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‹

nanç dünyam›zda ve geleneksel kültürümüzde

Ev, cami, ﬂehir, vatan ve bunlar›n içindeki her bir un-

dünya hayat›n›n gelip geçicili¤ine, as›l hayat›n ahi-

surla mekân›n bilincine ulaﬂ›r. Bazen zaman ve me-

ret yurdu oldu¤una dair söylemlerin as›l amac›,

kân bir olguda birleﬂir. ‹ﬂte o zaman tam bir bilinç

gerçe¤i yüzeysel bir biçimde ifade etmek de¤il, haya-

uyan›ﬂ› yaﬂan›r. Hac bunlardan biridir.

t›n anlam›na iliﬂkin yeni bir bilinç atmosferi oluﬂturmakt›r. Dünya hayat›n›n basamaklar› olarak gördü-

Hacc›n anlam ve semboller dünyas›nda ‹hram,

¤ümüz aﬂamalar, bir yönüyle sona yaklaﬂ›m› bir yö-

Telbiye, Mikad, Kâbe, Tavaf, Safa ile Merve, Sa’y,

nüyle de yeni anlamlar yüklenmeyi içerir. ‹lginçtir ki

Zemzem, Arafat, Vakfe, Müzdelife, Mina, Cemerat,

bilinç denilen yo¤unlaﬂma varl›kla yoklu¤un, yükseliﬂ-

Kurban ve Bayram› düﬂünelim. Hac, bu muhteﬂem

le düﬂüﬂün, sahip oluﬂla kaybediﬂin kesiﬂti¤i ince bir

semboller dünyas›yla âdeta bir mahﬂer provas›d›r.

çizgidir! Anl›k bir alg›lama, hayat›n anlam› üzerinde

Hacca giden mümin, Allah’›n huzuruna var›yor, mah-

köklü de¤iﬂim ve dönüﬂümlere sebep olabilmektedir.

ﬂere ç›k›yor ve sorgulamadan geçiyor! Sonra tekrar
dünya hayat›na; bu hayata ar›nm›ﬂ, temizlenmiﬂ ve

Müslüman›n hayat› bilinç uyan›ﬂlar›yla çevrelen-

bilinçlenmiﬂ olarak geri dönüyor! Orada dünyan›n çe-

miﬂtir. Zaman, onun için bir bilinçtir. ﬁairin dedi¤i gibi;

ﬂitli ülkelerinden gelen Müslümanlarla bir araya geliyor, tan›ﬂ›yor, biliﬂiyor, evrensel bir kongre gerçek-

Ne içindeyim zaman›n,
Ne de büsbütün d›ﬂ›nda;
Yekpare geniﬂ bir an›n
Parçalanm›ﬂ ak›ﬂ›nda.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar)

leﬂtiriyor. Hep birlikte hareket ediyor, ayn› kelimeyi

Müslüman gecesiyle gündüzüyle, yaz›yla k›ﬂ›yla,

man ve mekân›n bilince dönüﬂmesi gerekir. ‹badet-

cumas›yla bayram›yla, muharremiyle ramazan›yla za-

ler mümine bunu sa¤lar. Bu bilinçle yüklenmiﬂ dua

man›n bilincine erer. Mekân da onun için bir bilinçtir.

ve niyazlarla...

"Lebbeyk Allahumme lebbeyk!"i terennüm ediyor ve
tevhit nehrinin bir damlas› oluyor! Böylece zaman ve
mekân, hac ile bir bilince dönüﬂüyor.
Yaﬂad›¤›m›z hayat› anlaml› k›labilmek için za-
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ültür ve medeniyet; birbirine ba¤l›, birbirini
etkileyen ve toplumsal yap›lanman›n temelini teﬂkil eden en önemli unsurlar›n baﬂ›nda
gelir. Kültür ve medeniyetin taﬂ›y›c› unsurlar›n›n baﬂrolünde insanlar olsa da, etkileﬂimin kayna¤›n› yay›nlar
oluﬂturmaktad›r.

