar› ve medya dâhil herkes elinden
geleni yapmak ve insanl›¤›n bu ortak ülküsüne olumTDV
lu katk› sa¤lamak zorundad›r.
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A. ‹hsan SARIMERT

A

Genel Müdür

demo¤lu yarat›l›ﬂ›ndan bu yana pek çok

ve insanlara faydal› olabilmek için maddi manevi bütün

soruya cevap aram›ﬂt›r. Bu sorular›n ba-

var›n› insanlar›n hizmetine tahsis etmeye çal›ﬂm›ﬂ, bunu

ﬂ›nda da insan nedir? Ne olmal›d›r? Alem

fert baz›nda da b›rakmay›p, vak›f eliyle kurumsallaﬂt›r-

nedir? Büyük bir ahenk içinde iﬂleyen bu

m›ﬂlard›r.

aleme insan›n müsbet ya da menfi manada katk›s› nedir? sorular› gelmektedir.

Türkiye Diyanet Vakf› da yüre¤i sevgi ve paylaﬂma
duygusuyla dolu insanlar›n hizmet aﬂk›n›n bir ürünü ola-

‹nsan› do¤adaki di¤er biyolojik canl›lar gibi; sadece fi-

rak vücut bulmuﬂtur. Bugün 30 y›l›n› geride b›rakan, ilk

ziki ve biyolojik yönüyle, yani s›rf madde yönüyle ele al-

günkü kuruluﬂ heyecan›n› hala bütün canl›l›¤› ile yaﬂa-

mak realiteyi yans›tamayaca¤› gibi; yeryüzünün en üs-

yan Türkiye Diyanet Vakf›, insanlar›n huzur ve mutlulu-

tün ve en donan›ml› varl›¤› olan insana da haks›zl›k olur.

¤una yönelik vizyona bütünü ile sahiptir ve bu vizyonun

Bilindi¤i gibi insan› di¤er varl›klardan ay›ran en temel

gerekleri do¤rultusunda kendisini sürekli geliﬂtirmekte-

unsur, Allah’›n kendi emrinden ona üfledi¤i bir ruha ve

dir. Allah r›zas› için kurulmuﬂ bir vak›f olmas› hasabiyle,

O’nun verdi¤i ak›l nimetine sahip olmas›d›r. ‹nsan›n bi-

kuruluﬂ gayesinin gerektirdi¤i her alana yönelmek yü-

len, tan›yan, kavrayan ve anlayan taraf›n› bu özel cevher

kümlülü¤ünü taﬂ›maktad›r. Bugünkü ilgileri ve iliﬂkileri

teﬂkil etmektedir. Söz ve davran›ﬂlar›ndan dolay› sorum-

itibariyle Türkiye Diyanet Vakf›, münhas›r hizmetler gö-

lu tutulacak olan tek varl›¤›n insan olmas›n›n alt›nda da,

ren bir kurum olmaktan öte, ülkemizde ve dünyada

bu özellik yatmaktad›r.

meydana gelen son geliﬂmeler çerçevesinde çok geniﬂ

Bunlar›n fark›nda olan ve kendini ideal noktas›nda
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•

kapsaml› bir misyona sahiptir.

sorumlu tutan insan; dünyay› güzelleﬂtiren, daha yaﬂa-

‹nsana hizmeti bir ﬂeref telekki eden ve 30 y›l› ge-

n›l›r bir çevre haz›rlayan, topluma ﬂeref ve haysiyetleri-

ride b›rakan Türkiye Diyanet Vakf›, bugüne kadar oldu-

ne yaraﬂ›r bir hayat sürdürebilmelerine ortam haz›rla-

¤u gibi bundan sonra da kuruluﬂ amac›n›n bir gere¤i

yan mükemmel yarat›kt›r.

olarak, insan›n mutlulu¤unu daima ön planda tutacak,

‹nsani düﬂünceyi esas alm›ﬂ, toplumun dinamosu ni-

toplumumuzun refah› için, gönlü sevgi dolu insanlar›n

teli¤indeki bu ﬂahsiyetler; insana hizmet etmeyi bir gö-

gayretiyle büyük at›l›mlar gerçekleﬂtirmeye devam

rev ve sorumluluk addetmiﬂ, insana yönelik müessesele-

edecektir.

rin kurulmas›nda ve bu yöndeki faaliyetlerin geliﬂmesin-

Bu vesileyle; baﬂta, Vakf›m›z›n vücut bulmas›na se-

de her zaman öncülük yapm›ﬂlard›r. Çünkü bizim insan›-

bep olan de¤erli kurucular›m›za, ona güç ve istikamet

m›z, kazand›¤› herﬂeyi kendisi için de¤il, baﬂkalar›yla

verip baﬂar›yla bugüne getiren k›ymetli yöneticilerimi-

paylaﬂabilme duygusu ve arzusu içinde olmuﬂtur. “Sevdi¤iniz ﬂeylerden vermedikçe iyili¤e eremezsiniz.” mealindeki ‹lahi buyruk, örnek insanlar›n bu alandaki düﬂünce ve gayretlerinin temelini teﬂkil etmiﬂtir.
Bu insanlar “‹nsanlar›n en hay›rl›s›, insanlara faydal›
olanlard›r” buyru¤unu kendilerine düstur edinmiﬂlerdir

ze, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Vakf›m›z›n merkez ve

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

taﬂradaki bütün personeline, Vakf›m›za destek veren
devlet büyüklerimize, bize gönül veren hay›rsever halk›m›za teﬂekkür ediyor, ahirete intikal edenleri de rahmetle an›yorum.
Sayg›lar›mla.

TDV

Genel Kurul

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n

16. OLA⁄AN GENEL KURULU YAPILDI
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n
16. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›
20 Mart 2005 Pazar günü
Kocatepe Camii
Konferans Salonunda yap›ld›.
Huzur içinde yap›lan toplant›;
Cumhuriyetimizin kurucusu
Ulu Önder Gazi Kemal Atatürk ve
silah arkadaﬂlar› ile
aziz ﬂehitlerimiz an›s›na
sayg› duruﬂu ve
‹stiklâl Marﬂ›’n›n
okunmas›yla baﬂlad›.
16. Ola¤an Genel Kurul
toplant›s›n›n Divan Baﬂkanl›¤›na
Prof.Dr. Avni ‹lhan,
Baﬂkan Yard›mc›l›¤›na
ﬁükrü Öztürk,
kâtip üyeliklere de
Rüﬂtü ‹nan ve Yüksel Salman
seçildi.
Genel Kurul Toplant›s›’n›n
aç›ﬂ konuﬂmas›n›
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve
Türkiye Diyanet Vakf›
Mütevelli Heyeti Baﬂkan›
Prof.Dr . Ali Bardako¤lu yapt›.

Prof.Dr. AL‹ BARDAKO⁄LU
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
TDV Mütevelli Heyeti Baﬂkan›

T

ürkiye Diyanet Vakf›n›n yerleﬂmiﬂ ve kökleﬂmiﬂ hizmetlerinin,
Genel Kurul üyelerinin gayretli çal›ﬂmalar›, neticesinde gerçekleﬂti¤ini
belirterek sözlerine baﬂlayan Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baﬂkan›
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, bu hizmetlerin bundan sonra da Türk insan›n›n, milletimizin, dinimizin çizgisine
ve hedeflerine uygun ﬂekilde daha
da geniﬂleyerek devam edece¤ini
söyledi.

Türkiye Diyanet Vakf›n›n köklü
bir kuruluﬂ oldu¤unu ve milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip oldu¤unu vurgulayan Prof.Dr.
Ali Bardako¤lu “Vak›f, bizim sahip
oldu¤umuz sadece din hizmetlerini
de¤il, sahip oldu¤umuz bütün güzellikleri bir sonraki nesle aktaran,
bize tan›tan en önemli kurumlar›m›z, medeniyetimizin kurucu unsuru; Türkiye Diyanet Vakf› da, ülkemizin lay›k oldu¤u, hedefledi¤i o güzellikleri gerçekleﬂtiren ve insanlar›m›z›n gönlünde yer etmiﬂ müstesna
bir kuruluﬂtur. 16’›nc› Ola¤an Genel
Kurulun bu hedefleri gerçekleﬂtirmede inﬂallah yeni bir ad›m olmas›n› temenni ediyoruz.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakf›n›n büyük
bir vak›f oldu¤unu; ilkeleri ve büyük
hedeflerinin bulundu¤unu belirten
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu “Türkiye Diyanet Vakf›, cumhuriyetimizin temel ilkelerine, Atatürkçülü¤e, laikli¤e sonuna kadar ba¤l›; ama, ‹slâm
Dininin en iyi ﬂekilde anlaﬂ›lmas›, tan›t›lmas› için üzerine düﬂen sorumlulu¤un fark›nda bir vak›ft›r. Bugüne kadar hedeflerimizi mükemmel
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bir ﬂekilde gerçekleﬂtirdi¤imizi söyleyemeyiz. Çünkü, günümüz insan›n›n, bizden, din camias›ndan, Diyanet camias›ndan, ‹slâm alimlerinden çok ﬂey bekledi¤i ortada. Onlara yönelik, daha çeﬂitli, daha etkili,
daha anlaml› hizmetler üretmek zorunday›z.” dedi.
Günümüzde Türkiye Diyanet
Vakf›na büyük görevlerin düﬂtü¤ünü
belirten Prof.Dr. Ali Bardako¤lu “Art›k günümüzde sivilleﬂmenin öne
ç›kt›¤› bir ortamda, herhalde Diyanet
Vakf› gibi kuruluﬂlara daha büyük
görevler düﬂmekte; Avrupa Birli¤i
sürecinden sonra, belki de Türkiye
Diyanet Vakf› ve Vakf›m›z›n ﬂubeleri,

Türkiye genelinde dini hayat›n sivilleﬂmesi ve daha tabana yay›labilmesi ve tabanda beslenebilmesi aç›s›ndan önemli bir hizmet ifa edecektir.
Bu aç›dan Türkiye Diyanet Vakf›n›n
güçlenmesi, güçlendirilmesi, tabana
daha yay›lmas› ve hizmetlerini hem
mevzuata, Anayasan›n temel ilkelerine, hem de dinimizin önem verdi¤i
hassasiyetlere, tebli¤ ruhuna uygun
ﬂekilde yürütmesi gerekiyor. Herhalde, önümüzdeki dönem, bu itibarla,
yay›n aç›s›ndan, görsel iletiﬂim araçlar›n›n kullan›lmas› aç›s›ndan, yurt
d›ﬂ› hizmetlerinin daha etkili hale
gelmesi aç›s›ndan önemli bir dönem
olmak zorunda. Bizim, bu yeni oluﬂa-

cak heyetlerin, kurullar›n, komisyonlar›n herhalde bu hedefi gerçekleﬂtirmede önemli rol üstlenece¤ine
inan›yorum.” dedi.
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu konuﬂmas›n›n sonunda 16. Ola¤an Genel
Kurulun hay›rlara vesile olmas› temennisinde bulunarak, “16’›nc› Ola¤an Genel Kurulumuzun bu hedeflerimizi gerçekleﬂtirmede, R›za-i
Bari’yi tahsilde, O’nun yüce dinine
hizmette, Hazreti Peygamber’in
izinden yürümede insan›m›za güleryüzlü, mutluluk getiren bir din anlay›ﬂ› ve hizmeti sunmada yeni imkânlar getirmesini, hay›rlara vesile
olmas›n› temenni ediyorum.” dedi.

Faaliyet Raporunun Okunmas›
D

önem içerisinde gerçekleﬂtirilen hizmetlerin Genel Kurul
üyelerine aktar›lmas› amac›yla faaliyet raporu okundu. Faaliyet raporunda Türkiye Diyanet Vakf›’n›n
gerçekleﬂtirdi¤i hizmetler ana baﬂl›klar halinde dile getirildi. Vakf›n bu
dönem içerisinde, e¤itim-ö¤retim,
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sosyal, kültürel, dini, ilmi ve sa¤l›k
alan›nda yürüttü¤ü hizmetler anlat›ld›. Daha sonra Türkiye Diyanet
Vakf›’n›n iﬂletme ve iﬂtirakleri hakk›nda da bilgi verilerek, karﬂ›laﬂ›lan
problemler dile getirildi.
Faaliyet raporunun okunmas›n›
müteakip Ahmet Uzuno¤lu taraf›n-

dan denetim kurulu raporu okundu.
Raporda Türkiye Diyanet Vakf›n›n
bu dönem içerisinde yürütülen iﬂ ve
iﬂlemlerin mevzuatlara uygun olarak gerçekleﬂtirildi¤i faaliyetlerin
memnuniyet verici oldu¤u belirtilerek, yap›lmas› teklif edilen hususlar
dile getirildi.

Müzakereler

Mehmet Çiçek
Yozgat Milletvekili

Dr. Lütfi Do¤an
Diyanet ‹ﬂleri E. Baﬂkan›
Kurucu Üye

T

ürkiye Diyanet Vakf›n›n 30. kuruluﬂ y›l›na gelmesinden büyük
memnuniyet duydu¤unu ifade ederek konuﬂmas›na Baﬂlayan Dr. Lütfi
Do¤an, Türkiye Diyanet Vakf›’n›n
kurucu bir üyesi olarak, kuruluﬂ
aﬂamas›ndaki s›k›nt›lar›, çekilen
yokluklar› dile getirerek “‹lk günü, o
kaygulu saatlerde, yokluklar içinde
bir ﬂey yapmak için u¤raﬂan Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›ndaki o insanlar›n
ﬂimdi nurani bir veçhe içinde olduklar›n› çok iyi bilmekteyiz. Bunun için
ﬂükrediyorum. Kardeﬂlerim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde, bütün dünyaya örnek bir kuruluﬂ kurdu¤umuzu da ifade etmek istiyorum.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n insana
yönelik hizmetlerini art›rarak devam ettirece¤ine inand›¤›n› belirten
Dr. Lütfi Do¤an, vak›f kurucular›n›n
yüzlerinde gördü¤ü memnuyet ve
huzurdan dolay› büyük mutluluk
duydu¤unu ifade etti.
Dr. Lütfi Do¤an sözlerinin sonunda Türkiye Diyanet Vakf›’n›n nice 30 y›llara baﬂar› ile ulaﬂmas› temennisinde bulunarak, 16. Ola¤an
Genel Kurulun hay›rlara vesile olmas›n› diledi.

G

enel kurul toplant›s›n›n hay›rl›
sonuçlara ulaﬂmas›n› temenni
ederek konuﬂmas›na baﬂlayan Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek, her
yüzy›lda dünyan›n yeniden ﬂekillendirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› belirterek,
“Her yüz y›lda bir, dünya yeniden
kuruluyor. Bu, Amerika’daki ikiz kuleler olay› bahane edilmek suretiyle,
ﬂimdi dünya yeniden tanzim ediliyor. ‹kinci Dünya Savaﬂ›nda Yalta
Konferans›nda haritalar serildi, düzenlemeler yap›ld›, dengeler belirlendi; güçler, odaklar, dünyada nüfuz alanlar›n› belirlediler ve o nüfuz
alanlar›nda faaliyetlerini zaman›m›za kadar sürdürdüler. ﬁimdi, bu dönemde, dünyan›n süper gücünün
arac›l›¤›yla, Yalta Konferans›nda
dünyay› dengeleyen unsurlar ﬂu an
devre d›ﬂ› b›rak›ld› ve tek hakim,
dünyay› yönetme arzusu ve iste¤iyle
faaliyetlerini sürdürüyor.” dedi.
Bu düzenlemelerin yap›lmas›yla
birlikte medeniyetlerin karﬂ› karﬂ›ya
geldi¤ini ve birbirlerine hakimiyet
kurma çabas›nda olduklar›na vurgu
yapan Mehmet Çiçek “Bu düzenlemeler yap›l›rken, ister istemez, medeniyetler karﬂ› karﬂ›ya geliyorlar ve
medeniyetler nüfuz alanlar›nda var-

l›klar›n› sürdürmeye çal›ﬂ›yorlar.
Dünyada, 200 tane devletin oldu¤undan bahsediliyor, Fakat, bu devletçikler içerisinde, bahsetti¤imiz
yar›ﬂa, yaral› veya sa¤l›kl› devam
eden 15 – 16 ülkeden bahsediliyor.
Bunlardan birisi de biziz. Yani, Orta
Asya’dan Avrupa’ya kadar as›rlarca
alm›ﬂ oldu¤u yükü taﬂ›yan bir millet,
Müslüman Türk Milleti. Müslüman
Türk Milletinin bu ilerlemesinde en
önemli hizmeti yürüten, ister baﬂar›l› oldu¤umuz dönemlerde, ister yaral› oldu¤umuz dönemlerde, bu hizmetleri yürüten, baﬂ›nda sar›¤›yla,
s›rt›nda cübbesiyle, camideki ezan›yla, mihraptaki imam›yla, ansiklopedileriyle ve di¤er icraatlar›yla faaliyetlerini sürdüren bu camia.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› bütçesinin Mecliste görüﬂüldü¤ü bir dönemde, Diyanet teﬂkilat›n› yok farz
eden bir anlay›ﬂla konuﬂma yap›ld›¤›nda ﬂunu söylemiﬂler; bu, Meclis
zab›tlar›na da geçti: "E¤er ﬂu an Türkiye Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir devlet varsa, bu devletin
harc›nda, kan›nda, terinde bu gördü¤ümüz hoca efendilerin hakk› vard›r, eme¤i vard›r, kan› vard›r, gözyaﬂ› vard›r." Bunu Atatürk teslim etmiﬂ. E¤er Havza Müftüsü, Amasya
Müftüsü, e¤er Erzurum, Sivas müftüleri, e¤er Denizli Müftüsü Ahmet
Hulusi Efendi, ‹zmir Müftüsü Rahmetullah Efendi, Ankara Müftüsü
R›fat Hoca olmasayd›, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varl›¤› ve bekas›n›
temin eden ‹stiklâl Savaﬂ› olmazd› diyor. Bu hakk› Atatürk teslim etmiﬂ.
Ondan sonra da, R›fat Börekçi Hoca’n›n büyük gayretleriyle, Keçiörendeki ba¤›n› satm›ﬂ, Hergele Meydan›ndaki esnaftan ald›¤› paralarla, ﬂu
an Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z›n oturdu¤u Papaz›n Ba¤› olarak bilinen
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alan sat›n al›nm›ﬂ ve Atatürk’e hediye edilmiﬂ. Atatürk de buna bir nazire olarak, bir kadirﬂinasl›k örne¤i
göstermiﬂ, kendisine yap›lan bu hediye karﬂ›l›¤›nda, ﬂu anki Cumhurbaﬂkanl›¤› Köﬂkünün içinde, Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanlar›m›za lojman vermiﬂ,
gece gündüz, 24 saat hoca efendilerle beraber olal›m diye.” dedi.
Zaman içerisinde Türkiye’nin bir
çok medeniyetle karﬂ›laﬂt›¤›n›, bunlardan istifade etti¤ini, ancak etkisinde kalmad›¤›n› belirten Mehmet
Çiçek, “Medeniyetler mücadelesinde
biz Hint medeniyetiyle karﬂ›laﬂm›ﬂ›z,
Hintleﬂmemiﬂiz; ‹ran medeniyetiyle
karﬂ›laﬂm›ﬂ›z, ‹ranlaﬂmam›ﬂ›z; Eski
Arap medeniyetiyle karﬂ›laﬂm›ﬂ›z,
Araplaﬂmam›ﬂ›z; Anadolu’da Rum
ve Ermeni medeniyetiyle, Bizans
medeniyetiyle, Yunan medeniyetiyle
karﬂ›laﬂm›ﬂ›z, hepsinden istifade etmiﬂiz, fakat hiç birisine teslim olmam›ﬂ›z. ﬁimdi, oturup bunun nedenlerini araﬂt›rmak mecburiyetindeyiz.
Bunun sebebi ﬂudur: Karﬂ›laﬂ›lan
medeniyetleri yutacak, onlar›n bütün gücünü ve kuvvetini âdeta s›f›rlayacak mükemmellikle müesseselerimiz vard› ve bu müesseselerin
varl›¤› ve bekas› bizi ayakta tutuyordu. ﬁimdi, bu müesseselerden mahrum oldu¤umuz için, bu müesseselerimizi, bu güç ve kuvvette yürütemedi¤imiz için, maalesef d›ﬂar›dan
gelen veya içeriden gelen bütün darbeler bizi yerden yere vuruyor.
ﬁu an Genel Kurulunu yapt›¤›m›z Türkiye Diyanet Vakf› sivil top-

lum kuruluﬂlar›m›zdan birisi, bütçesi, faaliyet alanlar› ortada. Say›n
Baﬂkan›m burada, devletin Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›na verdi¤i bütçenin
neredeyse yüzde 97’si personel giderlerine gidiyor, yüzde 3’lük devlet
deste¤iyle, her türlü imkân›yla sald›ran, so¤uk savaﬂ›n cephe önü ve
cephe gerisi, s›cak savaﬂ› veya so¤uk savaﬂ›n bütün vas›talar›n› kullanarak bize sald›ran güçler karﬂ›s›nda ayakta duracak ve dinimizi, devletimizi, milletimizi geçmiﬂte oldu¤u gibi savunacak, götürecek bir
teﬂkilat›m›z var.
Elimizdeki resmî belgelere göre,
sadece Vatikan’›n, Türkiye ve ‹slâm
co¤rafyas› üzerinde –Türk cumhuriyetleri dahil- sadece bir y›lda ay›rd›¤› bütçe 15 milyar dolar. ﬁimdi, terazinin kefesine bir kendi imkânlar›m›z› koyaca¤›z, bir de bunu koyaca¤›z. Ondan sonra diyoruz ki, her sokakta bir kilise aç›l›yor, ﬂu kadar
milyon ‹ncil da¤›t›l›yor. ﬁu anda resmen Türkiye’de 23 tane mahallî veya normal radyo misyonerlik faaliyeti sürdürüyor. Arada s›rada havalan›yoruz, misyonerlere karﬂ› ﬂöyle
mücadele verelim, böyle mücadele
verelim ve sonra kal›yoruz.”
Geçmiﬂte oldu¤u gibi, bugünde
de, gelecekte de, bu iﬂin maddi,
manevi yükü bizim omuzlar›m›zdad›r, bizim s›rt›m›zdad›r. Ne siyasilerin, ne devletin di¤er bürokratlar›n›n elbette bu manada hizmetleri
küçümsenemez; ama, bir de iﬂin
gerçek sahipleri vard›r. Bu gerçek