K

Kültürün ve buna ba¤l› olarak medeniyetin oluﬂmas›n›n özünde; toplumun konuﬂma ve yaz› dili, sanat›, bilimi, felsefesi, örf ve adetleri, inançlar›, al›ﬂkanl›klar›, ahlak ve hukuki de¤erleri yer almaktad›r. Kültürün özü ayn› kalmak ﬂart›yla, baﬂka kültürlerle iliﬂki
kurma ve teknolojinin geliﬂmesi gibi sebeplerle muhtevas› de¤iﬂebilmekte, burada en etkin rolü de yay›nlar oynamaktad›r.
Taﬂ›y›c› de¤er olarak nitelendirdi¤imiz kitaplar; gelecek kültürün ﬂekillenmesi, insanl›¤›n huzur ve mutlulu¤unu hedef alan reçetelerin oluﬂmas›n›n en önemli etkenlerinden birisidir.
ﬁüphesiz bütün medeniyetlerin ayr› kimlikleri, ayr›
üsluplar›, insana ve dünyaya ayr› bak›ﬂlar› vard›r. Bununla beraber, medeniyetlerin ortak gayeleri insanl›¤›
huzur ve refaha ulaﬂt›rmakt›r. Medeniyet denildi¤inde
akla ilk önce insan ve onun mutlulu¤u gelir. Bir çok tarifi olmakla beraber medeniyeti; memleketleri imar
ederek, insanlar› sosyal, ekonomik, kültürel ve ahlaki
yönden refah ve huzura kavuﬂturmak, madde ve mana aleminde yeknesakl›¤› sa¤lamak ﬂeklinde tarif edebiliriz.
Milletler, mensup oldu¤u medeniyetten ald›¤› ahlâk
ve enerjiyle kültürlerini oluﬂturur ve yönetim anlay›ﬂlar›n› geliﬂtirerek bir nevi o medeniyetin bayraktarl›¤›n› yaparlar. Bu çerçevede kendi medeniyetlerinin devam› ve
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milletlerinin huzuru için; kültürlerini tüm dünyaya taﬂ›ma çabas›na girerler.
Medeniyetlerin ortak paydas›, insanl›¤›n refah ve huzurunu sa¤lamak olmakla birlikte, her medeniyetin bu
gayeyi gerçekleﬂtirmesi her zaman mümkün olamamam›ﬂt›r. Bu da genellikle insan› ele al›rken onun madde ve
mana bütünü oldu¤unu görememekten kaynaklanmakta ve neticede insan mutlu olamamaktad›r.
Sömürü, ve istismardan uzak olan, kökleri yüce dinimiz ‹slam ve Osmanl› gelene¤ine dayanan bizim medeniyetimizde insan; madde ve mana bütünü olarak görülmüﬂ, toplumun yap›laﬂmas› bu temel üzerine bina edilmiﬂtir. Bu sayede insan, iyilik ve güzelli¤e, yoksulun, yetimin hakk›n› korumaya yönelmiﬂtir.
Bizler de, hem ülkemizde, hem tüm dünyada mutlu
ve huzurlu bir ortam›n hakim olmas›n› arzu etmekteyiz.
Öncelikle kendi içimizde bunu temin etme mecburiyetimiz vard›r. Kültürümüzü ve medeniyet anlay›ﬂ›m›z› örnekli¤imizle ve kitabi bilgiyle gelecek nesillere taﬂ›ma
mecburiyetindeyiz.
Biz, 24 y›ld›r taﬂ›y›c› unsur olan kitaplar› insanlarla
buluﬂturma amac›na matuf olarak, kitap ve kültür fuarlar›n› organize ediyor, bas›l› ve sesli yay›nlar›m›z›n say›s›n› art›rma gayreti içerisinde oluyoruz.
Bütün amaç; kültür ve medeniyet anlay›ﬂ›m›z›n gelecekte hakim olmas›d›r.
Kültür ve medeniyetimizin ›ﬂ›¤›nda gelece¤imizin inﬂa edilmesi ümidiyle mutluluklar diliyorum.
Sayg›lar›mla
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24. K‹TAP VE KÜLTÜR FUARI
Hiç bilenlerle
bilmeyenler
bir olur mu?
Zümer, 9

T

ürkiye Diyanet Vakf›, Ramazan aylar›nda bir gelenek
haline getirdi¤i kitap ve kültür
fuarlar›n›n 24. sünü düzenlemenin
gururunu yaﬂ›yor.
Teknolojinin geliﬂmesi, iletiﬂimin
interaktif hale gelmesi, bilgisayarlar
vas›t›sayla bilgiye ulaﬂ›m›n daha kolay olmas›, kitaba olan ihtiyac›n azalmas› gibi alg›lanmaktad›r.
Ancak kitap ve kitap okuman›n
yerini hiç bir teknolojik geliﬂmenin
doldurmas› da mümkün olamamaktad›r. Bu y›l düzenledi¤imiz 24. kitap ve kültür fuar›na gösterilen ilgiyi, insanlar›n kitaba olan teveccühlerini kitap sevgisinin bir göstergesi
olarak kabul edebiliriz.
Ramazan boyunca aç›k kalan kitap ve kültür fuar›na iﬂtirak eden
yay›nc›lar›n memnuniyetinin de bu
do¤rultuda olmas› kitaba olan ilginin
ve ihtiyac›n artarak devam etti¤ini
göstermektedir.