Mustafa Bal›k
Sinop ‹l Müftüsü

V

akf›n gelir kaynaklar›n›n art›r›lmas› noktas›nda bütün üyelerin elinden gelen gayreti göstermesi gerekti¤ini belirten Mustafa Bal›k, gerekirse bu
konu hakk›nda geniﬂ bir müzakere yap›lmas›n›n uygun olaca¤›n› ifade etti.
Mütevelli Heyetinin yapt›¤› faaliyetleri içeren “Faaliyet Raporu“nu okudu-
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sahipleri, dün bizdik, bugün de biz
olmal›y›z.” dedi.
Mehmet Çiçek yeni seçilecek
Mütevelli Heyetinden baz› isteklerinin oldu¤unu belirterek bunlar› ﬂu
ﬂekilde s›ralad›. “Yeni mütevelli heyete seçilecek arkadaﬂlar›mdan benim ricam, insan›n var oldu¤u her
birime ulaﬂabilecek yeni faaliyet
alanlar›m›z› belirlemeliyiz ve bu faaliyet alanlar›m›zda faaliyet göstermeliyiz. Yay›n faaliyetlerimiz yeniden gözden geçirilmeli. Tarihi eserlerimiz, geçmiﬂe dair ‹slâmî kaynaklar mutlaka ele al›nmal›. Ama, bence bugün hemen acilen, çocuklar›m›z›n, kad›nlar›m›z›n ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layacak sahalara çok acil yönelmek mecburiyetindeyiz. Avrupa’daki derneklerimiz ve ﬂubelerimiz arac›l›¤›yla e¤itim faaliyetlerini son
noktaya getirmeliyiz. Say›n Baﬂkan›m›n öncülü¤ünde, Avrupa’daki
bütün gücümüzü kullanarak okullaﬂmal›y›z. Avrupa Birli¤i yasalar›na
göre, art›k çok rahat okullaﬂma imkân›m›z olacak. Her ülkede anaokulu, kindergarden dahil olmak üzere,
üniversiteleﬂmeye kadar tüm alanlarda faaliyet göstermeliyiz. Türkiye’de bunun öncülü¤ünü Diyanet
Vakf› d›ﬂ›nda yapabilecek baﬂka bir
kuruluﬂun varl›¤›n› zannetmiyorum. Bu kadar geniﬂ hinterland›
olan bir kuruluﬂ. Onun için, bence,
okul faaliyetlerimizi, e¤itim faaliyetlerimizi, bas›n yay›n faaliyetlerimizi Türkiye’nin d›ﬂ›ndaki güçlere
ulaﬂt›rmal›y›z”.

¤unu ve yap›lan faaliyetleri memnuniyetle karﬂ›lad›¤›n› belirten Mustafa Bal›k, yapt›klar›ndan dolay› Heyeti gönülden tebrik etti¤ini söyledi.
Vak›f arsalar›ndan ticari de¤eri
olanlar›n›n de¤erlendirilmesinin kaynak
sa¤lama noktalar›nda yararl› olaca¤›n›
ifade eden Sinop Müftüsü Mustafa Bal›k, bu ba¤lamda lojman kiralar›n›n art›r›lmas› hususunun da göz önüne al›nmas›n›n faydal› olaca¤›na de¤indi.

Dilek ve Temenniler

Ahmet ﬁark
Sakarya ‹l Müftüsü

D

iyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye Diyanet Vakf›n›n geçmiﬂte
çok önemli ve yararl› hizmetlere imza
att›¤›n› belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan Sakarya Müftüsü Ahmet ﬁark,
bunlardan en önemlilerinden birinin
Kutlu Do¤um Haftas› oldu¤unu belirterek “Kutlu Do¤um Haftas› fevkalade önemli bir hizmet diye düﬂünüyo-

Bekir Gerek
Malatya ‹l Müftüsü

K

onuﬂmas›nda, her ilde Diyanet evinin kurulmas›n›n faydal› olaca¤›n›
belirten Bekir Gerek “Bu Diyanet evlerinde; dü¤ün salonlar› ve çok amaçl› salonlar ile di¤er kompleksler olabilir. Halk›n bu tip yerlere teveccühünün yüksek
oldu¤unu ifade etmek istiyorum.” dedi.

rum ve bu sene de güzel etkinliklerimiz oldu. Bu vesileyle, halk›n ço¤unlu¤una, çeﬂitli vesilelerle, sempozyum, panel, konferans, kitap da¤›m›,
gül da¤›t›m› oluyor, her arkadaﬂ kendine has güzel faaliyetler yapmaktad›r.” dedi.
Bu tür etkinliklerin art›r›lmas›nda
fayda gördü¤ünü belirten Ahmet
ﬁark ﬁehitler Haftas› ad› alt›nda bir
haftan›n kutlanmas›n›n da çok faydal› olaca¤›n› ifade ederek, “Muhterem
heyet, geçmiﬂ ile gelecek kopuk olarak yaﬂamaktad›r. Yetiﬂmiﬂ olan nesil, yetiﬂmekte olan nesile kültürünü,
inanc›n›, örf ve âdetlerini vermesini
bilmezse, o yöntemi uygulayamazsa,
hali harapt›r o memleketin. ﬁimdi, 18
Mart, yaln›z Çanakkale de¤il, Çanakkale savaﬂlar›n›n en önemlilerinden
biri, Çanakkale’yi Çanakkale yapan o
ecdad›n bu dinden alm›ﬂ oldu¤u, ﬂehitlikten alm›ﬂ oldu¤u, hocas›ndan,
anas›ndan babas›ndan, yedi¤i içti¤i

helalden, harama dikkat etmesi vesilesiyle güle oynaya savaﬂa gitmiﬂ, Çanakkale geçilmez dedirtmiﬂtir. E¤er
tasvip eder bunu gündeme al›rsan›z,
Türkiye Diyanet Vakf›, Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤› olarak mart ay›n›n bir haftas›n› ﬁehitler Haftas› diye bütün Türkiye genelinde uygulamaya koyarsan›z çok güzel olacak.” dedi.
Camilerin yap›l›rken, büyük bir
kompleks olarak düﬂünülmesi gerekti¤ini belirten Ahmet ﬁark “Gençli¤imizi cezbedecek, gençli¤i maneviyata
yönlendirecek baz› tedbirlerden çok
uzaktay›z. Yeniden de¤iﬂime ve yeniden yap›lanmaya mecburuz. Bu gençleri cezbedecek camiler yap›l›rken,
içinde yüzme havuzu, banyosu, internet cafesi bulunan, bütün jimnastik
faaliyetlerinin olabilece¤i, birkaç bin
kiﬂilik konferans salonunun bulunabilece¤i, han›mlara yönelik, erkeklere
yönelik okuma s›n›flar›n›n tanzim
edilmesi gerekmektedir.” dedi.

Halk›n Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve
Türkiye Diyanet Vakf›n›n basm›ﬂ oldu¤u eserlere güveninin ve teveccühünün çok yüksek oldu¤una vurgu yapan Bekir Gerek, “Biz bunlar› teminde
zorlan›yoruz. Halk›m›z›n ihtiyaç duydu¤u eserleri telif noktas›nda, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›m›z ve Türkiye Diyanet Vakf› koordine yaparak; halka
yönelik eserler, kaynak eserler; din
görevlisini e¤itim anlam›nda yetiﬂtirecek din görevlilerine yönelik eserler,
gençlerimizin okuyabilece¤i eserler,
çocuklar›m›z›n okuyaca¤› eserler ve
CD, VCD gibi materyallere a¤›rl›k vermeliyiz.” dedi.
Her ilde birer kütüphane açman›n
da çok önemli bir faaliyet olaca¤›n› ifade eden Bekir Gerek, “Her ilde Türkiye
Diyanet Vakf› olarak birer tane kütüphane aç›p, gençlerimize, halk›m›za kap›lar›m›z› açmal›y›z diye düﬂünüyorum.

Hatta, ‹SAM örne¤i; üniversitede,
okullarda araﬂt›rma yapan hocalar›m›z
noktas›nda olabilir. Buralar daha kontrollü yerler oldu¤u için, analar, babalar
evlatlar›n› yollarken emin yerlere yollad›¤› noktas›nda güvence oluﬂacak, bu
güvence de gençlerle camiam›z›n birleﬂmesine yararl› olacak.” dedi.
Kur’an kurslar›n›n daha aktif ve
faal duruma getirilmesi noktas›nda
da öneriler sunan Bekir Gerek “biz
Kur'an kurslar›m›z›, baz› ihtiyaç olan
yerlerde ö¤leden sonra okuma yazmaya aç›yoruz, Bu ba¤lamda, ﬂimdi
de ÖSS’ye yönelik aç›yoruz. Millî E¤itim Müdürlü¤ümüz, ö¤retmenini veriyor, kitab›n› veriyor, biz yerimizi aç›yoruz, onlarla bir gönül ba¤› kurmuﬂ
oluyoruz. Bu ba¤lamda da bir çal›ﬂma
yap›ld›¤›nda, gençli¤imize yönelik ciddî anlamda bir çal›ﬂma olaca¤›na inan›yorum.” dedi.
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Yüksel Kaymak
Ni¤de ‹l Müftüsü

Ü

lkemizdeki misyonerlik faaliyetlerinin yo¤un bir ﬂekilde
ilerledi¤inden bahseden Yüksel Kaymak, özellikle iç anadolu bölgesinde
bu faaliyetlerin h›z kazand›¤›n› belirterek “misyonerlik faaliyetleri, iç
anadoluda yo¤un bir ﬂekilde devam

Mehmet Do¤ru
Emekli Müftü

T

ürkiye Diyanet Vakf›n›n gelirlerinin sa¤lam esaslara ba¤lanmas›n›n gereklili¤i üzerinde duran Mehmet Do¤ru, Vakf›n gelirlerinde halk›n
yard›m›n›n önemli bir yer tuttu¤unu
ifade ederek, “Maalesef son ç›kan
kanun vesilesiyle, camilerde Türkiye
Diyanet Vakf› makbuzlar›yla hizmet
için yard›m toplama imkân› kalmam›ﬂt›r. ﬁimdi bu niye yap›ld› bilmiyorum. Bugün, suistimale çok aç›k bir
husus vard›r; ‹stanbul’da k›ld›¤›m
her Cuma Namaz›nda, camide, falan
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ederken, en güçlü deste¤imiz bizim
Vak›ft›r; çünkü, maddi deste¤i biz o
yolla sa¤l›yoruz.” dedi.
Ni¤de’de tarihi eserlerin onar›m›
yap›lmak suretiyle topluma hizmet
verecek yerler haline getirme noktas›nda önemli faaliyetlerde bulunduklar›n› ifade eden Yüksel Kaymak
“Selçuklu eserlerinin çok yo¤un oldu¤u Ni¤de’de, bir taraftan tarihi
eserlerin onar›m›, bir taraftan da
topluma hizmet edebilecek yeterlikteki külliyeleri, eserleri Türkiye Diyanet Vakf› marifetiyle kiralam›ﬂ bulunmaktay›z. Biz, bu eserleri kiralad›k. Paﬂa Camii müﬂtemilat›nda bulunan bu eserlerden birinde, Ramazan ay›nda, 250 üniversite ö¤rencisine, vatandaﬂlar›m›z›n katk›s›, Türkiye Diyanet Vakf› marifetiyle iftar
yeme¤i verildi. ﬁu anda köylerden ve
kasabalardan ilimize gelen, okullar-

da okuyan, ilkokul, ortaokul, lise durumundaki çocuklar›m›za yine burada ö¤le yeme¤i veriyoruz. Sadece
yemek vermekle kalm›yor, bu çocuklar›m›z›n ihtiyaçlar›n› görüyoruz.
Hay›rseverleri hayra teﬂvik ediyoruz.
Ayn› zamanda onlara dini birtak›m
mesajlar veriyoruz, dualar ö¤retiyoruz, büyüklerine sayg›y›, bu vatana
minnet borçlu oldu¤umuzu anlat›yoruz. Vakf›m›z, bu konularda, sosyal aktivitelerde bize çok destek oluyor. Bu deste¤ini sürdürmeli.” dedi.
Üniversite ö¤rencilerine burs
verilmesi, Kur’an’›n ö¤retilmesi için
hocalar›n köylere kadar gönderilmesi, kitap da¤›t›m› gibi faaliyetlerde Türkiye Diyanet Vakf›n›n çok
büyük deste¤ini gördüklerini ifade
eden Yüksel Kaymak bu desteklerin art›r›larak devam etmesini temenni etti.

caminin inﬂaat› için sergi usulü makbuzsuz para toplanacakt›r, toplan›yor. Son k›ld›¤›m Cuma Namaz›nda,
iﬂte falan müftülü¤ün müftülük hizmetleri için, sergi usulü, makbuzsuz
para toplanacakt›r... Hayat durmuyor arkadaﬂlar, müftü arkadaﬂlar›m
bu ihtiyac› çok daha iyi hissediyorlar.
Dolay›s›yla, bu ihtiyaçlar›n Türkiye Diyanet Vakf›nca karﬂ›lanmas› bence
en do¤ru yoldur. Yani, suistimal
eden birisi var diye, suistimal etmeyenlerin önünü kapamak do¤ru de¤il
kanaatindeyim. Türkiye Diyanet Vakf›n›n eli kolu ba¤lanmamal›. Hükümet nezdinde, bu kanun düzeltilerek
Türkiye Diyanet Vakf›n›n eski imkânlar› verilmelidir kanaatindeyim. Çünkü, suistimal eden insanda ne Allah
korkusu var, ne kuldan utanma var,
ne kanun korkusu var. Kuldan utanmayan, Allah’tan korkmayan insan,
zaten onun s›n›r› yok, her zaman yapaca¤›n› yap›yor, ﬂimdi daha kolay
yapar. Ama, Allah’tan korkan, kanuna sayg›s› olan, kuldan utanan insan›n eli kolu ba¤lanmamal› kanaatindeyim.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf›’n›n e¤itim
alan›ndaki gayretlerini takdirle karﬂ›lad›klar›n› belirten Mehmet Do¤ru, bu alanda daha giriﬂken olunmas› gerekti¤ine iﬂaret ederek, özel
okul say›s›n›n art›r›lmas› teklifinde
bulundu.
Yurt d›ﬂ›na yönelik yay›n konusunda yat›r›mlar›n yap›lmas› gerekti¤ine iﬂaret eden Mehmet Do¤ru
“Ülkemiz, Avrupa Birli¤ine kat›lma
çabas›ndad›r. Dolay›s›yla, her dilde,
Avrupa Birli¤i ülkelerindeki insana
‹slâm’› anlatacak eserler yay›nlamam›z laz›m. ‹ngilizce, Almanca, Frans›zca, ‹spanyolca, ‹talyanca, Japonca, Çince. Dolay›s›yla, ‹slâm’› bir defa biz karﬂ› tarafa anlatacak seviyede, güzellikte kitaplar neﬂretmeliyiz; Müslüman olanlara, ‹slâm’›n
prati¤ini ö¤retecek kitaplar›m›z olmal›, yine her dilde. Müslüman olan
bir insana, bir müftü arkadaﬂ›m ihtida merasiminden sonra ne verebilir? Hepimizin ﬂimdiye kadar verdi¤i
bir Kur’an-› Kerim, baﬂka yok. Bence, en önemli eksiklerimizden birisi
de budur.” dedi.