Ankara’da 95, ‹stanbul’da da
175 kuruluﬂun iﬂtirak etti¤i fuar›n
aç›l›ﬂ töreni Ankara Kocatepe Camii
avlusunda yap›ld›.
Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet
Ayd›n, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Vekili
ve Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli
Heyeti Üyesi Doç.Dr. Mehmet Görmez, milletvekilleri ve kalabal›k bir
toplulu¤un iﬂtirak etti¤i törende,
Mehmet Ayd›n ile Mehmet Görmez
birer konuﬂma yapt›lar.
Devlet Bakan› Mehmet Ayd›n fuar›n aç›l›ﬂ›n› müteakip stantlar› gezerek yay›nevi temsilcilerini kutlad›.
Bu y›l ilk defa fuar alan› içerisinde, çocuklara yönelik yay›nlar›n yer
ald›¤› çocuk stantlar› bölümü de yer
ald›. Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet
Ayd›n çocuklara yönelik yay›nlar›n
memnuniyet verici oldu¤unu ifade
ederek, bu bölümün önümüzdeki
y›llarda daha da geniﬂletilmesi temennisinde bulundu.
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Prof.Dr. Mehmet AYDIN
Devlet Bakan›

T

ürkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan
24 y›ld›r bir gelenek halinde sürdürülen kitap ve kültür fuar›n›n ferah bir ortamda düzenlenmesinin
memnuniyet verici oldu¤unu ifade
ederek konuﬂmas›na baﬂlayan Devlet Bakan› Prof.Dr. Mehmet Ayd›n
“Bu güzel faaliyetin daha güzel faaliyetlere kap› açmas›n›, sebep olmas›n›, bu mübarek günde Cenab-›
Haktan temenni ediyorum, niyaz
ediyorum.” dedi.
Medeniyetlerin adlar›n›, genellikle en zirvede oldu¤u dönemlerden
ald›klar›n› belirten Prof.Dr. Mehmet
Ayd›n, ‹bn-i Haldun’un medeniyetleri canl› organizmalar olarak nitelendirdi¤ini ifade ederek “Medeniyet
tarihin özünü oluﬂturur, t›pk› öteki
canl› organizmalar gibi medeniyetler de do¤ar, büyür, geliﬂir, olgunluk
evresine ulaﬂ›r ve nihayet oradan yavaﬂ yavaﬂ inmeye baﬂlar.” dedi.
Osmanl›’n›n da büyük bir medeniyet kurdu¤unu ifade eden Prof.Dr.
Mehmet Ayd›n “Bu medeniyetin
yükseliﬂ dönemini biz de yaﬂad›k. Biz
de idrak ettik. Fatih dönemidir bu,
hatta Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar getirebilirsiniz. Bu sadece askeri baﬂar› de¤il, mimaride
baﬂar›d›r. kariografide, hüsnü hatta
baﬂar›d›r, pek çok alanda baﬂar›d›r.
Ama ümit ediyorum ki medeniyetimizi bugün bulundu¤u yerden daha
fazla inmesine çal›ﬂmam›zla izin vermeyece¤iz.” dedi.
Osmanl›n›n ulaﬂt›¤› medeniyeti,
ﬂartlar içinde yeniden zirvesine
oturtmak için herkese büyük görev-
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ler düﬂtü¤ünü ifade eden Prof.Dr.
Mehmet Ayd›n “Bu medeniyetin art›k buradan yeniden ve tabii yeni
ﬂartlar içinde, yeni ba¤lam›nda,
kompleksinde tekrar eski zirvesine
ulaﬂmas› için çal›ﬂmak bizim için
medeni bir görev olmuﬂtur art›k, insani bir görev olmuﬂtur ve bir hayatmemat meselesi olmuﬂtur.” dedi.
Bugünkü ‹slam medeniyetinin
içinde bulundu¤u duruma de¤inen
ve ‹slam medeniyetinin zor anlar yaﬂad›¤›n› ifade eden Prof.Dr. Mehmet
Ayd›n “Bugün denebilir ki kitap medeniyeti, bilgi medeniyeti demek
olan ‹slam medeniyeti zor günlerini
yaﬂ›yor. Bu alt›n› çizerek, vurgu yaparak söyledi¤im ifadeler ﬂahs›ma
ait ifadeler de¤ildir. 20. Yüzy›l›n en
önde gelen ﬂarkiyatç›lar›ndan, do¤u
bilimcilerinden biri Frans Rozentav
diye çok önemli bir ilim adam› ve
onun yazd›¤› çok önemli bir kitap, kitab›n ad›; Zafer ‹lmindir. Zafer bilginin, Bilgi muzafferdir. O kitab›n hemen giriﬂinde derki; e¤er medeniyetleri bir kelimeyle ifade etmek durumunda kalacaksak, Roma medeniyeti özü itibar›yla bir hukuk medeniyetidir. Yani öbürleri yok anlam›nda de¤il, hukukun a¤›rl›kta oldu¤u
bir medeniyettir. Çin medeniyetleri
el sanatlar› medeniyetidir. ‹slam
medeniyetine geldi¤i zaman, e¤er
bu medeniyete bir ad verecek olursak hiç kimse ﬂüphe etmesin bu medeniyet ilim medeniyetidir. Zaten
ilim muzaffer diye baﬂl›k koymas›n›n
sebebi ‹slam’da ilim ve tefekkür tarihini anlatmas›d›r. Bu medeniyeti bir

“‹slâm medeniyetinin
insanl›k medeniyetine katk›s›;
binlerce cildi dolduracak
niteliktedir, kapasitededir ve
güzelliktedir.”
adla ifade edeceksek; o ilim medeniyetidir ki geriye, kayna¤a do¤ru giderseniz zaten oku emriyle baﬂlamak, akla hemen kendili¤inden kitab› getiriyor. O anda Peygamberin
önünde bir kitap yok. Ama yeni bir
hayat›n, yeni bir medeniyetin okuma
ile baﬂlamas› için en güzel sembolik
temsili, manay› ifade eden bir ﬂeydir. Bir din baﬂl›yor ve o din okuyla
baﬂl›yor, dolay›s›yla o dinle birlikte
bir medeniyet baﬂl›yor.” dedi.
Bugün bu medeniyetin insanl›¤a
getirmiﬂ oldu¤u katk›n›n yeteri kadar anlat›lamad›¤›, yeteri kadar kitaplaﬂt›r›lamad›¤› ve yaz›yla tescil
edilemedi¤i için, yapt›¤› katk›lar›n
önemli bir k›sm›n›n unutuldu¤unu
belirten Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, bu
medeniyete ait kitaplar sayesinde de

önemli geliﬂmelerin oldu¤una iﬂaret
ederek “Öyle bir medeniyet ki, onun
felsefe kitaplar› olmasayd› bildi¤imiz, tan›d›¤›m›z Bat› Rönesans› olmazd›. Hatta daha ileri gidiyorum ve
tart›ﬂmaya haz›r›m; ayd›nlanma diye
sürekli olarak dilimizden düﬂürmedi¤imiz o ç›¤›r›n daha temel taﬂlar›n›n
önemli bir k›sm› ‹slam medeniyetinden geliyor. Öyle ki, ‹slam medeniyetinin ortaya koydu¤u eserlerin bir
k›sm› as›rlarca Bat› uygarl›¤› içinde
yasaklanan eserler olmuﬂtur. Bunun
sebebi; çünkü, bu eserler düﬂünmeyi teﬂvik ediyor, bu eserler tefekkürü
teﬂvik ediyor. Birini örnek olarak vereyim; ‹bn-i Tufeylin Hayy ‹bn-i Yâkzan›, yani canl›n›n o¤lu diri anlam›nda bir felsefi romand›r. O felsefe romanda insan›n kendi akl›yla hakikat›
bulabilece¤i tezi iﬂlendi¤i için eser
yasaklanm›ﬂt›r. Çünkü insanlar akl›yla hakikat› bulamazlar görüﬂü, o gün
Bat› medeniyetinin en temel esaslar›ndan biridir.” dedi.
Bunlar› ö¤ünmek için dile getirmedi¤ini belirten Prof.Dr. Mehmet
Ayd›n, “Bunu ö¤ünmek için söylemiyorum ama bunu görmezlikten gelmenin, evvela bizim için hakikaten
utan›lacak bir durum oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂ›yorum ve Bat› için de