Kemal Güran
TDV Eski Genel Müdürü

B

üyükﬂehirlerde akﬂam geç saatlerden sonra insanlar›n tinerci
çocuklar korkusuyla soka¤a ç›kmakta tereddüt ettiklerini belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan Kemal Güran,
gece saatlerinde tinercilerin bir tehdit unsuru oldu¤unu, sokak köﬂelerinde fuhuﬂ olaylar›n›n baﬂ gösterdi¤ini söyleyerek “Ülkemizin içinde bulundu¤u manzara bu derecede ciddidir. Bunlar› hepimiz yaﬂ›yoruz ve
biliyoruz; fakat, bunlar›n, böyle forumlarda dile getirilmesi ve özellikle
din hizmetiyle meﬂgul olan insanlar›n meydana getirdi¤i toplant›lar›n
yap›ld›¤› forumlarda ciddî surette
ele al›nmas› ve tart›ﬂ›lmas› gerekmektedir. Aksi takdirde, bunun manevi vebalinden hiç birimizin kurtulabilece¤ini zannetmiyorum.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakf›n›n yurt d›ﬂ›na yönelik önemli faaliyetlerde bulundu¤unu ve son zamanlarda kaynak s›k›nt›s› sebebiyle bu iﬂlerin yavaﬂlad›¤›n› belirten Kemal Güran
“1990’l› y›llarda, demirperde gerisi
ülkelerin çöküﬂünden sonraki ilk y›llarda, her alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti, bu arada
da Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Türkiye Diyanet Vakf› olarak biz, önemli
görevler üstlendik, heyecanla bir
ﬂeylere sar›ld›k ve bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂt›k. Bir hayli mesafe ald›¤›m›z› da söylemek mümkündür; ama,
bunlar›n özellikle kaynak yetersizlikleri sebebiyle son y›llarda tavsad›¤›n›
da söylemek mecburiyetindeyiz.”
dedi.
Hizmetlerin aksamadan yürümesi için Türkiye Diyanet Vakf›n›n
kaynak s›k›nt›s›n›n bir an önce çözülmesinin gereklili¤ine vurgu yapan
Kemal Güran, “Ben ﬂahsen yurt içi
kaynaklar›n zengin oldu¤u kanaatindeyim. Bunlar› araﬂt›rd›¤›m›z, düﬂündü¤ümüz takdirde ve Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›m›zla Türkiye Diyanet
Vakf›n› el ele verdirdi¤imiz takdirde,
bu iki gücü birleﬂtirmek suretiyle bir
hedefe yöneldi¤imiz takdirde, bu
problemleri çözece¤imiz kanaatindeyim” dedi.
Din hizmeti veren görevlilerin
hizmetiçi e¤itime tabi tutulmalar›-

n›n gerekti¤ini belirten Kemal Güran, bu hususta Diyanet Vakf›’n›n
destek vermesinin ﬂart oldu¤unu dile getirerek “Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n ve Türkiye Diyanet Vakf›n›n
e¤itim merkezlerini çok ciddî manada, ne tür kaynak laz›msa, bu kaynaklar›n hepsini bularak devreye
sokmas› laz›m.” dedi.
Kemal Güran konuﬂmas›n›n sonunda Avrupa Birli¤ine girmek üzere olan ülkemizin manevi de¤erlerine sahip ç›kmas› ve yabanc› kültürlerin tesiri alt›nda kalmamas› gerekti¤ini belirterek “Malumaliniz Avrupa Birli¤ine giriyoruz. Çok güçlü bir
dünyayla karﬂ› karﬂ›yay›z. Her bak›mdan güçlü bir dünyayla karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤›z, iç içe girece¤iz ve çok
çeﬂitli problemlerle de karﬂ› karﬂ›ya
kalaca¤›z. ‹nanç esaslar›m›z bak›m›ndan, dinimizin temel de¤erleri
bak›m›ndan fevkalade güçlüyüz;
ama, topluma bu yüksek de¤erleri
sunarken, acaba Avrupa Birli¤ine
dahil ülkelerin kendi dinlerini toplumlar›na sunarken gösterdikleri
performans› biz acaba ayn› seviyede
gösterebilecek miyiz? Buras›, ciddî
ciddî üzerinde düﬂünülmesi gereken, belki ﬂûralar haz›rlanmas› gereken bir konudur ve bu vadide de,
Türkiye Diyanet Vakf›n›n imkânlar›n›
bu istikamette seferber etmek gerekti¤ini düﬂünüyorum.” dedi.
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Prof.Dr. Mustafa Ça¤r›c›
‹stanbul Müftüsü

B

üyük ﬂehirlerdeki vak›f ﬂubelerinin gerek eleman ve gerekse di¤er hususlarda takviye edilmesinin
ﬂart oldu¤unu belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan Dr. Mustafa Ça¤r›c› “büyük ﬂehir vak›f yönetiminin daha özel
bir statüye kavuﬂturulmas›n›n faydal›
olaca¤›n› düﬂünüyorum.” dedi.

Prof.Dr. Ali BARDAKO⁄LU
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
TDV Mütevelli Heyeti Baﬂkan›

T

ürkiye Diyanet Vakf›n›n gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetlerin önemli ve
büyük hizmetler oldu¤unu belirterek
konuﬂmas›na baﬂlayan Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu, “Biz, Diyanet Vakf› olarak, iki tabana dayan›yoruz. Birincisi,
il ve ilçe müftülerimiz ki, bu iﬂi
omuzlam›ﬂ olanlar, bu iﬂin sorumlulu¤unu taﬂ›yanlar. Bir de, merkezdeki Genel Kurul üyelerimiz. ﬁimdiye
kadar bu Vakf›n bu hale gelmesinde
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Öncelikle ‹stanbul Müftülü¤ünün,
‹stanbul Vak›f ﬂubesi, Türkiye’nin en
büyük vak›f ﬂubesidir. Ama, di¤er bütün ﬂubelerde oldu¤u gibi, orada da
sadece bir vak›f memuru vard›r bu iﬂlerle u¤raﬂan. Ayr›ca, bütün ‹stanbul
camileri, hemen birkaç metre önümüzdeki Süleymaniye de dahil olmak
üzere, ‹stanbul Müftülü¤ünün de¤il
ilçelerinin yetki alan›ndad›r. Oysa,
eminim ki ‹stanbul Müftülü¤ünde, il
müftülü¤ü, vak›f ﬂubesi özel bir statüye tabi tutulur ve belki bir ölçüde ilçe ﬂubeleriyle, yöneten yönetilen iliﬂkisi tarz›nda bir bütünlük sa¤lan›rsa,
‹stanbul’dan ciddî gelirlerin Vak›f
merkezine temin edilece¤i kanaatindeyim. Tabiat›yla bu imkânlar›n tekrar di¤er illerimize, bu arada ‹stanbul’a da, ‹stanbul’un vak›f hizmetlerine de dönece¤i kanaatindeyim.
Türkiye Diyanet Vakf›n›n gelir kaynaklar›n›n art›r›lmas›n›n ﬂart oldu¤unu

ifade eden Dr. Mustafa Ça¤r›c›, e¤itimö¤retim alan›nda da hizmetlerin art›r›larak devam etmesi gerekti¤ine vurgu
yaparak “Özellikle yurt konusuna Vak›f
olarak a¤›rl›k vermemiz gerekti¤ini düﬂünüyorum. Tabiî, biz öncelikle bir vak›f›z, bir hay›r kurumuyuz ve hay›rlar›n
en baﬂ›nda da e¤itim ö¤retim gelecek.
Türkiye çap›nda, hatta dünyada yurt
zincirleri kurmak suretiyle dünya çap›nda hizmet veren sivil toplum kuruluﬂlar› vard›r. Biz, Türkiye Diyanet Vakf› olarak, bu yurt iﬂine daha fazla a¤›rl›k verirsek, bundan çok önemli maddi
ve manevi kazançlar temin edece¤iz
diye düﬂünüyorum.” dedi
Dr. Mustafa Ça¤r›c› konuﬂmas›nda, Vakf›n baz› tarihi yerlerini daha
verimli bir ﬂekilde kullanma yoluna
gitmesi gerekti¤ini belirterek, koordineli bir çal›ﬂma neticesinde kaynak s›k›nt›s›n›n ve di¤er problemlerin halledilece¤ini düﬂündü¤ünü dile getirdi.

eme¤i geçen herkesi rahmetle yad
ediyoruz. ‹nﬂallah, bütün bu yapt›klar› güzel, salih ameller, kabirlerinde
ve ahiretlerinde kendilerine ›ﬂ›k olur.
Biz de elbirli¤iyle, gönül birli¤iyle,
güç birli¤iyle o yolda devam etmeye
çal›ﬂaca¤›z.” dedi.
Türkiye Diyanet Vakf› hizmetlerinin birlik ve beraberlik içinde gerçekleﬂti¤ini, bütün müftülerin kendilerini Mütevelli Heyeti üyesi olarak görmesi gerekti¤ini belirten Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu “biz bütün müftülerimizi
Genel Kurulun bütün üyeleri olarak
kabul ediyoruz, do¤rusu o. Çünkü,
ﬂimdiye kadar kimden yard›m istemiﬂsek, hangi üyemizden yard›m istemiﬂsek, hiçbir bahane üretmeksizin, bütün mesaisini vererek yard›mc› oldu. Bu bak›mdan, zaten Vak›f gibi a¤›r bir görev de böyle yürütülür.
Bu bak›mdan, bütün arkadaﬂlar›m›,
Mütevelli Heyetini kendilerinin temsilcisi olarak görmesini, ama kendilerini de ayn› zamanda Mütevelli Heyetin üyesi olarak görmelerini istiyorum. Çünkü, ancak böyle bir elbirli-

¤iyle, iﬂbirli¤iyle böyle bir yükün alt›ndan kalkabiliriz.” dedi.
Vak›f hizmetlerinin yay›n, araﬂt›rma ve e¤itim alan›nda yo¤unlaﬂmas›n›n gereklili¤ini dile getiren
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, bunlar›n
önemine de¤inerek, “Yay›n ve araﬂt›rma, bizim için fevkalade önemli;
çünkü, son birkaç y›lda yay›n konusunda hiçbir ﬂey yapamad›¤›m›z›n s›k›nt›s›n› duyuyoruz. ‹nﬂallah yeni dönemde arkadaﬂlar›m›z ayr› ayr› katk›
sa¤larlar, bu konuda kendilerinden
medet bekledi¤imiz bir hayli üyemiz
ve arkadaﬂ›m›z var, onlarla bir komite, çal›ﬂma grubu oluﬂturarak, Türkiye Diyanet Vakf› üzerine düﬂen görev ve kendisinden olan beklentilere
uygun ﬂekilde araﬂt›rmalar ve yay›nlar yapar. Bu sadece kitap yay›n› de¤il, sadece Türkiye’ye yönelik yay›n
de¤il, hem bizim insan›m›za, çocuklar›m›za, hem de d›ﬂ dünyaya yönelik
yay›n olmal›. Yaz›l› olmal›, görsel olmal›; kendimizi tan›tmal›y›z. Kendimizi anlatt›¤›m›zda, insan›m›z bize
güvendikçe, herhalde bu kaynak

sorunu ve sivilleﬂme ve tabana yay›lma, karﬂ›l›kl› etkileﬂim ve kal›c›, etkili din hizmeti sunabilme imkân›m›z
daha da geniﬂleyecek.” dedi.
E¤itim alan›nda önemli giriﬂimlerin yap›lmas› gerekti¤ine iﬂaret
eden Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, e¤itimin Türkiye Diyanet Vakf›n›n temel
hedeflerinden birisi olmas› gerekti¤ini söyleyerek, “Yeni nesil elimizin alt›ndan kaymaya baﬂlad›. Bunlara sahip ç›kmak sadece Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n ve muvazzaf din görevlilerinin hizmetiyle olmaz, hepimizin bu
konuda en küçük birikimi olan, imkân› olan, kabiliyeti olan herkesin buna
destek vermesiyle, gönüllü fedailik
yapmas›yla mümkün olur. Çok genel
çerçeveyle ifade ediyorum, e¤itim
Türkiye Diyanet Vakf›n›n temel hedeflerinden birisi olmal›.” dedi.
Din görevlilerin hizmetiçi e¤itimi
konusuna da de¤inen Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu, bölgelere göre özellikli
din görevlisi yetiﬂtirilmesinin gereklili¤ine iﬂaret ederek “Bölgelerin özelliklerine göre, farkl›l›klar›na göre,
hassasiyetlerine göre bizim din görevlilerini özel olarak donatmam›z
gerekiyor. Art›k bu eski, on y›l, yirmi
y›l önceki usulümüzle din hizmeti
vermenin imkân› kalmad›. Art›k sadece yurt d›ﬂ›nda de¤il, yani Almanya’da, Hollanda’da, Danimarka’da de¤il, Türkiye içinde de, hizmet yapt›¤›m›z bölgeye göre arkadaﬂlar›m›z›n
donan›ml› olmas› gerekiyor.” dedi.
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu konuﬂmas›n›n sonunda Türkiye Diyanet
Vakf›n›n gelirlerinin son kuruﬂuna
kadar büyük bir titizlik içinde, yerine harcand›¤›n› ifade ederek, “Vak›f
gelirlerini son kuruﬂuna kadar biz
yerine harcamaya özen gösteriyoruz. Bütün arkadaﬂlar›m ayn› özen
içindeler. Bütün ﬂube baﬂkanlar›m›z, il ve ilçe müftülerimiz ayn›
özen içindeler; ama, sadece tasarruf etmek de¤il, kaynaklar›m›z› daha gür hale getirmek gerekiyor, hizmetlerimizi daha etkili hale getirmek gerekiyor.” dedi.

16. Ola¤an Genel Kurul’da Seçilen
Yeni Mütevelli Heyeti Üyeleri

Yeni Mütevelli Heyeti soldan;
R›za SEL‹MBAﬁO⁄LU, Doç.Dr. Fikret KARAMAN, Prof.Dr. Avni ‹LHAN,
Prof.Dr. Ali BARDAKO⁄LU, Lütfi ﬁENTÜRK, Doç.Dr. Mehmet GÖRMEZ
ve ﬁükrü ÖZTÜRK
MÜTEVELL‹ HEYET‹ AS‹L ÜYELER‹
• Lütfi ﬁENTÜRK
D‹B Emekli Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu Üyesi
• Doç.Dr. Fikret KARAMAN
D‹B Baﬂkan Yard›mc›s›
• Doç.Dr. Mehmet GÖRMEZ
D‹B Baﬂkan Yard›mc›s›
• Prof.Dr. Avni ‹LHAN
DEÜ ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi
• ﬁükrü ÖZTÜRK
D‹B Emekli Daire Baﬂkan›
• R›za SEL‹MBAﬁO⁄LU
D‹B Emekli Baﬂmüfettiﬂi
MÜTEVELL‹ HEYET‹ YEDEK ÜYELER‹
• ‹rfan YÜCEL
• Niyazi GÜNEﬁ
DENET‹M KURULU AS‹L ÜYELER‹
• Ahmet UZUNO⁄LU
• Mahmut SEVG‹L‹
• Dr. Fahri DEM‹R
DENET‹M KURULU YEDEK ÜYELER‹
• Kemal GÜRAN
• Rüﬂtü ‹NAN
TDV
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30

y›l›n› geride b›rakan Türkiye Diyanet Vakf›, bir çok sahada gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetleri ile toplumumuzu ﬂekillendiren bütünün bir parças› olmay› baﬂarm›ﬂt›r. 30 y›l önce Ankara’da dört gayretli,
hamiyetperver ve geniﬂ ufuklu insan›n bir
odada kurdu¤u Türkiye Diyanet Vakf›, bugün Türkiye genelinde 914 ﬂubesi ve yurt
d›ﬂ›nda sundu¤u hizmetlerle tüm dünyay›
kucaklayan bir sivil toplum kuruluﬂu haline
gelmiﬂtir.
E¤itimden, kültüre, sa¤l›ktan, sosyal alana
kadar her alanda, meydana gelen boﬂlu¤u,
imkanlar› nisbetinde kapatma gayretinde
olan Türkiye Diyanet Vakf›, bu alanlarda
kendini adete sorumlu hissetmiﬂ ve devletimizin yükünü hafifletme ad›na, büyük bir
özveri ve cesaretle önemli hizmetlere imza
atm›ﬂt›r.
Fakir ve yard›ma muhtaç vatandaﬂlar›m›z›n
bir u¤rak yeri haline dönüﬂen Türkiye Diyanet Vakf›, e¤itim alan›nda gençlerimizin s›k›nt›s›na çözüm üretmek amac›yla onlarca
yurdu hizmete açm›ﬂ, özel okulculuk iﬂine
soyunmuﬂ ve bu alanda önemli baﬂar›lar elde etmiﬂtir. ‹slam aleminin tüm dünyaya
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iftiharla sunaca¤› ‹slam Ansiklopedisi’ni ç›karma cesaretini göstermiﬂ, yay›nlad›¤›
yüzlerce eserle ilim ve irfan dünyam›za bir
›ﬂ›k olmuﬂtur.
Yurtd›ﬂ›ndaki soydaﬂlar›m›z›n sesine kulak
veren Türkiye Diyanet Vakf›, özellikle Türk
cumhuriyetleri baﬂta olmak üzere, Balkanlarda ve di¤er co¤rafyalarda devletimizin bir
sesi olmuﬂ, buradaki s›k›nt›lar› giderme
noktas›nda önemli yat›r›mlarda bulunmuﬂ,
gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetlerle de soydaﬂ ve
dindaﬂlar›m›z›n takdirini toplam›ﬂt›r.
‹nsana hizmeti, Hak’ka hizmet telakki eden
Türkiye Diyanet Vakf›, devlet ve milletimizin
menfaatleri do¤rultusunda 30 y›ld›r önemli
eserler vücuda getirmiﬂ, hizmette s›n›r tan›mam›ﬂt›r. Bundan sonra da, vücuda getirdi¤i eserlerle övünme yerine, geçmiﬂinden
güç al›p, gelece¤in inﬂas›nda önemli roller
üstlenmeye devam edecektir.
Türkiye Diyanet Vakf›’n›n kuruldu¤u tarihten itibaren bugüne kadar gerçekleﬂtirdi¤i
önemli baz› hizmetlerinden aﬂa¤›da kronolojik bir s›ra halinde sundu¤umuz faaliyetler de fazla söze hacet b›rakmamaktad›r.

13 Mart 1975
●

Türkiye Diyanet Vakf› dönemin Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
Dr. Lütfi DO⁄AN baﬂkanl›¤›nda, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan
Yard›mc›lar› Tayyar ALTIKULAÇ, Yakup ÜSTÜN ve Diyanet ‹ﬂleri Hukuk Müﬂaviri Ahmet UZUNO⁄LU’nun iﬂtirakiyle, Ankara 11. noterli¤inde 13 Mart 1975 gün ve
9125 yevmiye nolu senetle kuruldu.

1980 - 1985
●
●

●
●

Yay›n Matbaac›l›k ve Ticaret ‹ﬂletmesi kuruldu.
Ramazan Ay› içerisinde ‹stanbul ve Ankara’da Kitap ve
Kültür Fuarlar› düzenlenmeye baﬂland›.
Antalya E¤itim Merkezi hizmete aç›ld›.
Kastamonu E¤itim Merkezi hizmete aç›ld›.

1985 - 1990
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

‹slam Kültürünü Araﬂt›rma ve Dokümantasyon Merkezinin temeli at›ld›.
TDV ‹slam Ansiklopedisi çal›ﬂmalar› baﬂlat›ld›.
Kastamonu K›z Ö¤renci Yurdu aç›ld›.
Manisa E¤itim Merkezi hizmete aç›ld›.
Türkiye’de ö¤renim görmek üzere, Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklar›ndan gelen ö¤rencilere burs verilmeye baﬂland›.
Kocatepe Camii ibadete aç›ld›.
Konya Erkek Ö¤renci Yurdu aç›ld›.
Süleymaniyede Bayram Sabah› filmi yap›ld›.
Mustafa Kemal Paﬂa Yat›l› K›z Kur’an Kursu hizmete
aç›ld›.
Ödemiﬂ Kur’an Kursu ve Ö¤renci Yurdu hizmete aç›ld›.
Alt›nda¤ ve Mamak Müftülük Siteleri hizmete sunuldu.
Sakarya Müftülük Sitesi hizmete girdi.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›na 23 çeﬂit kitaptan 10’ar
bin adet ba¤›ﬂland›.
Ankara K›z Ö¤renci Yurdu aç›ld›.
Sahibini Arayan Madalya filmi yap›ld›.
Ankara Sosyal Tesisi hizmete girdi.
Peygamberimizin do¤um y›ldönümü “Kutlu Do¤um
Haftas›” ad› alt›nda çeﬂitli etkinliklerle kutlanmaya baﬂland›.
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1990 - 1995
●

●
●

●
●

●
●

●

●

KOMAﬁ (Kocatepe Modern Ma¤azac›l›k ‹ﬂletmecili¤i Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.) kuruldu.
Vekalet yoluyla kurban kesimi kampanyas›na baﬂland›.
Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
aç›ld›.
Türkmenistan Devlet Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi aç›ld›.
Azerbaycan ve Nahç›van’a 5 ‹lahiyat Temayüllü Lise
aç›ld›.
Azerbaycan’da Bakü Türk Lisesi aç›ld›.
TDV Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan“Y›l›n En Baﬂar›l› Vakf›” seçildi.
“Orta-Asya ve Balkanlarda Türk-‹slam Mimarisi” konulu
foto¤raf sergisi aç›ld›.
Bünyan Orta Ö¤retim Ö¤renci Yurdu aç›ld›.

1995 - 2000
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
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Kayseri Kemal ‹mamtorunu K›z Ö¤renci Yurdu aç›ld›.
KOMAﬁ Antalya Ma¤azas› aç›ld›.
K›rg›zistan Osh Devlet Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi aç›ld›.
Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam tarihi çal›ﬂmalar› dal›nda ödül
ald›.
Erzincan Müftülük Sitesi aç›ld›.
Ahmet Cevdet Paﬂa Sempozyumu düzenlendi.
Sabanc› Merkez Camii ibadete aç›ld›.
Prodüksiyon Merkezi hizmete girdi.
Azerbaycan Hac› Salih Gürkan Camii ibadete aç›ld›.
Romanya'n›n Köstence-Mecidiye bölgesinde Kemal Atatürk ‹lahiyat ve Pedagoji Lisesi aç›ld›.
Afganistan Mezar-› ﬁerif ﬂehrinde ‹lahiyat Fakültesi aç›ld›.
Konya Hac›veyiszade Camii ibadete aç›ld›.
Güney Da¤›stan Enstitüsü ‹lahiyat Fakültesi aç›ld›.
KKTC/Girne Nurettin Ersin Paﬂa Camii ibadete aç›ld›.
KOMAﬁ Sigorta Arac›l›k Hizmetleri Ltd.ﬁti. kuruldu.
Nahç›van Kaz›m Karabekir Camii ibadete aç›ld›.
Vak›f Fuarc›l›k, Reklamc›l›k, Yay›nc›l›k, Tan›t›m, Organizasyon ve Ticaret Ltd.ﬁti. kuruldu.
‹nsanlar› bir sevgi hâlesi etraf›nda toplamak amac›yla “Gül
Günü” ihdas edildi.
‹zmir Bornova Koleji aç›ld›.
K›rg›zistan Koçgor Camii ibadete aç›ld›.
Bursa Erkek Ö¤renci Yurdu aç›ld›.
Osmangazi Erkek Ö¤renci Yurdu aç›ld›.
Türkmenistan'da ‹lahiyat Lisesi aç›ld›.
Azerbaycan Bakü ﬁehitlik Camii ibadete aç›ld›.
Azerbaycan Karaçukur camii ibadete aç›ld›.

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Romanya Babada¤ Camiinin Restorasyonu yap›ld›.
Kazakistan Talgar-Miçurin ve ‹li¤ Camileri ibadete aç›ld›.
Sakarya K›z Ö¤renci Yurdu aç›ld›.
Afyon K›z Ö¤renci Yurdu aç›ld›.
K›r›m Özerk Cumhuriyetinde 5 adet çat›l› cami ibadete aç›ld›.
K›r›m Özerk Cumhuriyetinde 6 adet caminin onar›m› yap›ld›.
‹slam dininin insan sa¤l›¤›na verdi¤i önem gözönünde
tutularak 29 May›s Sa¤l›k ‹ﬂletmesi kuruldu, Ankara ve ‹stanbul’da iki hastane aç›ld›.
Bozyaz› Erkek Ö¤renci Yurdu aç›ld›.
KKTC Girne Camii ibadete aç›ld›.
Kocatepe Camii alt›nda kurulan iftar sofras›nda hay›rsever
vatandaﬂlar›m›z›n da katk›s›yla Ramazan boyunca her gün
1500 vatandaﬂ›m›za iftar yeme¤i verilmeye baﬂland›.

2000 - 2005
●
●
●
●
●

Romanya Kemal Atatürk Pedagoji Lisesi faaliyete geçti.
TDV yay›nc›l›k alan›nda ödül ald›.
Kayseri Müftülük Sitesi hizmete aç›ld›.
Sakarya Serdivan’da depremzedeler için bir çad›rkent kurdu.
Isparta K›z Ö¤renci Yurdu aç›ld›.

30. YILINDA DÜZENLENEN ETK‹NL‹KLER
30 y›l›n› gururla dolduran Türkiye Diyanet Vakf›, Ankara’n›n çeﬂitli semtlerinde ikamet eden fakir ve yard›ma muhtaç vatandaﬂlar›m›z›n ihtiyaçlar›n› gidermek amac›yla, yapt›¤› tespitler
neticesinde 150 vatandaﬂ›m›za nakti yard›mda bulundu.
Okullarda e¤itim gören ö¤rencilere yönelik olarak da, okul müdürleri taraf›ndan tespit edilen yard›ma muhtaç 150 çocuk için
ayakkab›, kaban ve kazak yard›m›nda bulunan Vakf›m›z, yine
maddi durumu iyi olmayan 100 ö¤renciye de maddi katk›da
bulundu.
TDV
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Panel

Türkiye Diyanet Vakf›

AB SÜREC‹ VE MÜSLÜMAN KADIN K‹ML‹⁄‹
Konulu Panel Düzenledi

T

ürkiye Diyanet Vakf›; kad›nlara yönelik gerçekleﬂtirdi¤i
Yenilenme Bilinci Seminerleri
çerçevesinde; “AB Süreci ve Müslüman Kad›n Kimli¤i” konulu bir
Panel düzenledi.
Oturum baﬂkanl›¤›n› A.Ü. ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Prof.Dr. Beyza Bilgin’in yapt›¤› panele konuﬂmac› olarak; A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Prof.Dr.Serpil Üﬂür, Gazeteci Nuray Mert, Gazeteci Nihal Bengisu
Karaca ve Hollanda CDA 3. Parlamento Üyesi Fatma Aktaﬂ kat›ld›.
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Avrupa Birli¤i sürecinde Müslüman kad›n kimli¤inin ve konumunun etrafl›ca ele al›nd›¤› paneli müteakiben, Kültür Bakanl›¤› Ankara Devlet Klasik Türk Müzi¤i sanatç›lar› taraf›ndan da

Türk Sanat ve Tasavvuf Musikisinden seçkin örneklerin yer ald›¤› bir konser sunuldu.
Panel aç›ﬂ konuﬂmas›n› Ayﬂe
Sucu yapt›.

Ayﬂe Sucu

B

aﬂlang›çta ekonomik bir
topluluk olarak kurulan Avrupa Birli¤i’nin; de¤iﬂen, geliﬂen
ve küreselleﬂen dünyada siyasi,
sosyal, kültürel ve ekonomik bir
birlik haline geldi¤ini belirterek
konuﬂmas›na baﬂlayan Ayﬂe Sucu, bat› medeniyetinin teknolojisine, bilimsel ve sosyal de¤erlerine baﬂta Türkiye olmak üzere dünyada birçok ülkenin talip
oldu¤unu söyledi.
AB sürecinin, Türk toplumu
için bir toplumsal de¤iﬂime ya
da dönüﬂüme baﬂlang›ç teﬂkil
edebilece¤ini ifade eden Ayﬂe
Sucu, AB’den müzakere tarihinin al›nmas›yla birlikte s›kça
gündeme gelen ana tart›ﬂma
konular›ndan birinin de ‘kimlik’
ve ‘kimli¤i yans›tan unsurlar’ oldu¤unu belirterek “Burada
‘kimlik nedir?’, ‘kimlik deyince
ne anl›yoruz?’, kimlik üzerinde
oynanan oyunlar ya da bu yöndeki politikalar nelerdir?, yolundaki sorulara yan›t arayaca¤›z.
Burada bir hususun alt›n› çizmek isterim. ‘Müslüman Kad›n
Kimli¤i’ derken kast›m›z ‘Müslüman Türk Kad›n›’d›r. Çünkü
Bat›’da Türk denilince akla Müslüman gelmektedir.” dedi.
Toplumsal kimlikleri bak›m›ndan çeﬂitli alt grup kimlikle-

riyle birlikte üç ana kimlik grubununun oldu¤unu belirten Ayﬂe Sucu “Bunlardan ilki toplumsal, kültürel ba¤lamdaki kimliklerimiz, ikincisi biyolojik kimliklerimiz ve son olarak s›n›fsal,
ulusal kimliklerimizdir. Bu kimliklerimiz kimi zaman toplumsal
çat›ﬂman›n ço¤u zaman ise bütünleﬂmenin, uzlaﬂman›n birlik
ve beraberli¤in dayana¤› olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Tart›ﬂma konumuzun baﬂl›¤› da göstermektedir ki; bu süreçte temel ald›¤›m›z kimlik unsurlar›
hem biyolojik kimli¤imiz olan
kad›n kimli¤imiz, hem de toplumsal ve kültürel kimli¤imizin
ana unsuru olan Müslüman
kimli¤imizdir.” dedi.

Müslüman
kad›n kimli¤i
kendi içindeki
çeﬂitlili¤i, farkl›l›¤› ve
karakteristik özellikleri
toplumsal bir zenginliktir.

s›l bir araya getirilip kullan›labilecektir? Beraberinde AB’ye giriﬂ sürecinde, bu süreçten etkilenen yeni Müslüman Türk kad›n› kimliklerinin baz alaca¤›
dayanak ve de¤er yarg›lar› neler olacakt›r? Zira Bat› medeniyetinin modernleﬂme diye öne
sürdü¤ü baz› de¤erlerin bir k›sm› kendi içinde tezat oluﬂturmaktad›r. Bugün AB ülkelerinin
sahiplendikleri eﬂitlik, özgürlük,
kad›n haklar› gibi birçok hususta paradoks yaﬂad›klar›n› görmekteyiz. ‹statistikî verilerle
AB ülkeleri de¤erlendirildi¤inde, kad›na yönelik ﬂiddet, taciz,
cinsel istismar gibi durumlara
s›kça rastland›¤›n› görüyoruz.
Buradan bak›ld›¤›nda kad›na
yönelik sorunlar›n yaln›zca dinsel ve kültürel kaynakl› olmad›¤› da ortaya ç›kmaktad›r. Bu
durumda Avrupa’n›n kendi d›ﬂ›ndaki ülkelere belli bir kimlik
biçme ve yap›land›rma tutumu
ne kadar geçerli ve tutarl›d›r?
Zira sürekli de¤iﬂen ve geliﬂen
bir dünyada sabit kimliklerin olmayaca¤›n› kimlik dedi¤imiz
ﬂeyin her an bozulup yap›labilen bir kurgu oldu¤unu da biliyoruz.” dedi.

Müslüman kad›n kimli¤inin
kendi içindeki çeﬂitlili¤i, farkl›l›¤› ve karakteristik özelliklerinin
toplumsal bir zenginlik oldu¤unu belirten Ayﬂe Sucu “Müslüman kad›n kimli¤i yerine, ‘Müslüman kad›n kimlikleri’ denilmesi daha uygun olmaz m›?
Öte yandan Bat›n›n sosyal de¤erlerinin yan›nda kendi ülkemizin din ve kültürüyle beslenen milli de¤erlerimiz de var.
Birbiriyle bazen kesiﬂen, bazen
de çat›ﬂan bu farkl› de¤erler,
yeni bir kimlik oluﬂturmada na-
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Panel

Prof.Dr. Serpil Üﬂür
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi
Kadın Araştırmaları Mrk. Bşk.

T

ürkiye’de kad›n sorunlar›n›n
neden devam etti¤i sorusunu
sorarak konuﬂmas›na baﬂlayan
Prof.Dr. Serpil Üﬂür, Türkiye’nin
toplumsal geliﬂmiﬂlik düzeyi ile
Türkiye’de yaﬂayan kad›nlar›n sorunlar›n› çözebilme kapasitesi
aras›nda büyük bir boﬂluk oldu¤unu belirterek “Türkiye kadar
Türkiye’de yaﬂayan kad›nlar geliﬂmiﬂ de¤iller, sorunlar›n› çözmüﬂ de¤iller. Türkiye’nin baﬂka
kesimlerinin sahip oldu¤u olanaklara kad›nlar›n önemli bir k›sm› sahip olam›yor.” dedi.
Türkiye’de aile içi ﬂiddet olaylar›n›n son zamanlarda kamuoyuna çok s›k yans›d›¤›n›, kad›nlar›n karar alma mekanizmalar›nda yeteri kadar yer almad›klar›n› ve parlamentoda arzu edilen
seviyede temsil edilemediklerini
belirten Prof.Dr. Serpil Üﬂür,
“Türkiye’de toplumun de¤iﬂik kesimleri karar süreçlerine kat›l›yor, yasalar›n yap›m›na, baﬂka
kararlara, ama kad›nlar parlamentoda, siyasi partilerde, görünür yerlerde, karar verme noktalar›nda bulunam›yorlar. Bu nas›l
bir gerçeklik. Kad›nlar›n sorunlar›
çözülmüyor mu, yoksa kad›nlar›n
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sorunlar› hakk›nda baﬂkalar› m›
karar veriyor, kad›nlar›n sorunlar› hakk›nda erkekler karar verse
bu bir sorun yarat›yor mu yaratm›yor mu, yarat›yorsa nas›l sorun yarat›r? Bu tür sorular yak›n
y›llarda çok s›kça tart›ﬂ›lmaya
baﬂland›” dedi.
‹nsanlar›n zihin dünyas›nda
do¤u ve bat› kavramlar›n›n yer
ald›¤›n› ve yaﬂam biçimlerini bu
kavramlar etraf›nda oluﬂturduklar›n› belirten Prof.Dr. Serpil
Üﬂür. “Do¤u ve bat› ço¤u zaman
cinsiyet üzerinden tan›mlanan
bir ay›r›md›r. Do¤u ve bat› ay›r›m›n›n, bir ﬂekilde sanayileﬂme ve
kapitalistleﬂmenin bir ürünü oldu¤unu hepiniz biliyorsunuz,
ama bu bat›l› olmama, bat›l› olmayan›n tan›mlanmas› meselesi,
cinsiyetlendirilmiﬂ bir mesele olarak yaﬂan›yor bu co¤rafyada. Bat› olmayan, e¤er gelenekse, bat›
olmayan kandaﬂl›ksa, bat› olmayan aile ise, bat› olmayan yerel
kültürse bunlar› kad›n temsil ediyor. Bu kad›nlaﬂt›r›lm›ﬂ bir de¤er,
kad›nlar›n üzerinden kullan›lm›ﬂ,
Gelenek dedi¤iniz zaman ki din
de bunun içine giriyor. Bunu taﬂ›mak, bunun s›n›rlar›n› korumak,
bunu temsil etmek kad›nlardan
beklenen bir ﬂey. Biz sembolik,
zihinsel normlar aç›s›ndan bakt›¤›m›zda bunun büyük ölçüde kad›n kimli¤i üzerinden kullan›lm›ﬂ
bir ﬂey oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Ama bir taraftan da Türk modernleﬂme tarihine bakt›¤›m›zda, Türk modernli¤inin veyahutta bat›l›laﬂma sürecinde cinsiyetlendirilmiﬂ bir süreç oldu¤unu
görüyoruz. Yani bat›n›n ve do¤unun, modernin ve gelene¤in cinsiyetlendirilmiﬂ oldu¤u bir kültür
içinde yaﬂad›k, yaﬂ›yoruz ve ﬂimdi
onun içinden konuﬂuyoruz.” dedi.
Modern ve modern olmayan
kavramlar›n›n sosyal hayatta
farkl› kad›n kimliklerine tekabül

etti¤ini belirten Prof.Dr. Serpil
Üﬂür, bunlar›n çat›ﬂma ortam›na
girmedi¤i sürece bir sak›ncan›n
olmad›¤›na dikkat çekerek, “Ama
sak›nca ﬂurada bu kimlikler birbirini d›ﬂlayan, birbiriyle çat›ﬂan,
biri di¤eri olmayan, yani biri güçsüzleﬂtikçe di¤eri güçlenen kimlikler. Esas problem de burada.
Yani geleneksel kad›n, zay›flad›kça, modern kad›n güçlenir türü
bir zihniyet, bugüne kadar egemen olmuﬂ. Bu ikilik içinde ilginç
bir biçimde, gündelik hayat›n da
parçalara bölündü¤ünü, kad›nlar›n gündelik hayat›ndaki baz› meseleler modernli¤e, baz› meseleler gelene¤e atfedildi¤ini görüyoruz. E¤er kad›nlar›n e¤itim ve çal›ﬂma hayat› ile ilgili sorunlar modern meseleler oluyor, kad›nlar›n
aile içi sorunlar›, çocuk yetiﬂtirme, akraba iliﬂkileri, evlilik meseleleri gelene¤e ait oluyor.” dedi.
Türkiye’de kad›nlar›n temel
sorunlar›n›n gündem d›ﬂ› kald›¤›n› ve kad›nlar›n güç birli¤i yapmas›
gerekti¤ini
belirten
Prof.Dr. Serpil Üﬂür, “Türkiye’de
kad›nlar›n temel sorunlar› çok
uzun süredir gündem d›ﬂ› kal›yor. Bunun çok önemli bir nedeni; bu sorunlar etraf›nda kad›nlar›n güç birli¤i ﬂans›, kimlik politikalar› nedeniyle çok zay›fl›yor
ve zay›flad›. Bir modern kad›n ve
geleneksel kad›n, Kemalist kad›n, Müslüman kad›n, feminist
olanla olmayan ay›r›mlar› kad›nlar›n hayat›n› ikiye ay›rm›ﬂ, bir
modern kentli kad›n›n hayat›, bir
de olmayan kad›n›n hayat› gibi
alg›lat›yor ve biz örne¤in kad›nlar›n e¤itim hakk› yan›nda evlilik içi
sorunlar› birlikte tart›ﬂam›yoruz,
çal›ﬂma hayat› sorunlar› yan›nda
aile içi ﬂiddeti tart›ﬂam›yoruz.
Kimlik politikalar› asl›nda kad›nlar aras›nda ciddi bir iletiﬂim kopuklu¤u yaratt› ve yaratmaya
devam ediyor. Türkiye’de, bunun

bedelini kad›nlar çok a¤›r ödüyorlar diye düﬂünüyorum. Hala
çok temel meselelerde, yani son
bir iki y›l içindeki hamleleri bir
tarafa b›rak›rsak, ceza yasas› ve
medeni yasadaki de¤iﬂiklikleri ki
bunlarda son beﬂ y›l›n büyük
emekleriyle, büyük tart›ﬂmalar›yla oluﬂmuﬂ dönüﬂümlerdir.
Hala çözülmeyen çok önemli meseleler var. Bunlar› gündeme getirecek bir ç›k›ﬂ›n, bir çözüm yolunun, kimlik politikalar›n›n ayr›ﬂt›rd›¤›, z›tlaﬂt›rd›¤› kad›nlara
yeni bir iletiﬂim ﬂans› tan›mak,
yeni bir diyalog ﬂans› tan›mak ile
olacakt›r diye düﬂünüyorum. Bu,
Türkiye’de demokratikleﬂme sürecinin önünü açacak en önemli
sivil güçlerden biri olacakt›r diye
düﬂünüyorum.” dedi.
Türk kad›n›n›n problemlerin
çözümünü Avrupa Birli¤i’nde
de¤il, kendi içinde aramas› gerekti¤ine iﬂaret eden Prof.Dr.
Serpil Üﬂür, “Avrupa Birli¤i sürecinde kad›nlar olarak, yine kendi
gücümüze dayanmak durumunday›z. Daha sivil bir noktadan
hareket etmek zorunday›z, arkam›zda çok daha kazan›lm›ﬂ
mevziler yok. Kamuoyunda bilindi¤inin daha tersine o kadar da
her ﬂey haz›r ve kotar›lm›ﬂ de¤il
bu süreçte. Bu kimlikler politikas›, din temelli ya da gelenek
temelli, ya da kültür temelli
kimlik politikas› Türkiye’de netleﬂmedi¤i sürece, Türkiye’de bu
ay›r›mlar ve ay›r›mlar aras›ndaki
s›n›rlar ortadan kalkmad›¤› sürece Avrupa Birli¤i içindeki sosyal dokularda da bunun çözülebilece¤ini sanm›yorum. Avrupa
Birli¤indeki Müslüman karﬂ›tl›¤›
ya da korkusu kendili¤inden ortadan kalkmayacakt›r. Bizim burada yapt›¤›m›z dönüﬂümlerin
ve deneyimlerimizin o süreci geliﬂtirmekte çok katk›s› olaca¤›n›
düﬂünüyorum.” dedi.