aç›kcas› bunu bir anlamda, en az›ndan bilim düzeyinde bakacak olursak, bir çeﬂit nankörlük olarak görüyorum. Bu medeniyetin gerçekten
insanl›k medeniyetine katk›s› binlerce cildi dolduracak niteliktedir,
kapasitededir ve güzelliktedir. Sadece felsefede de¤il, sadece bilimde
de¤il... Farabinin eserleri olmasayd›
bir düﬂünün bir insanl›k medeniyetini. ‹bn-i Sina’n›n sadece felsefi
eserleri de¤il, t›pla ilgili yazd›¤› en
hacimli eseri El-Kanun Fi’t T›p olmasayd›, onun meteoroloji ile ilgili,
onun jeoloji ile ilgili buluﬂlar› olmasayd› ve daha onun gibi yüzlercesinin; ‹bn-i Heysem’in sadece isimlerini saysak bitmez. Bu kadar büyük,
hakikaten eme¤i olan, hepimiz için,
insanl›k için bir medeniyet, bugün
sanki bir z›tl›¤›n, sanki bir aﬂ›r›l›¤›n,
sanki bir cehaletin temsiliymiﬂ gibi
dünyaya anlat›l›yor, çocuklara ö¤retiliyor.” dedi.
Bat›da okutulan ders kitaplar›n›n
pek ço¤unda as›rlar›n atlanarak medeniyet tarihi yaz›ld›¤›n› ifade eden
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, “As›rlar atlan›yor, ‹slami asarlar art›k unutulmuﬂ, bir tarafa b›rak›lm›ﬂ, dolay›s›yla hemen ‹slam medeniyeti deyince,
bugün Bat› medeniyetiyle ‹slam medeniyetinin mukayesesi yap›l›nca,
maalesef birisi için ne kadar pozitif
ﬂey varsa söyleniyor, öbürü için, ‹slam medeniyeti için bir sürü negatif
ﬂeyler söyleniyor. Bunun arkas›nda
bir cehalet vard›r, bu cehaleti gidermek evvela bizim vazifemizdir. Çal›ﬂarak bu medeniyeti yeniden kitaplaﬂt›rarak, kendimize ve insanl›¤a
anlatmak zorunday›z.” dedi.
Bu tür davran›ﬂlar›n arkas›nda
kas›t bulundu¤unu söyleyen Prof.Dr.
Mehmet Ayd›n “Bunun arkas›nda
kas›t vard›r, bunun arkas›nda baﬂka
planlar vard›r maalesef. Bunun arkas›nda çok kötü yanl›ﬂ bir dünya siyaseti vard›r. Önce ad›n› koy ve sonra ne yapacaksan yap anlay›ﬂ› vard›r.
Bu yönüyle hakikaten baﬂta Türkiye
olarak bizim, ama ‹slam dünyas› ola-

rak hepimiz bu medeniyetin evvela
bize, insanl›¤a yapt›¤› katk›lar› yeniden düﬂünmek zorunday›z. Onlar›, o
ürünleri yeniden insanl›¤a getirmek
zorunday›z. Çünkü hala büyük bir
k›sm› geçerlili¤ini, k›ymetini muhafaza eden ürünlerdir onlar ve ona
yeni ilaveler yapmak zorunday›z.
Ona yeni ilaveleri getirmek zorunday›z ki ça¤›n ihtiyaçlar›na; evvela kendi ihtiyac›m›za ama sonunda ça¤›n
ihtiyaçlar›na cevap verebilecek bir
düzeye getirebilelim.” dedi.
Bu ba¤lamda kitap fuarlar›n›n
çok önemli oldu¤una iﬂaret eden
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n “Mütevazi
bir faaliyet gibi görünür. Kitap ve
kültür fuarlar›; asl›nda son derece
önemlidir. Ciddi anlamda ele al›nmas› gerekir, çok s›k tekrar edilmesi gerekir. Çünkü bu fuarlar kitaplar› kitaplarla buluﬂturuyor evvela, kitap kitapla konuﬂuyor, bir mekanda
buluﬂuyorlar. Onlar›n o hayatiyeti
daha bir canlan›yor. Ben yaln›z de¤ilim diyor dini yay›nlar. Fen alan›nda
da da vard›r, edebiyat alan›nda vard›r, roman var, ﬂiir var, hikaye var,
baﬂka alanlarda da vard›r. Dolay›s›yla, evvela bir kitap dünyas›n›n ünisiyeti diyebilirsiniz. Biz kitap konusunu çok ciddiye al›yoruz. Çünkü ﬂuna
inan›yoruz: Ben hep söylüyorum ünlü bir Alman filozofundan iktibast›r.
“Kültürün evi dildir, dilin saray› da
muhafaza edildi¤i, korundu¤u yer
de kitapt›r.” Öyle bir medeniyetten
geliyoruz ki, beﬂ tane kitap görmek
için Kurtuba’dan ‹sfahan’a seyahat
eden alimlerimiz olmuﬂtur. Beﬂ tane
kitap, ama ‹sfahan’dan ama Tebriz’den, ama Maveraünnehir’den
Kurtuba’ya gidiyor. O kitaplar› görmek, okumak istinsah etmek için,
yani elle yaz›p daha sonra insanl›¤›n
hizmetine sunmak için k›talar aras›
diyebilece¤imiz seyahatleri göze al›yor.” dedi.
Herkesi kitap almaya davet eden
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n “Ben velilere, abilere, ablalara sesleniyorum:
Gelin biraz yiyece¤imizden fedakarl›k
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edelim, bir gün çorban›n yan›nda bir
kap baﬂka yeme¤imiz eksik olsun, üç
gün üst üste koyal›m kitap alal›m.
Ama kitap al›rken de çocuklar›m›z›
ﬂartland›ran kitaplar› de¤il, çocuklar›m›z› tek yöne, tek boyuta bo¤an kitaplar› de¤il, okuduklar› zaman haz
duyan, onlara haz veren kitaplar›,
onlar›n zihinlerini çal›ﬂt›ran kitaplar›,
onlar› farkl› okuyup, farkl› düﬂünüp,
oralardan farkl› ürünler ç›karmaya
yönlendiren kitaplar›, yani aç›kças›
farkl› alanlarda çocuklar›m›za farkl›
kitaplar taﬂ›yarak, onlar›n farkl› bilgilerle donat›lmas›na yard›mc› olal›m.
Böyle bir ça¤da böyle bir yard›m›n
hem kültürel, hem medeni, hem de
manevi çok büyük de¤eri vard›r.
Çünkü maalesef bilgi konusunda, kitapla yar›ﬂ halinde olan baﬂka kanallar vard›r. O kanallar› eleﬂtirecek halim yok. Ama bir gün hep görmeye
yüklenirsek, hep duymaya yüklenirsek, görmeyi daha çok seyretme anlam›nda söylüyorum. Okumadaki
görme de¤il. Hep seyret, hep otur,
hep iﬂit ve onunla bilgilen, bence zaten Allah’›n verdi¤i imkan ve kabiliyetlerin yar›s›n› biz dumura u¤ratm›ﬂ oluruz. Yar›s›n› zay›flatm›ﬂ oluruz. Sadece televizyonda bir program› seyretmeyle kalmayal›m. Onu da
seyredelim ama görsel yay›nlar kita-
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b› zay›flatmamal›d›r. Görsel yay›nlar
kula¤a hitabeden, göze hitabeden, o
rengarenk olan ﬂeyler kitap kokusunu, o ka¤›ttan gelen mübarek kokuyu hakikaten bir tarafa atacak, bir
tarafa itecek, bir galibiyete ulaﬂmamal›d›r diye düﬂünüyorum. Onun
için okuman›n hepimiz arkas›nda olmal›y›z.” dedi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n yay›n
konusuna hassasiyet gösterdi¤ini
dile getiren Prof.Dr. Mehmet Ayd›n,
“Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› olarak son
zamanlarda özellikle çocuklar› düﬂünerek yay›nlad›¤›m›z kitaplar› göreceksiniz. O elinize alaca¤›n›z küçücük bir kitap -Dinimi Ö¤reniyorumonlar ortalama 60-70 sayfal›k küçü-