Doç.Dr. Nuray Mert
Gazeteci Yazar

A

vrupa Birli¤i sürecinde baz›
konularda çok teﬂvik edici
olunmas›na ra¤men, demokratikleﬂme sürecine katk› olarak
görebilme imkan› olmas›na ra¤men, baz› konular›n ihmal edildi¤ini ve sosyal politikalar konusunda çok ihmalkar davran›ld›¤›n› belirtirek konuﬂmas›na baﬂlayan Doç.Dr. Nuray Mert, kad›n
konusunun da çok teﬂvik edici,
üzerinde ehemmiyetle durulan
konulardan bir tanesi olmad›¤›n›
belirterek “Ama üzerinde ehemmiyetle durulan bir konu var,
kad›n› ilgilendiren. O da Müslüman kad›n, yani Müslümanl›¤a
iliﬂkin, Müslüman ve kad›n baﬂl›kl› konular söz konusu oldu¤unda, orada AB sürecinde do¤rudan Türiye’yi ilgilendiren süreçler içerisinde de¤il ama çok
ciddi ve s›k› bir tart›ﬂma var. Bu
da problemli bir alan, teﬂvik edici olmaktan çok uzak, belki de
ümit k›r›c› bir alan. Biz bunu
çözmezsek, bu AB süreci ile çözülecek iﬂ de¤il, belki daha da
kar›ﬂacak bir iﬂ.” dedi.
Toplumun belli kesimlerinde kad›n konusunda yaﬂanan
problemlerin bat›da olmad›¤›,
bat›n›n dini özgürlükler ve vicdan hürriyeti konusunda ﬂeffaf

oldu¤u fikrinin yayg›n oldu¤unu
belirten Nuray Mert, Avrupa’n›n ve Amerika’n›n dini alanda çok da ﬂeffaf olmad›¤›n›, her
ﬂeyin masum olarak görünmedi¤ini belirterek “Amerika’da
durum k›sa bir süre önce tamamen tersine döndü, bu 11 Eylül’le yo¤ruldu. Bat› Avrupa’da
da birden bire çok k›sa bir zaman zarf›nda hava çok de¤iﬂti.
Bu da yine 11 Eylül’e yüklendi.
Müslümanl›k hakk›nda çok
olumsuz bir tak›m imajlar, alg›lar, ön yarg›lar oluﬂtu. Ben öyle
oldu¤unu düﬂünmüyorum. Yani
bat›l›lar kötü adamlard›r, zaten
öteden beri Müslüman düﬂman›d›rlar manas›nda de¤il. Böyle
bir beklentimiz zaten son derece saçmayd›. Yani bat›n›n tan›ﬂ›k oldu¤u bir ﬂey de¤il Müslümanl›k veya Müslüman kimlik.
Bunun nas›l alt›n› doldurursan›z doldurun. Veya bunun tezahürleri olan ﬂeyler ve bunun tezahürü olan semboller. ﬁimdi
bat›da demokratik bir kültür
var ama biz bunu fazlas›yla idealleﬂtiriyoruz. Bat›n›n demokratik kültürü uzunca süren tats›z
ve kanl› bo¤azlaﬂmalara da sebebiyet vermiﬂ olan bir tarihe
yay›lm›ﬂ vaziyette ve o hesaplaﬂmalardan sonra var›lan bir
tür uzlaﬂma zemini ve böyle olmas› aç›s›ndan önemli asl›nda
insanl›k aç›s›ndan da bir örnek
olmas› aç›s›ndan önemli. Yani
insanlar o süreci yaﬂamadan da
bunu kavrayabilirler. Belki bat›
ancak bu manas›yla bir model
olabilir. Yani iﬂte din yüzünden
de bo¤azlaﬂabilirsiniz, sonu
yüzy›l savaﬂlar›na kadar gidebilir, baﬂka bir sürü nedenle de
bo¤azlaﬂabilirsiniz. Yani en iyisi
fazla buraya getirmeden iﬂi,
belli bir zeminde anlaﬂmak, bunun kurumlar›n› oluﬂturmak”
dedi.
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Bat›n›n demokrasi tecrübesiyle uzlaﬂt›¤› zeminin, kendi tarihi ve toplumsal tecrübesi ile
k›s›tl› oldu¤unu vurgulayan Nuray Mert, “Bat›da çat›ﬂmalar çok
geride kalm›ﬂ ve bat› uzunca bir
süredir, oldukça homojen, türdeﬂ, birbirine benzer hayat tarzlar›nda olan insanlar›n, yani
dünya görüﬂleri aras›nda farkl›l›k olabilir ama çok fazla birbiriyle çat›ﬂan veya çok çok farkl› hayatlar›n, görüﬂlerin birarada oldu¤u, en az›ndan hayat tarzlar›n›n oldu¤u bir toplum, salt bütün de¤il. Yani bir Frans›zla bir
Alman, bir ‹talyan farkl› olabilir,
farkl› yemekleri seviyor olabilir
ama bu modernleﬂme, sekülerleﬂme süreci içerisinde, demokratikleﬂme süreci, çünkü ayn›
zamanda öyle bir süreç, hayat
tarzlar› konusunda modernleﬂmiﬂ, sekülerleﬂmiﬂ bir hayat tarz› zemininde anlaﬂan insanlar›n
yaﬂad›¤› toplumlard›r. Bunlar›n
zevk ve görüﬂleri baﬂka konularda de¤iﬂik olabilir, ama demokrasi kültürünü de ister istemez
bunun üzerine inﬂa etmiﬂ bir tarihten sonra.” dedi.
Geçmiﬂte bat›n›n din ad›na
büyük hesaplaﬂmalara girdi¤ini,
ancak günümüzde bu tür çat›ﬂmalar›n olmad›¤›n› belirten Nuray Mert, bu alanda bat›dan
yard›m beklemenin de do¤ru olmad›¤›na vurgu yaparak “Bat›
geçmiﬂte kendi dinsel dünya
görüﬂüyle, onlar aras›ndaki
mezhep farklar›yla çat›ﬂmalara
sahne olmuﬂ. Ancak uzun süre
karﬂ›s›na bu sekülerleﬂmiﬂ, modernleﬂmiﬂ hayat tarz› dünya
görüﬂünü sorgulayan veya kökünden de¤ilse bile zaman zaman zora sokan, zaman zaman
iﬂte çat›ﬂma diyebilece¤imiz
karﬂ› karﬂ›ya gelmeler yaratan
bir tecrübeyle karﬂ›laﬂmam›ﬂ. O
yüzden bizim gibi toplumun,
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yani Müslüman ve modernleﬂen
bir toplumun, bu konudaki s›k›nt›lar›na cevab› bat›dan beklemesi zaten baﬂ›ndan itibaren
saçma bir beklenti idi. Ama yak›n zamana kadar bu beklenti
içerisindeydik. Hatta çok muhafazakar çevrelerde bu beklenti
daha da yüksek idi. Halbuki Türkiye’deki çok geniﬂ çevreler, bat› çok demokratik oldu¤u için
oralarda sorun ç›km›yor gibi bir
yan›lsama içerisinde idi .” dedi.
11 Eylül olay› olmasa bile
Müslüman kimlik meselesinin
Avrupa’da sorun olaca¤›n› belirten Nuray Mert, bat›ya göçün
h›zlanmas› sonucu, Müslüman
nüfusun artmas› ve Müslümanlar›n inanç, örf ve adetlerini yaﬂama çabas›nda olmalar›ndan
dolay›, bat›n›n bu tür yaﬂam biçimlerini kabul etmemeye baﬂlad›¤›n› söyledi. Konuyu ‹ngiltere’den bir örnekle anlatan Mert,
“‹ngiltere’de üçüncü nesil, ‹ngiltere’deki genel hayat›n merkezine do¤ru yol almaya baﬂlad›lar
ve o noktadan itibaren bu çok
demokratik dedi¤imiz ‹ngiliz
demokratik kültürü, toplumsal
hayat›; bütün hukuki esnekliklere ra¤men bunu kabul etmemeye baﬂlad›. ‹lk patlak veren
kriz Salman Rüﬂtü zaman›ndaki, yani Humeyni fetvas›yla ortaya ç›kan krizdir. Onun d›ﬂ›nda
zaten ‹ngiltere’de Müslüman
nüfusun yo¤unlukta oldu¤u
yerlerde sorun ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›.” dedi.
Bu tür krizlerin yavaﬂ yavaﬂ
ortaya ç›kt›¤›n› ve yavaﬂ yavaﬂ
Avrupan›n her taraf›na yay›ld›¤›n› belirten Nuray Mert, baﬂörtüsü meselesinin buna iyi bir örnek oldu¤unu ve bat›n›n bu tür
sorunlara da al›ﬂ›k olmad›¤›n›
vurgulayarak, “ Bu sorun onlar›n
al›ﬂ›k olmad›¤›, tan›d›k olmad›klar› bir sorun. Kendi modernleﬂ-

me süreçlerinde de karﬂ›laﬂmad›klar›, sekülerleﬂme sürecinde
de karﬂ›laﬂmad›klar› bir sorun.
Bu konuda bir ﬂey yap›lacaksa,
burada bir ﬂey üretip onlara model oluﬂturmam›z belki beklenebilir. Türkiye bu co¤rafya içerisinde bir demokrasi tecrübesi
olan, demokrasiden öte, modern siyaset tecrübesi olan, modern siyaset tarihi di¤erlerinden
daha eskiye dayanan bir ülke.
Dolay›s›yla asl›nda bat›l›lar›n bu
yeni karﬂ›laﬂt›klar› cevab› Türkiye’de bulmalar› gerekirdi, biz
bunu burada çözebilmiﬂ olsayd›k. Biz bunu burada çözebilmiﬂ
de¤iliz. Dolay›s›yla da ﬂimdi Avrupa Birli¤i sürecinde dedi¤im
gibi yine, oradan hiç medet ummayal›m. Çünkü bu konuda orada tamamiyle ciddi bir kafa kar›ﬂ›kl›¤› var en iyi ihtimalle. Kafa
kar›ﬂ›kl›¤›ndan tepkiye, ondan
bilinçli olumsuzlamaya giden
böyle çok ümit vadetmeyen bir
yelpaze var.” dedi.
Son zamanlarda Müslüman
toplumlarda kad›na karﬂ› ﬂiddetin uyguland›¤› olgusunun giderek iﬂlenmeye baﬂland›¤›n› belirten Nuray Mert “Son zamanlarda namus cinayetleri bat›da çok
gündeme geliyor ve namus cinayetleri hemen do¤rudan Müslüman kültürle, Müslümanl›kla,
‹slamla özdeﬂleﬂtiriliyor. ﬁimdi
bak›n bunun gibi bir sürü özdeﬂleﬂtirmeler var. Bunlar toplumu
bir kültüre karﬂ› fazlas›yla gerilimli, ön yarg›l› hale getiriyor.
Kad›na karﬂ› ﬂiddet sürekli sorun olan bir ﬂey. Müslüman toplumlar bunun istisnas› de¤il.
Ama Müslüman olmayan toplumlar hiç de¤il. Yani Amerika,
kad›na karﬂ› ﬂiddetin en yüksek
oldu¤u toplum. Fakat buna ra¤men biz kad›na karﬂ› ﬂiddet deyince Amerikal›lar demiyoruz
veya Amerika ile kad›na karﬂ›

ﬂiddet hep yanyana gitmiyor veya baﬂka bir ﬂey için. Ama baz›
konular var ki, olumsuz mesela,
her zaman yan›na ‹slam› al›yor.
Yani ‹slam ve filan, namus cinayetleri asl›nda son derece teodal
al›ﬂkanl›klar. Hiç ‹slamla falan da
do¤rudan ba¤lant› kurulacak
ﬂeyler de¤il. Ayr›ca ‹slami olmayan bütün feodal toplumlarda
namus cinayetleri çok yayg›n.
Kabul edemeyece¤imiz bir sürü
teodal al›ﬂkanl›k var. Bunlar›n da
yaﬂand›¤› yerlerin hepsi katiyen
Müslüman toplumlar› de¤il. Namus cinayetleri, onun benzeri
olan, kad›n üzerinden kurulmuﬂ
iktidar veya semboller mücadelelerinin yaﬂand›¤› yerler. Etrafa
yayg›n medya aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman, kad›n›n sanki bir
cennette yaﬂad›¤› bir bat› var.
Bir de kad›n›n bir cehennemde
yaﬂad›¤› veya buna mahkum
edildi¤i bir Müslüman dünya
var. Halbuki katiyen böyle de¤il.
Bir sürü ﬂey çok fazlas›yla geçiﬂli, sorunsuz de¤il. Müslüman
toplumlar bu sorunlar›n d›ﬂ›nda
hiç de¤il. Fakat bunlar geçiﬂli.
Ama buna ra¤men bir tek dil
sürekli hakim. O da sorunlu ﬂeylerin Müslümanl›kla özdeﬂ, sorunsuzlar›n ise bat› ile özdeﬂ oldu¤u.” dedi.
Nuray Mert konuﬂmas›n›n
sonunda AB sürecinde kendimizi haz›rlamam›z gerekti¤ine
dikkat çekerek, “AB sürecinde
bizim en çok dikkate almam›z
gereken, kendimizi haz›rlamam›z gereken ve tekrar bat›y› bu
gözle de düﬂünen, yani sadece
olumsuzlamak manas›nda de¤il, resmi görmek manas›nda
bizimle iliﬂkisini, Müslüman
kimlikle iliﬂkisini kurmak manas›nda belki bütün bunlar› da
dikkate almam›z gerekiyor ve
daha bir sürü bu baﬂl›k alt›nda
düﬂünmemiz gerekiyor.” dedi.

Nihal Bengisu Karaca
Gazeteci Yazar

A

vrupa Birli¤ini, yak›n bölgelerde bulunan ülkelerin ekonomik iﬂbirli¤ini sa¤layan ve bu
iﬂbirli¤inden do¤acak kal›c› bar›ﬂ
sürecini garanti alt›na alan bir
birlik gibi görebilmenin mümkün olmad›¤›n› belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan Nihal Bengisu
Karaca, kimlik ad›na ciddi endiﬂeleri oldu¤unu vurgulayarak
“Bu endiﬂelerin bir k›sm› elbette
bat› liberal demokrasilerin Türkiye ile ilgili küçümseyici endiﬂelerinden, eleﬂtirilerinden ve kültürel dayatmalar›ndan kaynaklan›yor. Çünkü bat› her ne kadar
çok kültürlülük, demokrasi, insan haklar›, farkl› görüﬂlere sayg› gibi kavramlar›n ç›kt›¤› yer olsa da, asl›nda özünde ayd›nlanma felsefesinden beri devam
edegelen bir üsttencili¤i, bir elitest bak›ﬂ aç›s›n› da taﬂ›yor. O
da ﬂu; ben uzun bir tecrübeden
süzülerek bu do¤rular› buldum,
bunlar akl›n do¤rular›, ak›l d›ﬂ›
bir tak›m mistik ve hurafenin
do¤aüstü güçlerin içine kar›ﬂt›¤›
bir süreçten de¤il, bizzat zihinsel bir sürecin sonunda üretti¤im bir hayat tarz› ve sizler için
en do¤rusu bu. Bat›n›n söylemlerinde söyledi¤i alt metin bu”
dedi.

Türkiye’de kimlik noktas›nda bir uyumdan söz etmenin
mümkün olmad›¤›n› belirten
Nihal Bengisu Karaca “Müslüman kad›n kimli¤i ya da genel
olarak kimlik noktas›nda bizi
endiﬂelendiren husus, bizim ülkemizin Türkiye olarak hala
kendi iç dinamiklerini bar›ﬂt›ramam›ﬂ, asgari, yani geçmiﬂinde bir tak›m ideolojik düellolar
yaﬂam›ﬂ, kendi dinamiklerini
bar›ﬂt›ramam›ﬂ, modernleﬂme
projesini tepeden inmeci bir
tarzla bir öneri olarak sunmay›p, bir dayatma olarak gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂ ve dolay›s›yla kendi içindeki dinamikleri
küstürmüﬂ, bar›ﬂt›rmak için
fazlaca mücadele etmemiﬂ bir
birikimle Avrupa Birli¤ine gidiyor olmam›z. Bu da bir çat›ﬂmay› ve kimlik konusundaki endiﬂeleri kökleﬂtiren bir ﬂey.
Çünkü bu modernleﬂme projesine göre, kendi mesaj›n› e¤itimden sanata kadar belirgin
k›l›yor ve belirgin k›ld›¤› mesaj
ﬂu; biz Türk ve Müslüman topluluk olarak din yüzünden geri
kald›k ve yeniden ayd›nlanma
ve ilerleme noktas›nda bat›l› ülkelerle ayn› hizaya gelebilmek
istiyorsak yüzümüzü bat›ya
dönmeliyiz. Bu görüﬂ belki bilimsel, tenkolojik do¤rultularda
bir tak›m kurumsal alt yap›lar
oluﬂturulmada do¤ru olabilir,
bak›labilir ama giderek bat›n›n
üretti¤i hayat tarz›n› idealize
etme noktas›na gelip tak›ld›¤›
için, dü¤ümlendi¤i için sonuçta
çok da fazla çözüm teﬂkil eden,
öneri sunan bir yere ba¤lanm›yor.” dedi.
Ulusun vatandaﬂlar›n›n kimliklerinin devlet taraf›ndan belirlendi¤i dönemde ortaya konulan
ça¤daﬂ kad›n modelinin hala
kendisini ötekine göre tan›mlad›¤›n› belirten Nihal Bengisu
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Karaca, ça¤daﬂ kad›n modelinin kendisini mütemadiyen kad›nlardan ayr›ﬂt›rarak kulland›¤›n› ifade ederek, “Mesela ﬂu
günlere dönelim; Avrupa Birli¤i
yolunda birlikte bir ﬂeyler yap›lmas›, yani gerçekten kad›nlar›n daha aktif hayatta rol almas›, kad›nlar üzerindeki bask›lar›n azalt›lmas›, töre cinayetleri gibi konularda ve yine
baﬂörtüsü gibi konularda birlikte bir ﬂeyler yap›lmas› gerekti¤inde ça¤daﬂ kad›n olarak
kendisini tan›mlayan, derneklerin olsun veya baﬂka gruplar›n kendilerini mütedeyyin
olandan ayr›ﬂt›rmalar› dolay›s›yla bu kesime uzak durduklar›n› ve hatta çözüm üretme
noktas›nda da bir tak›m ayr›ﬂt›rmalar üzerinden hareket
ederek sorunun as›l çözümünü
sürekli ›skalad›klar›n› görüyoruz. Töre cinayetleri elbette
hepimizin s›k›nt›s› ama töre cinayetleri tespit edilirken sürekli bu Müslüman kültürle ilgili bir sorunmuﬂ gibi lanse
ediliyor. Ya da daha tuhaf› çok
farkl› bir paradoksa düﬂülüyor
ve kad›nlar›n bu günkü içinde
bulunduklar› s›k›nt›lar›n›n nedeninin sebebi e¤itimsizlikleri
oldu¤u, çözümün e¤itimde oldu¤u gayet net bir biçimde ortada dururken, bu anlaﬂ›lm›ﬂken, bir tak›m, Anadoludan kopup gelmiﬂ genç k›zlar›n üniversite kap›lar› önünde b›rak›lmas› ve e¤itim haklar›ndan
yoksun kalmalar›n› pekala kendi meselesi yapmayabiliyor.
Ça¤daﬂ ve modern kad›n projeleri kad›n›n iyi bir yere gelmesini önemserken; yani bir taraftan kad›n› ön plana ç›kar›p AB
standartlar›na çekmek gibi bir
söylem üzerine proje koyuyorsunuz, ama öbür taraftan tam
da o ataerkil yap›dan kendisini
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kurtarmak için belki de okumaya gelmiﬂ olan k›zlar›n bu
haklardan mahrum b›rak›lmas›n› önemsemiyorsunuz ve dolay›s›yla AB yolunda diyoruz,
standartlar diyoruz, fakat hep
elden erkek egemen söylemin
kendisini yeniden ve yeniden
üretmesi sa¤lan›yor. Yani böyle bir çeliﬂki var.” dedi.
Kimli¤i kimlik yapan unsurlar›n tarih ﬂuuru, millet bilinci,
din, inanç, köken gibi özgün
de¤erler oldu¤unu ve bu
de¤erleri parçalayan ve önemsiz hale getiren, kayganlaﬂt›ran bir yeni dünya alg›s›n›n oldu¤unu vurgulayan Nihal Bengisu Karaca “‹çinde oldu¤umuz
küresel dünya alg›s›nda ve popüler kültürle her ﬂeyin belirlendi¤i dünyam›zda her ﬂey
çok hafiflikle, havailikle, sorumsuzlukla geçiﬂtirilebiliyor.
ﬁimdi gençler aras›nda dikkat
edin de¤erli olan tek ﬂey h›z,
süreklilik, kayganl›k, zeminsizlik, köksüzlük, yani h›za uyum
sa¤layabilmek, kolay karar verebilmek, yenilenebilmek, genç
kalmak, kolay de¤iﬂebilir olmak. Bunlar yeni dünya alg›lar›
ve yeni de¤er yarg›lar› olarak
karﬂ›m›za ç›k›yor. Böyle bir
dünyada asl›nda kimlik de o
kadar önemli bir mevzu de¤il.
Yani önemli bir mevzu olmaktan ç›kar›l›yor kimlik. Daha
do¤rusu kimli¤in içini dolduran
etkenler zay›flat›l›yor ve bu
dünyan›n hoﬂ göremeyece¤i
hiç bir ﬂey yok. Hoﬂ görmedi¤i
tek ﬂey yeni dünya alg›s›n›n itidalli olmaya çal›ﬂan, insan›n s›n›rl› bir varl›k oldu¤una inanan
ve insan›n haz ekonomisi üzerinden de¤il, de¤erler hiyerarﬂisine göre yaﬂamak durumunda oldu¤unu hat›rlatan ciddi
referanslar, ciddi söylemler.”
dedi.

Müslüman kad›n›n kimli¤inin üç unsur aras›nda yeniden
neﬂet edece¤ini belirten Nihal
Bengisu Karaca, bu üç unsura
dikkat etmek gerekti¤ini belirterek, “Birincisi; ciddi bir kad›n
özgürleﬂmesi vadetmeyen ve
kad›n kimli¤ini, sistemin ç›karlar›, sistemin istedi¤i birey tipi,
yani kendi istedi¤i vatandaﬂ tipi üzerine kad›n kimli¤ini kurgulayan seküler ve dayatmalar.
‹kincisi; hoﬂ görülü, elastik ve
flekst›b›l görünse de kad›na bireyselli¤ini verme noktas›nda,
birey oldu¤unu hissettiren bir
tak›m kanallar açsa da, kad›na,
son kertede onu bireycili¤e
al›ﬂt›ran, kendini dikkate, kendini kurgulamaya, kendini görünür k›lmaya dikkate odaklayan yeni dünya alg›s›. Küreselleﬂen dünyan›n, popüler kültürün ve tüketim kültürüne hizmet eden dünya alg›s›n›n üretti¤i kad›n modeli. Üçüncüsü de
dinin eril bir bak›ﬂ aç›s›yla yorumlanmas›ndan ortaya ç›kan
ve kad›n› erke¤in asl›nda kol
dü¤mesi, yakas›na tak›lan bir
çiçe¤i gibi biraz erke¤i ﬂ›klaﬂt›ran bir unsur olarak gören, kad›n› biraz daha bask›lamaya,
yani kad›n› kutsallaﬂt›rma ad›
alt›nda, etraf›na duvar örme
e¤iliminde oluﬂan bu görüﬂe
teﬂni olan geleneksel bak›ﬂ aç›s›. Bu üçünün aras›nda kad›n
kimli¤inin yeniden inﬂa edilmesi gerekiyor. Bu üçünün de dikkate al›narak, yani bu üçüne
karﬂ› savaﬂ açarak de¤il. Bu
üçünün de içinde bulundu¤umuz ça¤da bizimle iliﬂki haline
geçti¤inin fark›nda olarak,
bunlar› yalanlamadan ama sivrileﬂen, aﬂ›r›laﬂan, insani olmayan cihetlerine karﬂ› da ciddi
muhalif görüﬂler serdederek
yeni bir kimlik inﬂa edilmesi gerekiyor.” dedi.

Fatma AKTAﬁ
Hollanda Avrasya Vakfı Genel Bşk.

T

ürk kad›n›n›n Hollanda’dan
bak›ld›¤›nda nas›l göründü¤ünü ve Hollanda’daki Türk kad›n›n›n Hollanda kamuoyunda
nas›l bir imaj çizdi¤ini anlataca¤›n› ifade ederek konuﬂmas›na
baﬂlayan Fatma Aktaﬂ, Hollanda’dan bak›ld›¤›nda, kad›n haklar› aç›s›ndan Türkiye’nin pek iyi
görünmedi¤ini söyledi.
Hollanda kamuoyunun AB sürecindeki Türkiye’yi, baz› ça¤daﬂ
kad›n haklar›n› düzenleyen yasalar› ç›karm›ﬂ olmas›na karﬂ›n,
bunlar› bir türlü hayata geçirememiﬂ bir ülke olarak gördü¤ünü
ifade eden Fatma Aktaﬂ “Vasat
bir Hollandal›n›n gözünde Türkiye, töre cinayetlerinin yayg›n oldu¤u, tecavüzcü ile evlenme ve
aile içi ﬂiddete göz yuman ülkeler
aras›ndad›r. Kopenhag kriterleri
ve Avrupa Birli¤ine kat›l›m program› çerçevesinde kad›nlara uygulanan ﬂiddeti önlemek ve toplumda eﬂitli¤i sa¤lamak için h›zl›
yasal düzenleme süreci baﬂlat›lsa
da, kad›nlar›n hala erkeklerin namusunu temsil etti¤i ve erkeklerin namusunu korumak için hala
öldürüldükleri bir ülke olarak görülmektedir Türkiye.” dedi.
Yine Hollanda’dan bak›ld›¤›nda Türkiye, kad›nlar›n üçte birine

yak›n bir k›sm›n›n okur-yazar olmad›¤›, büyük bir k›sm›n›n görücü usulü evlendi¤i, iﬂgücüne kat›l›m oran›n›n düﬂük oldu¤unu belirten Fatma Aktaﬂ “K›sacas› geldi¤im ülke Hollanda’da Türkiye’de kad›n›n imaj› hiç de iç aç›c›
de¤ildir ve bütün bunlar›n faturas› Türkiye’nin Müslüman bir ülke
olmas›na kesilmektedir.” dedi.
Hollanda’daki Türk kad›n›n›n
konumuna de¤inen Fatma Aktaﬂ, 16,5 milyon nüfuslu Hollanda’da 400.000 kadar Türk göçmen yaﬂad›¤›n› ve Türklerin Hollanda’daki en büyük göçmen kitlesini oluﬂturdu¤unu belirterek.
“Parlamento’da Türk kökenli 5
milletvekili vard›r. Hollanda’da
kad›n göçmenlerimizin de toplum içindeki görüntüleri Türkiye’deki kad›n›n görüntüsünden
pek farkl› de¤ildir. Türk göçmenlere erkek hegemonyas›n›n
egemen oldu¤u bir toplum olarak bak›lmaktad›r. Türk göçmenler s›k s›k namus cinayetleri, aile içi ﬂiddete maruz kalma,
s›¤›nma evi kap›s›nda öldürülme
gibi olumsuzluklarla gündeme
gelmektedirler.” dedi.
Avrupa’da Müslüman denince akla Türklerin geldi¤ini ve Avrupa kamuoylar›n›n ‹slamiyete
yönelik önyarg›lar›ndan, dolay›
Türklerin ezilen taraf oldu¤unu
belirten Fatma Aktaﬂ “Radikal
dinci unsurlar›n eylemlerinden
duyulan infialden, Müslüman
simgelere yönelik ﬂiddet ve eylemlerinden ve genelde göç politikalar›n›n sertleﬂmesinden de
en çok nasibini alan, ezilen bizler
olduk. Olay›n ne müsebbibi ne
de taraf› olmamam›za karﬂ›n
Van Gogh cinayetinden sonra camilerin ve sald›r›ya u¤rayan
okullar›n büyük bir k›sm› Türklerin a¤›rl›kl› olarak kulland›klar›
mekanlard›r. Bu olumsuzluklar›n
Avrupa Toplulu¤unda da ülkemi-

zin tam üyelik görüﬂmeleri için
karar aﬂamas›na gelindi¤i bir
döneme rastlamas› da ayr› bir
ﬂanss›zl›k oluﬂturdu¤unu san›yorum.” dedi.
Müslüman kimli¤in geri plana at›lmas›n›n mümkün olmad›¤›na vurgu yapan Fatma Aktaﬂ,
“Müslüman kimli¤imizi geri plana atmam›z mümkün de¤ildir.
Ancak bizim ‹slamiyet anlay›ﬂ›m›z, Ahmet Yesevilerin, Yunuslar›n, Mevlanalar›n, Hac› Bektaﬂ› Velilerin, Lokman Parendelerin
etkiledi¤i çok farkl› bir anlay›ﬂt›r.
Dolay›s› ile Avrupa Birli¤i sürecinde ülkemizin ve Avrupal›
Türklerin izleyebilece¤i en makul
hareket, biz Türklerin, özde evrensel de¤erlerle örtüﬂen, hoﬂgörüye dayanan, ço¤ulculu¤u
benimseyen, radikal ak›mlara itibar etmeyen Türk-‹slam anlay›ﬂ›n› demokratik ve laik bir düzen
içinde yaﬂad›¤›m›z gerçe¤ini vurgulamak olmal›d›r diye düﬂünüyorum. AB sürecinde ‹slam kimli¤imiz yok, Türk kimli¤imizin ‹slami boyutunun Avrupa’da istismar edilemeyecek bir söylem
içinde sunulmas›n›n son derece
de yararl› olaca¤›n› da vurgulaTDV
mak istiyorum.” dedi.
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Ahmet UZUNO⁄LU
TDV Denetim Kurulu Baﬂkan›

MAKALE

BAKÜ’DEK‹
TÜRK ﬁEH‹TL‹⁄‹
D

a¤l›k Karaba¤ ﬂehitlerinin hat›ras›na Vak›m›zca inﬂa edilip 1996 y›l›nda hizmete aç›lan
Bakü ﬁehitlik Camii’nin hemen yan›na bir Türk ﬂehitli¤i daha inﬂa edilmiﬂtir.
1999 y›l›nda inﬂa edilen bu ﬂehitlik, Türkiye’den
Azerbaycan’a gidip orada ﬂehit olan askerlerimiz
için Türkiye taraf›ndan inﬂa edilmiﬂtir. Türk askerleri Azerbaycan’a gidip orada ne zaman ﬂehit oldular? Bilindi¤i gibi 1917 y›l›nda Rusya’da Bolﬂevik ihtilali oldu ve Çarl›k rejimi y›k›ld›. ‹htilal oldu¤u zaman Rusya ile Osmanl› Devleti savaﬂ halinde idi.
Bolﬂevik iktidar›, devam etmekte olan 1. Dünya Savaﬂ›ndan çekilince Osmanl› Devleti ile Rusya aras›nda devam eden savaﬂ da sona erdi.
Bolﬂevik ihtilalinden sonra Rusya’da büyük
kargaﬂa yaﬂand›. O zamana kadar Çarl›k Rusya’s›n›n idaresi alt›nda yaﬂayan Gürcüler, Ermeniler ve
Azeri Türkleri, bu f›rsattan istifade ederek 1918
y›l›nda Kafkas bölgesinde istiklallerini ilan ettiler.
Gürcülerin ve Ermenilerin silahlar› ve askerleri
vard›. Fakat Azeri Türklerinin ne silah›, ne de askeri vard›. Çünkü Çarl›k idaresi Azeri Türklerine
askerlik sanat›n› ö¤retmemiﬂti. Bu durumdan istifade eden Ermeniler, t›pk› Do¤u Anadolu’da
yapt›klar› gibi, Azerbaycan topraklar›nda da Azeri Türkleri üzerinde soyk›r›m yapmaya baﬂlad›lar.
Rus askerlerinin savaﬂtan çekilmesi ile meydan
Ermenilere kalm›ﬂt›.
Bilhassa Rusya’da yeni kurulan Bolﬂevik iktidar› taraf›ndan Bakü’ye fevkalade komiser olarak
gönderilen Ermeni komünisti Stefan ﬁaumyan
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Bakü’de idareyi ele ald›ktan sonra 18 Mart 1918
ile 01 Nisan 1918 tarihleri aras›nda 20.000 Azeri
Türkü ﬂehit edilmiﬂtir. Azeri Türkleri askeri güçleri olmad›¤› için Ermeni soyk›r›m›na karﬂ› koyamad›lar.
Bu durum karﬂ›s›nda yeni kurulan Azerbaycan
Hükümeti Osmanl› Devletinden asker ve silah yard›m› istemek zorunda kald›. Bu yard›m istendi¤i
zaman Osmanl› Devleti tarihinin en zor günlerini
yaﬂ›yordu. Zira o günler 1. Dünya ﬁavaﬂ›n›n da zor
günleri idi. Çok zor ﬂartlar alt›nda bulunmas›na
ra¤men Osmanl› Hükümeti, yeni kurulan Azerbaycan Devletini korumak ve Azeri Türklerini Ermeni katliam›ndan kurtarmak üzere Azerbaycan’a asker ve silah gönderme karar› ald›.
Baﬂkomutan Vekili Enver Paﬂa bu iﬂ ile amcas› Halit Paﬂa ile üvey kardeﬂi Nuri Paﬂa’y› görevlendirdi.
1918 y›l›nda “Kafkas ‹slam Ordusu” ad› ile
Azerbaycan’a gönderilen Türk askerleri ile Ermeniler aras›nda Gence, Göyçay, Aksu, ﬁamal› ve Bakü ﬂehirleri civar›nda, daha sonra Karaba¤’da çok
ﬂiddetli çarp›ﬂmalar oldu. Ermeni savaﬂç›lar› aras›nda Rus askerleri de vard›. Bu ﬂiddetli savaﬂlar
neticesinde 15 Eylül 1918 tarihinde Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin Baﬂkenti Bakü ﬂehri Türk kuvvetlerinin eline geçti. Türk kuvvetleri Azerbaycan’da duruma hakim oldular.
Azerbaycan topraklar›nda meydana gelen bu
savaﬂlarda Azeri askerleri ile Türk askerleri birlikte
savaﬂt›lar ve ﬂehit oldular. Böylece Azerbaycan’da

meydana gelecek büyük Azeri katliam› önlenmiﬂ
oldu. Bu olay Azeri Türkleri üzerinde müthiﬂ bir
etki yapt›.
Osmanl› Devletinin en çetin günlerinde yapt›¤›
bu ola¤an üstü fedakarl›¤› Azeri Türkleri hiç unutmazlar ve daima ﬂükranla anarlar. Bu olay üzerine
Azeri ﬂairler taraf›ndan ﬂiirler yaz›lm›ﬂ, ﬂark›lar bestelenmiﬂtir. Bu olay Türkiye Türkleri ile Azeri Türkleri aras›nda dostluk ve kardeﬂlik ba¤lar›n›n hiç kopmayacak ﬂekilde güçlenmesine sebep olmuﬂtur.
1918 y›l›nda Osmanl› Devletinin çökmekte oldu¤u bir s›rada Azerbaycan’a asker gönderilmesi, Enver Paﬂa’n›n Türk Dünyas›na yapt›¤› çok önemli ve
son hizmeti olarak kabul edilmektedir.
‹ﬂte 1918 y›l›nda Osmanl› Hükümetince Azerbaycan’a gönderilen Türk askerleri ile Ermeniler aras›nda meydana gelen çarp›ﬂmalarda 1130
askerimiz ﬂehit olmuﬂtur. Bu
ﬂehitlerimiz için yak›n zamana
kadar Azerbaycan’da bir ﬂehitlik yap›lamam›ﬂt›.
Azerbaycan Cumhuriyeti
kurulduktan sonra T.C. Bakü Büyükelçili¤i nezdinde
görev yapan askeri ataﬂelerimiz bu konuya el att›lar ve
Bakü’de Türk ﬂehitli¤i için
yer arad›lar. En uygun yer
olarak, Türkiye Diyanet Vakf›
taraf›ndan Azeri ﬂehitleri hat›ras›na inﬂa edilen ﬂehitlik Camii’nin hemen yan›ndaki bir sahay› seçmiﬂler ve Türk ﬂehitli¤inin o
saha üzerine inﬂaas›n› sa¤lam›ﬂlard›r.
Askeri ataﬂelerimiz taraf›ndan Türk
ﬁehitli¤i olarak seçilen saha, Parlamento Binas›na 100 metre mesafede, park›n içinde, ﬁehitlik
Camii’nin yan›baﬂ›nda, Bakü’nün en mutena ve
hareketli yerlerinden biridir.
Azeri ﬂehitli¤inin de orada olmas› sebebiyle
buray› yerli, yabanc› bir çok devlet adam› ve di¤er
insanlar ziyaret etmektedirler. ﬁehitlik Camii’nde
5 vakit ezan okunmakta, namaz k›l›nmakta, Cuma günleri cami dolup taﬂmaktad›r.
Türk ﬂehitli¤i için Bakü’de daha uygun bir yer
bulunamazd›. Bu sebeple Türk ﬁehitli¤i için ﬁehitlik Camii’nin yan›baﬂ›n› seçen ve karar veren
komutanlar›m›z› kutlamak ve teﬂekkür etmek
gerekir.