cük kitaplard›r. Ama inan›n›z bu söylediklerimi size anlatmaya çal›ﬂt›klar›m› o 60 sayfaya yerleﬂtirmek için
aylarca çal›ﬂ›yoruz. Çocuk kitaplar›m›z›n gerçekten çocuk kitaplar› olmas› için çocuk uzmanlar› ile çal›ﬂ›yoruz, çocuk psikologlar› ile çal›ﬂ›yoruz, psikiyatristlerle çal›ﬂ›yoruz ki, o
kitap gerçekten çocu¤un dünyas›na
giren olumlu bir katk› olsun. ‹nﬂallah
ayn› ﬂekilde gençlerle ilgili kitaplar›m›z, entelektüel düzeyde kitaplar›m›z, çok yak›n bir tarihte sizin hizmetinize sunulacakt›r.” dedi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n de¤iﬂik kesimlere hitabedecek kitap haz›rlama çal›ﬂmas› içinde oldu¤unu
belirten Prof.Dr. Mehmet Ayd›n, bir
kitab›n dört-beﬂ basamak için ayr›
ayr› haz›rlanaca¤›n› ifade ederek “‹slama giriﬂ diyelim, çocuklar için,
gençler için, üniversite mezunlar›
için ama zihninde ciddi entelektüel
sorular olanlar için de yine ayr›ca
haz›rlanacak ayn› kitap ama beﬂ ayr› düzeye hitabedecek ﬂekilde çal›ﬂmalar›m›z var. Bunlar epeyce de
ilerledi.” dedi.
Prof.Dr. Mehmet Ayd›n konuﬂmas›n›n sonunda kitap ve kültür fuar›n›n hay›rl› olmas› temennisinde
bulunarak, “‹nﬂallah önümüzdeki
seneden itibaren sanatla ilgili faaliyetleri, çocuk köﬂesini, gençlik köﬂesini ve han›m köﬂesini daha zengin
bir biçimde huzurunuza, hizmetinize sunaca¤›z.” dedi.