Netice olarak Bakü Türk ﬁehitli¤i, ﬂehitlerimizin ﬂan›na uygun bir yere inﬂa edilmiﬂtir. Böylece
Vakf›m›zca Azerbaycanl› ﬂehitlerin hat›ras›na inﬂa
edilmiﬂ olan Bakü ﬁehitlik Camii, 1918 y›l›nda
Türkiye’den gidip orada ﬂehit olan Anadolulu
Türk ﬂehitlerinin de camii olmuﬂtur.
Bu ﬂehitlikte, ﬂehit askerlerimizin adlar›,
memleketleri ile birlikte madeni plaketler üzerine
yaz›l›p mermer üzerine monte edilmiﬂtir. ‹ﬂte Bakü’deki Türk ﬂehitli¤inin hikayesi budur.
Türk ﬂehitli¤inin buraya inﬂa edilmesi ile Bakü
ﬁehitlik Camii ayr› bir mana kazanm›ﬂt›r. Türkiye
Diyanet Vakf›n›n bu hizmeti her zaman takdirle
an›lacak bir hizmet olarak kalacakt›r.
Türkiye Diyanet Vakf› ad›na, Azerbaycan’›n Yevlak vilayetinde yapt›¤›m›z
“Çorumlular Camii” inﬂaat› için
Yevlak’a giderken ﬁamah›’ya varmadan, Mereze Reyonu yak›nlar›nda k›rsal alanda derenin
içinde tek baﬂ›na duran bir
kabir gördüm. Bu kabrin kime ait oldu¤unu sordu¤umda, yan›mdaki Azeri arkadaﬂlar “Türk zabitinin kabridir” derlerdi. Zira bu kabir
halk aras›nda eskiden beri
Türk zabitinin kabri olarak
bilinmiﬂ.
Demek ki Ermenilerle çarp›ﬂ›rken bu zabitimiz o derenin içinde ﬂehit olmuﬂtu ve ﬂehit oldu¤u yere defnedilmiﬂti.
Oradan ne zaman geçsem içime
hüzün çökerdi.
Bir defas›nda, yine oradan geçerken,
yolu da olmad›¤› için çamurlu sahalardan geçip
ﬂehit zabitimizin kabri baﬂ›nda fatiha okumuﬂtum. Oradan son geçti¤imde, kabrin bulundu¤u
yere k›rm›z› mermerden bir an›t yap›lm›ﬂ oldu¤unu gördüm ve çok sevindim.
Bakü Türk ﬁehitli¤inin inﬂaas›n› sa¤layan komutanlar›m›z, o derenin içinde tek baﬂ›na duran
ﬂehitimizin yerini de bulup üzerine an›t dikmiﬂlerdi.
Böylece 1918 y›l›nda Azerbaycanl› Türk kardeﬂlerimiz ve Azerbaycan topraklar›n› savunurken ﬂehit olan kahraman askerlerimize karﬂ› olan
borcumuzu aradan 80 y›l geçtikten sonra da olsa yerine getirmiﬂ oluyoruz.
TDV
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29 May›s Hastanesi’nden
HA BER LER • HA BER LER • HA BER LER

Sa¤l›k Taramas›

K

öklü bir gelene¤in filizlenen dal›
olarak 13 Mart 1975 tarihinde,
yüce ve ulvi duygularla kurulan Türkiye Diyanet Vakf›, kendi iﬂletmesi olan
TDV Özel Ankara 29 May›s Hastanesi
iﬂbirli¤i ile; hem 30. kuruluﬂ y›ldönümü, hem de Kutlu Do¤um Haftas›
münasebetiyle Ankara’n›n muhtelif
köylerinde sa¤l›k taramas› yapt›.
Çocuk, dahiliye, diﬂ ve genel cerrahi alanlar›nda uzman doktor,
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hemﬂire ve yard›mc› hizmetlilerin
görev ald›¤› sa¤l›k taramas›nda;
Ankara’n›n Haymana ‹lçesine ba¤l›
Evliyafak›, ﬁereflikoçhisar ilçesine
ba¤l› Çalören ve Nall›han ilçesine
ba¤l› Çamalan köylerinde yaﬂayan
vatandaﬂlar›m›z sa¤l›k kontrolünden geçirilerek, gerekli muayene ve
tedavileri yap›ld›.
‹mkanlar ölçüsünde gerçekleﬂtirilen kan say›m› vb. tetkiklerin de

yap›ld›¤› sa¤l›k taramas›nda, bu
köylerde yaﬂayan bütün çocuklar
diﬂ taramas›ndan geçirilerek, bo¤az
kültürleri yap›ld›.
Sa¤l›k taramas›nda; Türkiye Diyanet Vakf› Ankara 29 May›s Hastanesi taraf›ndan, çocuklara diﬂ f›rçalama al›ﬂkanl›¤› kazand›rmak
amac›yla, köylerdeki bütün çocuklara diﬂ macunu ve diﬂ f›rças› da¤›t›ld›.

TDV 29 May›s Hastanesi Polikliniklerini Yeniledi
"Ameliyat oldu¤u hastanede 1 gün sonra aç›l›ﬂ yapt› "

T

ürkiye Diyanet Vakf›’n›n kurucular›ndan Isparta eski milletvekili Yakup ÜSTÜN 30 y›l önce kurmuﬂ olduklar› vakf›n hastanesinde geçirdi¤i mide ameliyat›
sonras›, yenilenen polikliniklerin aç›l›ﬂ›n› yapt› .
Hastane yönetiminin aç›l›ﬂta onur konu¤u olan Yakup Üstün yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›na "bu bir gurur abidesidir" diye baﬂlayarak "Hastane iﬂletmecili¤inde vak›fç›l›k anlay›ﬂ›n›n AB ve ABD de eskiden beri örneklerine s›kça rastlanmaktad›r.” dedi. Sa¤l›k hizmetlerinde tüm vak›flar›n aktif olarak
görev almas› gerekti¤ine iﬂaret
eden Üstün, ameliyattan k›sa süre
önce ç›km›ﬂ olmama ra¤men, bu
aç›l›ﬂ› yapmak herkese nasip olmayacak bir vazifedir. 1975 y›l›nda
Dr. Lütfi Do¤an, Tayyar Alt›kulaç
ve Ahmet Uzuno¤lu ile birlikte kurdu¤umuz Türkiye Diyanet Vakf›n›n, toplumun en büyük ihtiyaçlar›ndan biri
olan sa¤l›k hizmeti üretiminde katk›da bulunmas› ayr›
bir sevinç kayna¤›d›r" diyerek konuﬂmas›n› tamamlad›.
Yakup Üstün’ün ameliyat›n› gerçekleﬂtiren Prof.Dr.
Arif Özdemir, hastan›n k›sa sürede eski sa¤l›¤›na kavuﬂaca¤›n› belirtti.

Yakup Üstün ile K›sa Söyleﬂi
Soru : Neden sa¤l›k hizmetleri?
‹htiyaç ve toplumsal beklenti bizleri bu
alana yöneltmiﬂtir.
Bu alanda özel teﬂebbüs yat›r›m› son derece s›n›rl› ve talep çok fazlad›r: Ayr›ca sa¤l›¤› yerinde olmayan bir insana verece¤iniz di¤er hizmetlerin bir manas› yoktur. Zaten bundan bir haz da alamaz. O nedenle insan sa¤l›¤›na her kurum ve kuruluﬂun yat›r›m yapmas› gerekir.
Soru : Vak›flar›n sa¤l›k hizmetlerinde görev almas› ile
ilgili neler söylersiniz?
AB ve ABD ülkelerinde bir çok örne¤ine rastlamaktay›z.
Bu ülkelerde sa¤l›k hizmetleri organizasyonu vak›flar kanal› ile yürütülmektedir. Bu iﬂ hem gönüllülük hem de
profesyonellik gerektirir. Bu nedenle vak›flar›n sa¤l›k
hizmetlerinde yer almas› uygun bir yaklaﬂ›md›r.
Soru : Temellerini atm›ﬂ oldu¤unuz bir hastanede
ameliyat olman›z nas›l bir duygu?
Türkiye Diyanet Vakf› hastane hizmetleri ile bir baﬂar›ya
daha imza atm›ﬂt›r. ‹stanbul’da hizmete açt›¤› hastane
ile günlük 800-900 hasta muayenesi yap›lmakta her
branﬂda toplam 50-60 ameliyat yap›lmaktad›r. Dünyada
ilk kez yap›lan ameliyatlar dahil tüm ameliyatlar›n yap›ld›¤› bir hastane insan›m›za gurur verir. Bizi de sevindirmektedir.

Üstün Zekal›lar Proje Kapsam›nda Bulunan Ö¤renci Grubuna
A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Taramas› Yap›ld›
stanbul Üniversitesi ile Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n 3 y›l

‹önce baﬂlatm›ﬂ oldu¤u "üstün zekal› ö¤renciler" pro-

jesinde yer alan ö¤renci grubuna, ücretsiz olarak a¤›z
ve diﬂ bak›m› yap›ld›. Ayr›ca hastanenin konferans salonunda ö¤rencilere sa¤l›k bilinci ve dengeli beslenme koﬂullar› anlat›ld›. Diﬂ f›rças› ve diﬂ macunu hediye edilen
ö¤rencilere slayt eﬂli¤inde do¤ru diﬂ f›rçalama tekni¤i
gösterildi.
Toplumun sa¤l›k seviyesinin ve bireylerin sa¤l›k
bilincinin art›ﬂ›n› sa¤lamada bütün kurum ve kuruluﬂlara önemli sorumluluklar›n düﬂtü¤ü bilinen bir
gerçektir. Bu ba¤lamda bireylere erken yaﬂta kazand›r›lacak al›ﬂkanl›klar da kal›c› olmaktad›r. Özellikle
çocuk yaﬂta verilecek sa¤l›k e¤itimi; sa¤l›kl› toplu-

mun alt yap›s›n› oluﬂturacakt›r. Bu düﬂünceden hareket eden Vakf›m›z 29 May›s Hastanesi çocuklara yönelik düzenledi¤i bu tür kampanyalarla hem toplumumuzun dikkatini çekmeyi amaçlamakta, hem de
çocuklar›m›za bu alanda al›ﬂkanl›k kazand›rmay› hedeflemektedir.
Vakf›m›z 29 May›s Hastanesinin ücretsiz olarak yapt›¤›, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› taramas›; Fatih Kaymakaml›¤›
Mimar Sinan ‹ﬂitme Engelliler ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri ile devam etti ve 08.03.2005 tarihine kadar okul
ö¤rencilerinin tamam›n›n a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› bak›m› yap›ld›. Her bir ö¤renciye diﬂ tarama formu ile yap›lan bak›m›n sonucu bildirildi ve ayr›ca kendilerine hastanemizin hediye paketleri verildi.
TDV
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Beyin Kanamaları
Uz. Dr. Melahat DE⁄‹RMENC‹
Nöroloji Uzman›
TDV 29 May›s Hastanesi - ‹stanbul

eyin kanamas› denildi¤inde, merkezi sinir sisteminin (beyin, beyin sap› ve beyincik) dokusu içine
(intraserebral) ya da onu çevreleyen zarlar aras›na (subaraknoidal, subdural, epidural) kanamay› anl›yoruz. Subdural ve epidural kanamalar baﬂl›ca travmaya (vurma,
çarpma, kazaya maruz kalma gibi) ba¤l› kanamalard›r.
Burada daha farkl› nedenlerle oluﬂan intraserebral (beyin
içi) ve subaraknoid kanamalardan söz edece¤iz. Konuya
geçmeden önce baz› tan›mlar› bilmek gerekiyor:
Beyin damar hastal›klar› terimi beynin bir bölgesinin
geçici veya kal›c› olarak, t›kanma veya kanama nedeniyle
etkilendi¤i ve/veya beyni besleyen damarlar›n patolojik
bir süreç ile do¤rudan tutuldu¤u tüm hastal›klar› kapsar.
‹nme bir beyin damar›n›n t›kanmas› ya da kanamas›
sonucu oluﬂur. ‹nme beynin belirli bir bölgesinde fonksiyon kayb›na ait belirti ve bulgular›n h›zla yerleﬂmesi ile
karakterize klinik bir tablodur. ‹nme nedeniyle komaya
giren ve subaraknoid kanama geçiren hastalarda fonksiyon kayb› tüm beyni etkileyebilir.
Tüm inmelerin % 80’inden damar t›kan›klar›, %
20’sinden beyin dokusu içine kanamalar sorumludur.
Kanamalar›n dörtte üçünü intraserebral kanama, dörtte birini ise subaraknoid kanama oluﬂturur. ‹nme tüm
dünyada koroner kalb hastal›¤› ve tüm
kanserlerin ard›ndan üçüncü s›kl›kta gelen
ölüm nedenidir. Ortalama olarak bir y›lda,
her 1000 kiﬂide 2 yeni inmenin ortaya ç›kt›¤› hesaplanm›ﬂt›r. Yaﬂl› nüfusta (45-84
yaﬂlar) bu oran binde dörde ç›kmaktad›r.
‹nmenin toplumsal yükü çok a¤›rd›r.
‹nmeli hastalar›n ço¤unlu¤u erken dönemde olmak üzere % 30’u bir y›l içinde
ölmekte, yaﬂayanlar›n üçte biri de günlük
iﬂlerinde baﬂkalar›na muhtaç olarak yaﬂamlar›n› sürdürebilmektedirler. Böylece
inme, toplumda üçüncü en s›k ölüm nedeni olmas›n›n yan›s›ra, eriﬂkinlerde ilk s›ra-
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da gelen maluliyet nedenidir. Nörolojik hastal›klar nedeniyle hastahaneye yatan olgular›n yar›s›ndan fazlas›n› inmeli hastalar oluﬂturmaktad›r. Nüfusu giderek yaﬂlanan
ülkemizde de inmenin çok önemli ve önlenebilir bir sa¤l›k sorunu oldu¤u aç›kt›r.
İNTRASEREBRAL KANAMA
‹ntraserebral kanamalar›n ana nedeni yüksek tansiyondur. Beynin belirli bölgelerini (beyin, beyin sap› ve beyincik) besleyen küçük atar damarlar, uzun süren yüksek
tansiyon sonucu çeﬂitli ﬂekillerde bozulmaya u¤rar ve yaﬂla birlikte bu damarlar y›rt›larak kanamaya yol açar.
‹lerleyen yaﬂ intraserebral kanaman›n en önemli risk
faktörüdür. ‹ntraserebral kanama erkeklerde kad›nlara
göre daha yüksektir. Yüksek tansiyon intraserebral kanama için en güçlü de¤iﬂtirilebilir ve kontrol alt›na al›nabilir risk faktörüdür. Günümüzde yüksek tansiyon tedavisi, intraserebral kanamadan korunman›n kan›tlanm›ﬂ
tek tedavi türüdür. Hastan›n özgeçmiﬂinde inme öyküsünün olmas›, a¤›r alkol kullan›m›, sigara içimi ve kansuland›r›c› (antikoagülasyon ve trombolitik) tedavilerin
al›nmas› intraserebral kanama aç›s›ndan önemlidir.

‹ntraserebral kanamada klinik
tabloyu belirleyen, kanaman›n yeri ve
ﬂiddetidir. Nedeni ne olursa olsun,
atar damar içindeki kan aniden beyin
dokusu içine belirli bir bas›nçla aç›l›r.
Kanama, genellikle ilk anda olur ve
durur. Birbirini izleyen kanamalar
çok seyrektir. Hasta o s›rada ﬂikayetini ifade etmeye f›rsat bulamadan yere y›k›l›r ve çeﬂitli derecelerde bilinç
bozuklu¤u tablosu geliﬂir. Bazen konuﬂma bozuklu¤u da olur. Hastan›n
sa¤ ya da sol vücut yar›s› felçlidir.
Felçli taraftaki yanak her nefes veriﬂte pipo içiyormuﬂ gibi ﬂiﬂer.
SUBARAKNOİD KANAMA
Subaraknoid kanama damar
içindeki kan›n, beyin-omurilik s›v›s›n›n dolaﬂt›¤› subaraknoid aral›¤a
aç›lmas› demektir. Kanayan, büyük
ço¤unlukla (% 85) beynin büyük boy
atar damarlar› üzerindeki "anevrizma" dedi¤imiz anormal baloncuk
oluﬂumlar›d›r. Toplar damar kaynakl› subaraknoid kanama seyrektir
ve toplar damar bas›nc›n›n düﬂük olmas› nedeniyle, s›zma niteli¤inde bir
kanama söz konusu oldu¤u için klinik tablo dramatik de¤ildir.
Subaraknoid kanaman›n yaﬂ ile
iliﬂkisi intraserebral kanama kadar
belirgin de¤ildir. Subaraknoid kanama kad›nlarda daha s›kt›r. Hastalar›n yaklaﬂ›k %5’inin soyunda subaraknoid kanama öyküsü vard›r. Subaraknoid kanama için en önemli de¤iﬂtirilebilir risk faktörü sigarad›r. Sigaran›n b›rak›lmas› riski azalt›r ama
tümüyle ortadan kald›rmaz. Yüksek
tansiyon da subaraknoid kanama
için bir risk faktörüdür. Sigaran›n b›rak›lmas› ve yüksek tansiyonun tedavisi subaraknoid kanaman›n önlenmesinde etkinli¤i kan›tlanm›ﬂt›r.
Subaraknoid kanamada klasik
baﬂlang›ç yak›nmas› genel durumu
iyi olan kiﬂide ani baﬂlayan baﬂa¤r›s›d›r. Bu a¤r› hastan›n tan›d›¤› di¤er
a¤r›lara benzemez. Kanama, hastalar›n % 18-20’ sinde aﬂ›r› fiziksel ak-

tivite ya da cinsel iliﬂki s›ras›nda baﬂlad›¤›n› gösteren yay›nlar vard›r. Subaraknoid kanama saptanan hastalar›n, yeniden kanama olas›l›¤› dikkate al›narak efordan kesin olarak
kaç›nmas› gerekir.
Subaraknoid kanama gibi ölümcül bir hastal›k söz konusu oldu¤u
zaman, her tür kuﬂkunun üstüne
gitmek gerekir. Bu yüzden ani baﬂlayan her baﬂ a¤r›s›nda subaraknoid
kanama olas›l›¤›n› dikkate almak ve
tan› koydurucu ad›mlar› ona göre
atmak gerekir. Kuﬂkunun do¤rulanmamas› subaraknoid kanaman›n atlanmas›ndan iyidir. A¤r› bazen enseden baﬂlay›p h›zla baﬂa yay›l›r, bazen
baﬂ›n ön bölümünde yo¤unlaﬂ›r. Kanaman›n ﬂiddetine göre, klinik belirtilere çeﬂitli düzeylerde bilinç bozukluklar›, bulant› ve kusma eﬂlik eder.
Baz› durumlarda hasta çok h›zla komaya girdi¤i için, baﬂ a¤r›s› ile ilgili
yak›nmalar›n› dile getirmeye f›rsat
bulamaz. Bu hastalar›n bir bölümü
(yaklaﬂ›k % 20-25) bir sa¤l›k kurumuna ulaﬂamadan dakikalar ya da
saatler içinde kaybedilir. Bir bölümü
ise (yaklaﬂ›k % 15) günler boyu giderek a¤›rlaﬂan bilinç bozuklu¤u
tablosu içinde kalabilir. Hastalar›n
yaklaﬂ›k %50-60’›nda, baﬂa¤r›s›na
bulant›, kusma, ›ﬂ›¤a hassasiyet, ense sertli¤i ve daha hafif bilinç bozuklu¤u belirtileri eﬂlik eder. Daha hafif
olgularda yak›nma sadece baﬂ a¤r›s›ndan ibaret kalabilir. Baz› hastalar
a¤r› yerine "baﬂ›ma sanki kaynar sular döküldü", "sanki enseme tokmakla vurdular" gibi ifadeler kullanabilir. Nas›l ifade edilirse edilsin, iyi
sorguland›¤› zaman olay›n bir baﬂa¤r›s› oldu¤u ve bunun hastan›n
daha önceden tan›d›¤› a¤r›lara benzemedi¤i anlaﬂ›l›r. Baﬂ a¤r›s›n›n ﬂiddeti, subaraknoid kanama için kesin
bir tan› kriteri de¤ildir. Uyan›k bir
hastada 2 saatten az süren hafif orta ﬂiddette bir baﬂa¤r›s›nda bile, nadir de olsa, anevrizmal subaraknoid
kanama bulunabilece¤ini unutmamak gerekir.

TDV 29 MAYIS HASTANESİ
NÖROLOJİ BÖLÜMÜ
Uzman hekim say›s›
EEG iﬂlem odas›
Teknisyen say›s›
EMG iﬂlem odas›
Uz.Dr. Melahat DE⁄‹RMENC‹
Uz.Dr. Buket OFLAZO⁄LU

:
:
:
:

2
1
1
1

Baﬂa¤r›s›- Epilepsi – Bel ve Boyun A¤r›lar›- Multiple Skleroz- Beyin Damar T›kan›kl›¤› ve Kanamalar›- Periferik Nöropatiler-Dengesizlik- Parkinson Hastal›¤›Tremor-Bunama- Kas Güçsüzlü¤ü
EMG
Merkezi ve çevresel sinir sisteminde oluﬂan hasarlar›n tespitine yarayan incelemedir. Bel, boyun f›t›klar›ndan kaynaklanan sinir kökü bas›lar›nda, ele aya¤a giden sinirlerin herhangi bir yerdeki hasarlanmalar›n› ortaya ç›karmada kullan›l›r.
Diyabet gibi çevresel sinirleri etkileyebilen hastal›klarda sinirdeki hasarlanma
durumunu tespit etmeye yarar.
Ayr›ca kol ve bacaktaki sinirlerin
omurilikten beyin kabu¤una kadar, göz
ve iﬂitme sinirlerinin beyin kabu¤una kadar olan bölümlerindeki hasarlanmalar›n› tespit etmeye yarar.
EEG
Baﬂta sara olmak üzere beynin elektriksel faaliyetini etkileyen hastal›klarda kullan›l›r. Bu hastal›klar sara d›ﬂ›nda ilaç zehirlenmesi, bunama, enfeksiyon, tümör,
beyin damar hastal›¤› gibi hastal›klard›r.
Kaynak : ‹TF Nöroloji Ders Kitab›

Nöroloji bölümü bilgi hatt› : 0.212 453 29 29
EEG – EMG bilgi hatt›

: 0.212 453 29 83

Hasta dan›ﬂma hatt›

: 0.212 453 29 89

Bilgi Hatt› : (0.212) 453 29 29 / 2096 - 2960 - 2962
Adres
: Vatan Caddesi
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü yan›
Fatih / ‹stanbul
TDV
Web
: www.29mayis.com.tr

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

31

ﬁubelerimizden
Faaliyetler

BALIKES‹R

T

ürkiye Diyanet Vakf›n›n
30. kuruluﬂ y›l dönümü

SAKARYA

S

akarya ﬂubemiz taraf›ndan, Çanakkale Zaferinin 90. y›l dönümü ve ﬂehitleri anma günü münasebetiyle Sakarya Atatürk Kapal›
Spor Salonunda muhteﬂem
bir program düzenlendi.
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Bal›kesir ﬁubemiz taraf›ndan
çeﬂitli etkinliklerle kutland›.
Kutlamalar çerçevesinde,
Türkiye Diyanet Vakf›na mad-

di ve manevi katk›da bulunan
hay›rsever vatandaﬂlar›m›zdan ahirete intikal edenlerin
ruhlar› için Merkez Za¤nos Paﬂa Camii’nde hatim ve mevlid-i
ﬂerif merasimi düzenlendi.
Programda bir konuﬂma
yapan Bal›kesir ‹l Müftüsü ve
Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› Necdet Çetin,
Türkiye Diyanet Vakf›n›n kuruluﬂ gayesini ve hizmetlerini anlatarak, “Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam dininin gerçek hüviyeti ile tan›t›lmas›nda, toplumun din konusunda
ayd›nlat›lmas›nda Diyanet ‹ﬂ-

leri 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 intikal ettirerek sosyal yard›m ve hizmeti
geliﬂtirmek üzere bundan 30
y›l önce kurulmuﬂtur.” dedi.
Necdet Çetin daha sonra
Bal›kesir ﬁubesi olarak yapt›klar› faaliyetler hakk›nda
bilgi verdi.

Programa, Sakarya Valisi Nuri Okutan, ‹l Müftüsü
ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ahmet ﬁark,
‹l Milli E¤itim Müdürü Aziz
Ersoy, Emniyet Müdürü
Mustafa Ayd›n, Merkez Belediye Baﬂkan› Süleyman
Diﬂli, sendika baﬂkanlar›, si-

yasi parti temsilcileri ve çok
say›da vatandaﬂ iﬂtirak etti.
Yo¤unluk dolay›s›yla izdiham›n yaﬂand›¤› programa kat›lan vatandaﬂlar›m›z›n tamam›na; “Türk Bayra¤›”, Yazar Mustafa Turhan’›n “Destanlaﬂan Çanakkale” kitab›, Peygamber

Efendimiz Hz. Muhammed
(SAV)’in “Veda Hutbesi”,
Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Bal›kesir Hutbesi” hediye
edildi. Törene kat›lanlara üç
bin kiﬂilik pide ve ayran ikram edildi.
Adapazar› Büyükﬂehir
Belediyesi Mehteran Tak›m›n›n gösterisi ve ‹stanbul
Beyaz›t Camii ‹mam› Suat
Göztok taraf›ndan Kur’an-›
Kerim okunmas›yla baﬂlayan programda Orhan Camii
‹mam› Alaaddin Beﬂel ﬂefli¤inde oluﬂan koro taraf›ndan ilahi ve kasidelerden
oluﬂan bir konser verildi.
Programda bir konuﬂma
yapan Sakarya Müftüsü ve
Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ahmet ﬁark,
huzur ve ve mutlulu¤un temelinin “asl›n› bilmek” oldu-
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lada¤ Merkez Camii
Yaz Kur’an kursunda
düzenlenen etkinliklerde
dereceye giren ö¤rencilere
çeﬂitli ödüller verilerek, çocuklar taltif edildi.
Ö¤renciler aras›nda düzenlenen bilgi yar›ﬂmas›nda
birinci gelen ö¤renciye bi-

B‹GA

B

iga Müftülü¤ü ve Vakf›m›z ﬁubesi taraf›ndan
müﬂtereken “Sevgi ve Bar›ﬂ
Dini ‹slam” konulu bir konferans düzenlendi. Konuﬂmac› olarak Yard.Doç.Dr.
Fatih Çollak’›n kat›ld›¤› konferansa Biga Kaymakam›
Ferhat Peﬂin, Belediye Baﬂkan› Mehmet Özkan, daire
amirleri ve çok say›da vatandaﬂ iﬂtirak etti.
Konferans›n aç›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Biga Müftüsü

¤unu belirtti. Türk Milletinin
tarihe mührünü vuran asil
bir millet oldu¤unu ifade
eden ﬁark, Türk milletinin yedi düvele karﬂ› Çanakkale’yi
geçilmez yapt›¤›n› vurgulad›.
Çanakkale Savaﬂ›nda Türk
askerlerinin ölüme koﬂarcas›na gitti¤ini ifade eden Ahmet

ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Veysel Y›ld›z, Çanakkale Zaferi’nin
önemine dikkat çekerek,
“Bundan 90 y›l önce ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtenlerin
kan›-can› ile yüzbinlerce ﬂehit verdik. Çanakkale Zaferini çok iyi anlamal›y›z.” dedi.
‹slam dininin bir sevgi
dini oldu¤una vurgu yapan
Veysel Y›ld›z, “Yaﬂam›n anlam› sevgidir, insan sevgi ile
yaﬂar. Dünya bugün her zamankinden daha fazla sevgiye muhtaçt›r. Unutmaya-

ﬁark, “Müslüman Türk Milleti Peygamber izinde yürüyen
bir millettir. Baz›lar› bunu bilmiyor, Allah bunlara basiret
versin.” dedi. Konuﬂmas›n›
zaman zaman ﬂiirlerle süsleyen Ahmet ﬁark, Çanakkale
Zaferini gençlere iyi anlatman›n gere¤ine vurgu yapt›.

l›m ki Allah’›n r›zas›n› kazanmak da sevgiden geçer. ‹nsanl›¤›n bundan sonraki zaman› sevgi zaman› olacakt›r.” dedi.
Daha sonra tebli¤ini sunan Fatih Çollak ‹slam dininin
sevgi, bar›ﬂ ve kardeﬂlik dini
oldu¤unu anlatarak “Sevginin
ve bar›ﬂ›n çözemedi¤i hiç bir
problem yoktur.” dedi. ‹nsanlar›n birbirine merhamet,

Programda Çanakkale
Zaferi ile ilgili bir tebli¤ sunan Tarihçi Yazar Mustafa
Turan ise zaferi sinevizyon
eﬂli¤inde anlatt›. Çanakkale
Savaﬂ›ndan çarp›c› örnekler
veren Mustafa Turan “Türk
Milleti “hayali bile hayal olan”
bir savaﬂ› kazand›. Bu savaﬂ-

siklet hediye edildi. Yine erkek ö¤renciler aras›nda düzenlenen futbol turnuvas›nda dereceye giren tak›mlar çeﬂitli hediyelerle
ödüllendirildi.
Kurs sonunda Kur’an-›
Kerim’i okumaya geçen 60
erkek ö¤renci ile 40 k›z ö¤renciye birer çeyrek alt›n
hediye edildi.
sayg› ve sevgiyle yaklaﬂmalar› gerekti¤ine iﬂaret eden
Yard.Doç.Dr. Fatih Çollak “‹nsan kalbini k›rmay›n, insan
kalbi k›r›ld›¤›nda tamiri zordur. Dinimizde güzel söz söylemek sadakad›r ve Allah kullar›n› çok sevmektedir.” dedi.

ta 1 m2’ye 6 mermi düﬂmüﬂ
ve m2’ye 5 litre kan akm›ﬂt›r.
Dünyada hiç bir savaﬂta bu
rakamlarla karﬂ›laﬂ›lmas›
mümkün de¤ildir.” dedi.
Tören münasebetiyle
bir konuﬂma yapan Sakarya
Valisi Nuri Okutan da Türkiye üzerinde bugün bile kötü
emelleri olanlar›n varl›¤›ndan söz edilebildi¤ini ifade
ederek, bunun hiç bir zaman bitmeyece¤ine vurgu
yapt›. Türk askerinin sadece Çanakkale’de de¤il, bir
çok cephede imkans›zl›klara
ra¤men kahramanca çarp›ﬂt›¤›n› ve yurdunu düﬂmana çi¤netmedi¤ini belirten Vali Okutan, “Biz dostlu¤umuza s›k›ca ba¤l›y›z.
Ancak düﬂmanlar›m›z›n gazab›m›zdan korkmas› gerekir.” dedi.
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ﬁubelerimizden Faaliyetler

ÇARﬁAMBA

Ç

arﬂamba ‹lçe Müftülü¤ü öncülü¤ünde, Türkiye Diyanet Vakf› Çarﬂamba ﬁubesi ve hay›rsever vatandaﬂlar›m›z›n katk›lar› ile
e¤itim-ö¤retime haz›r hale
getirilen Hasbahçe Yat›l›
K›z Kur’an Kursu düzenlenen bir törenle hizmete
aç›ld›.
Törene Çarﬂamba Kaymakam› Nurettin Yücel,
Belediye Baﬂkan› Hüseyin
Dündar, Milli E¤itim Müdürü ‹sa ﬁeker, daire amirleri
ve kalabal›k bir topluluk
kat›ld›.

DALAMAN

M

u¤la ili Dalaman ilçesi,
Kapukarg›n köyü sakinlerinden hay›rsever Ali
Kara, ilçe merkezinde bulunan gayrimenkulünü Vakf›m›za ba¤›ﬂlad›. Dinimizin
emretti¤i ve övdü¤ü sadaka-i cariyenin güzel bir örne¤i olan bu anlaml› ba¤›ﬂ vesi-

S‹VEREK

S

iverek Müftülü¤ü ve
Vakf›m›z ﬁubesi iﬂbirli¤i içinde yürütülen hiz-
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Tören münasebetiyle bir
konuﬂma yapan Çarﬂamba
Kaymakam› Nurettin Yücel,
Kur’an kursunun k›sa sürede

haz›r hale getirilmesinde
eme¤i geçenleri kutlayarak,
kursun hay›rl› olmas› temennisinde bulundu.

1500 m2 alan içerisinde
410 m2 alana oturan dört
katl› Kur’an kursunda 50
ö¤renci okumaktad›r.

Müftülü¤ü, camisi olmayan köy sakinleri ile temasa geçerek, vatandaﬂlar›m›z›n da gayretli giriﬂimleri neticesinde Güvercin,

Büyüktepe, Cinhisar, Y›lanp›nar, Gazi, Aﬂa¤›karabahçe, Otli, Ortaçl› ve K›liçek köylerinde camilerin
temelleri birer birer at›ld›.
Bunlardan Güvercin, Büyüktepe, Cinhisar, Y›lanp›nar ve Gazi köylerinde inﬂa
edilen camiler k›sa sürede
bitirilerek ibadete aç›ld›.
Yeni aç›lan camilerin
ihtiyaçlar›n›
gidermek
amac›yla ‹lçe Müftüsü ve
Vakf›m›z ﬁube Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Tahsin Ayd›n’›n giriﬂimleri ile hal›
toplama kampanyas› baﬂlat›ld›. Bu hay›rl› giriﬂimin
sonucunda toplanan hal›lar ibadete aç›lan camilere
TDV
da¤›t›ld›.

lesiyle ‹lçe Müftüsü ve Vakf›m›z ﬁube Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Kemal Bal taraf›ndan, hay›rsever Ali Kara’ya
bir teﬂekkür belgesi verildi.
Hay›rsever Ali Kara’n›n
ba¤›ﬂ›n›n Allah indinde kabul olmas›n› temenni edip,
kendisine, Cenab-› Hak’tan
sa¤l›k saadet ve uzun ömür
diliyoruz.

metler artarak devam ediyor.
Camisi olmayan köylerin camilendirilmesi fikrinden yola ç›kan Siverek
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DERKENAR

Mehmet ERDO⁄AN

Hizmet Anlay›ﬂ› ve
Hizmetin Karﬂ›l›¤›

H

izmet kavram› genelde tasavvuf kültürüne ait bir kavram olarak bilinir. Allah için
sevap kazanmak amac›yla insanlara
hizmet etmeyi bir fazilet kabul eden
tasavvufî anlay›ﬂ, bu yolla kendine
özgü bir e¤itimi amaç edinir. Tasavvuf, e¤itimin merkezine nefsin e¤itimini koyar. Bu ba¤lamda nefsi riya,
kibir, gurur haset, cimrilik vs. gibi
kötü hasletlerden ar›nd›rman›n yollar›ndan biri de insanlara hizmet etmekten geçer.
Modern insan iliﬂkilerinde ve günümüz dilinde ise hizmet kavram›,
geleneksel anlam›n ötesinde kiﬂilik
oluﬂumuyla ilgili bir olgu olarak ele
al›n›r. Bir dünya görüﬂüne ve hayat
tarz›na sahip olan insan, hizmet anlay›ﬂ›yla kendi duruﬂunu, aidiyetini tebarüz ettirmiﬂ olur. ‹dealist bir insan›n hizmete yüklemiﬂ oldu¤u anlamla, sözgelimi bir meslek erbab›n›n
hizmet anlay›ﬂ› kiﬂilik nokta-› nazar›nda kesiﬂebilir. Böylece hizmet kavram› ilimden sanata, ticaretten siyasete, aileden topluma hayat›n bütün
alanlar›nda bir karﬂ›l›k bulmuﬂ olur.
Bir inanc›n ve ülkünün heyecan›n› duyan kafas›n›, gönlünü, hatta can›n› hizmet sahas›na taﬂ›mak ister.
‹radesi onu, do¤ru bildi¤i ﬂeyleri
yapmaya sevk eder. Do¤ruyu yakalamak, her konuda peﬂini b›rakmamak bazen o kadar zordur ki bu durumda insan iradesi, kendini ç›kmaz
bir labirentte hisseder. Bir konu
hakk›nda inançla ve bilinçle karar
vermiﬂsinizdir. Gün gelir geriye dö-

nüp bakars›n›z; yapt›klar›n›zdan bazen gurur duyars›n›z, bazen de keﬂke ﬂöyle yapsayd›m, dersiniz. ‹ﬂte bu
keﬂkeler, hayat›m›z›n her safhas›nda var olan gerçeklerdendir. Keﬂkeler ayn› zamanda bizi ileriye götüren
ve yeni karﬂ›s›nda ufkumuzu açan
birer özeleﬂtiri imkân›d›r.
‹nsan›n bireysel hayat› da keﬂkelerle yol al›r. Keﬂkeler olmasa önümüzü göremeyiz. Rizikosuz ve keﬂkesiz bir hayat› düﬂünmek mümkün

müdür? Kendini hizmete adarken rizikoya girmeyen, geçmiﬂe dönüp
bakt›¤›nda keﬂke demeyen bir anlay›ﬂ veya tav›r yerinde saym›ﬂ demektir. Milletlerin hayat›nda yerinde say›ﬂ veya geriye gitme, ileriye gidiﬂten
daha büyük bir yekûn teﬂkil eder.
Bazen küçük bir ›ﬂ›k, büyük ›ﬂ›k
kümelerinin heyecan›na sevk eder
bizi. O ›ﬂ›¤a bütün bir gelece¤i yükleriz. Bir hayal âleminin içinde oldu¤umuzu da biliriz; biliriz ama kendi-

mizi böyle bir hayale kapt›rmaktan
al›koyamay›z. Bu durum bizim, bir
inanç ve ülkü sahibi oldu¤umuza delâlet eder. Çünkü büyük inanç ve ülküler, olmaz san›lan hayallerin ürünüdür. Meselâ Fatih Sultan Mehmet
böyle bir hayalle 53 gün ‹stanbul’u
kuﬂatmam›ﬂ m›yd›? Son gün y›lg›nl›¤a kap›l›p kuﬂatmay› kald›rabilirdi, o
zaman da fetih müyesser olmazd›.
Türk milletinin Avrupa’y› tan›y›ﬂ›,
dünya çap›nda bir devlet oluﬂu tarihin bir cilvesi olarak sanki bu bir güne ba¤l›d›r.
Her hizmetin bir karﬂ›l›¤› vard›r,
fakat baz› hizmetlerin karﬂ›l›¤›, karﬂ›
taraftan beklenmez. Çünkü onlara
bir bedel takdir etmek güçtür. Bazen
de bir karﬂ›l›k beklemek için bir hizmete talip olursunuz. Hizmeti gerçekleﬂtirir ve karﬂ›l›¤›n› al›rs›n›z. Bu
hizmetin en düﬂük derecesidir. Baz›
hizmetlerin ise karﬂ›l›¤› yoktur. Onlar›n de¤erini ancak kendiniz takdir
edebilirsiniz. Yapt›¤›n›z iﬂ içinize siner ve sonuçtan mutlu olursunuz. Yine baz› hizmetler de vard›r ki hizmet
olup olmad›¤›n›n fark›na bile varmazs›n›z ve onu sevk-i tabiî ile yapars›n›z.
Çünkü yapt›¤›n›z iﬂ, kiﬂili¤inizin bir
gere¤idir ve kendi varoluﬂunuzu ancak bu ﬂekilde tamamlayabilirsiniz.
Böylece bir misyonu yüklenir ve onu
temsil etmiﬂ olursunuz. ‹ﬂte bu, hizmetin en ulvî derecesidir. Meselâ din
hizmetleri bu türden bir hizmettir.
Çünkü din hizmetleri, bir inanç ve ülkü olman›n ötesinde varoluﬂumuzu
TDV
ﬂekillendiren bir olgudur.
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‹slâm Ansiklopedisinden Hediyeli Kampanya
TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI

‹SLÂM
ANS‹KLOPED‹S‹
Yerli kültürümüzü yeniden inﬂa
ederken bize k›lavuzluk edecek
muhteﬂem bir hazine.
TDV ‹slâm Ansiklopedisi,
2000’e yak›n madde yazar›n›n haz›rlad›¤› telif bir
eser olup ‹slâmî bilimler,
Türk ve ‹slâm ülkelerinin tarihi,
co¤rafyas›, kültürü, medeniyeti, edebiyat›, sanat›
gibi alanlar› kapsayan
tamamen orijinal bir eserdir.
29 cilde ulaﬂan ansiklopedimiz 40 ciltte
tamamlanacak ve 18 bin madde içerecektir.

HED‹YEL‹ ABONE KAMPANYASI
M. As›m Köksal’›n 2 ciltlik
PEYGAMBERLER TAR‹H‹
27-30. cilt abonelerine:
2. cilt bir arada
Kampanya süresince
hediye verilmektedir.
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