“Müﬂterisiz mal zayidir”
Bunun bir tek istisnas› varsa,
o da kitapt›r,
Doç.Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yrd.
TDV Mütevelli Heyeti Üyesi
dik. Pek çok aç›dan ufuk aç›s› oldu.
Bu sene çocuk yay›nlar› kongresini
düzenliyoruz. Do¤rusu çocuk yay›nlar› konusu üzerinde arkadaﬂlar›m›zla düﬂünmeye baﬂlad›¤›m›zda
ülkemizin çocuk yay›nlar› konusunda dünyan›n çok gerisinde oldu¤unu ö¤renmek bizim için üzüntü verici olmuﬂtur. ‹ran gibi, M›s›r gibi
pek çok ülkelerin de gerisinde oldu¤unu görmek,
üzüntü verici olBizde ayr› düﬂünülmez bir mabed bir kitaptan
muﬂtur. Bu seU¤ulduyor kubbesinde oku diyen kitaptan.
beple çocuk yaMabetle kitab› buluﬂturan bu ki- y›nlar›na önem veriyoruz.” dedi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› olarak
tap fuarlar›m›z›n çeyrek asra yaklaﬂan bir gelenek oluﬂturmas› gerçek- yay›nlar›n büyük bir k›sm›n› çocuk
ten iftihar verici bir durum. Baﬂkan- alan›na yönelttiklerini belirten
l›¤›m ad›na, Türkiye Diyanet Vakf› Doç.Dr. Mehmet Görmez “Ayr›ca yiad›na bugüne kadar bu fuara katk›- ne bu sene, hem Kocatepe’de, hem
da bulunan bütün büyüklerimize, de Sultanahmet’de orta bölümlerde
bütün hocalar›m›za, bütün arkadaﬂlar›m›za huzurunuzda teﬂekkür etmeyi bir vazife addediyorum.” dedi.
Kitap ve kültür fuarlar›na bilimsel bir katk› sa¤lamak amac›yla üç
y›ld›r dini yay›nlar kongreleri düzenlediklerini ifade eden Doç.Dr.
Mehmet Görmez, “Biz üçüncü y›ld›r
bu çeyrek as›rl›k gelene¤e mütevazi, küçük, bilimsel bir katk› sunmaya çal›ﬂ›yoruz. Her y›l fuara paralel
olarak Kocatepe Konferans Salonunda dini yay›nlar kongrelerini düzenliyoruz. Birincisinde yazarlarla,
yay›nc›larla, bilim adamlar›yla Türkiye’de dini yay›nlar›n sorunlar›n›
ele ald›k. Önemli ölçüde bize yol haritas› ortaya ç›kard›. Geçen y›l görsel dini yay›nlar kongresini düzenleamazan ay›n›n insanl›¤a rahmet
ve bereket getirmesini temenni
ederek konuﬂmas›na baﬂlayan Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Vekili ve Vakf›m›z
Mütevelli Heyeti Üyesi Doç.Dr. Mehmet Görmez Kitap ve Kültür fuar›n›n 24. sünün düzenlenmesinin iftihar vesilesi oldu¤unu belirterek
“Arif Nihat Asya merhumun çok güzel bir beyiti vard›r:

R

çocuklar›m›z için ayr› bölümler oluﬂturuldu. Çocuklar kendilerine ait yaﬂ
gruplar›na göre kitaplar›n› orada bulabilecekler. Yine ayn› ﬂekilde dini
yay›nlar çocuk yay›nlar› kongremizin
giriﬂinde, salonumuzun giriﬂinde,
hem Türkçe, hem yabanc› dilde
önemli ölçüde zengin say›labilecek
bir çocuk yay›nlar› sergisi yer alacak.” dedi.
Doç.Dr. Mehmet Görmez konuﬂmas›n›n sonunda kitap fuar›n›n hay›rl› olmas› temennisinde bulunarak
“Türkçede bir atasözü vard›r. “Müﬂterisiz mal zayidir” Bunun bir tek istisnas› varsa, o da kitapt›r, Merhum
Cemil Meriç’in ifadesiyle, çünkü kitap istikbale at›lan bir mektuptur,
istikbale at›lan mektuplar›m›z›n günümüzde de hayat›m›z› ayd›nlatmaTDV
s›n› temenni ediyorum.” dedi.
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Kongre

iyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› taraf›ndan organize edilen ve
Ankara’da gerçekleﬂtirilen
III. Dinî Yay›nlar Kongresinde; çocuk yay›nc›l›¤›n›n sorunlar›n› tespit etmek, bunlar›n giderilmesi
için ortak bir zemin oluﬂturmak,
böylece çocuk sorunlar›na yönelik
çal›ﬂmalara katk› sa¤lamak amac›yla “Türkiye’de Çocuk Yay›nc›l›¤›” konusu ele al›nd›.

D

60 civar›nda bilim adam›, araﬂt›rmac› ve sanatç›n›n kat›l›mlar›yla
gerçekleﬂtirilen ve üç gün süren
kongrede; çocuk yay›nc›l›¤›n›n tarihsel geliﬂimi, çocuk yay›nlar› ve
din, görsel yay›nlar ve çocuk konular› ile çocuklara kitab› sevdirme ve okuma al›ﬂkanl›¤› kazand›rma, dinî kavramlar›n çocuk diline
aktar›lmas› sorunu, çocuklara yönelik çeviri yay›nlar, çocuk yay›nlar›nda arz-talep iliﬂkisi ve da¤›t›m
sorunlar› gibi konular ele al›nd›.
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Ayr›ca çocuk oturumunda on beﬂ
kadar çocu¤umuzun kongrenin
ana temas› üzerine görüﬂ ve düﬂüncelerini ifade etmelerine imkan verildi.
Ankara Kocatepe Camii Konferans salonunda aç›l›ﬂ› yap›lan III.
Dini Yay›nlar Kongresi’ne Kültür
ve Turizm Bakan› Atilla Koç, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Prof.Dr. Ali Bardako¤lu, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan
Yard›mc›lar›, daire amirleri, yay›nc›lar ve kalabal›k bir topluluk kat›ld›.
Törende Kültür ve Turizm Bakan›
Atilla Koç, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
Prof.Dr. Ali Bardako¤lu ve Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s› Doç.Dr.
Mehmet Görmez birer konuﬂma
yapt›lar.

Atilla Koç
Kültür ve Turizm Bakan›
ugün bu aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› k›sa k›sa üç
aﬂamada yapaca¤›m. Birinci aﬂama;
Cumhuriyetimizin bir kurumu ve bir arma¤an› olan Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›d›r. Diyanet iﬂleri Baﬂkanl›¤› ve Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› müessesesi hakk›nda çeﬂitli ﬂeyler
söylenebilir ama 20. yüzy›lda 21. yüzy›lda
anadolunun tekrar ihyas›nda Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›n›n rolü ve önemi hiç bir zaman
yats›namaz, yats›nmamal›d›r. ‹kinci husus,
ikinci aﬂama; ikinci aﬂamada Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›m›z›n etkinliklerinden olan dini
yay›nlarla ilgili her sene art›k gelenekselleﬂmeye baﬂlayan kongrelerin yap›lmas›.
Bunu da çok önemsiyorum. Türkiye
Cumhuriyetinin Kültür ve Turizm Bakan›
olarak çok önemsiyorum.
Biz yaln›z iç yay›nlar›m›z› de¤il, içteki
yay›nlar›m›z›n d›ﬂar›da da anlat›lmas› için
ça¤daﬂ metodlarla çal›ﬂmalar yapmaktay›z. Bizim bu çal›ﬂmalar›m›za, d›ﬂar›da da
etkinlikleri bulunan Diyanet ‹ﬂleri teﬂkilat›m›z›n da kat›lmas›yla yeni bir h›z, yeni
bir ivme kazanaca¤›z. Daha önce bu gibi
yay›nlar di¤er ‹slam ülkelerinden yap›lan
tercüme faaliyetleriyle baﬂlam›ﬂt›r. Ama
yine Cumhuriyetimizin büyük müesseselerinden olan, önce yüksek ‹slam enstitüleri, daha sonra ilahiyat fakülteleri haline
gelen Türkiye’deki yüksek e¤itim, ilahiyatla ilgili yüksek e¤itim kurumlar›m›z›n
yetiﬂtirdi¤i insanlarla art›k bu hususta da
kendi eserlerimizi bütün dünya ilim alemine ve özellikle ‹slam dünyas›na intikal
ettirmenin de zaman› gelmiﬂtir diye düﬂünüyorum.
Bu aç›dan da bizlerin yetkin ve etkin oldu¤una inan›yorum. Geçenlerde Frankfurt

B

kitap fuar›nda söyledi¤im gibi benim romanc›lar›m›n dünya romanc›lar›ndan ne eksi¤i var; fazlas› var demiﬂtim. Yine burada
da ayn› ﬂeyi söylüyorum. Benim din alimlerimin, ilahiyatç›lar›m›n baﬂka ilahiyatç›lardan, özellikle ‹slam dünyas›ndaki ilahiyatç›lardan ne eksikli¤i var, hatta fazlas› var. Öyleyse biz de bu yetkin insanlar›n eserlerini
d›ﬂ dünyaya, özellikle de ‹slam dünyas›na
tan›tmam›z gerekiyor.
Üçüncü aﬂama olarak konuﬂmam› sürdürürken, yine Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›m›z
ve Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›m›z›n dini kongreleri, dini yay›nlarla ilgili kongreleri ve bu
sene özellikle çocuk konusunu seçmiﬂ olmas›. Bu arada bilgi ça¤›nday›z, kendi toplumumuz, kendi içimizde devinim kazanmakta, iliﬂkilerimiz de¤iﬂmekte, geleneksel iliﬂkilerimiz de¤iﬂmekte ve dünya ile de iliﬂkilerimiz de¤iﬂmekte ve bu de¤iﬂim süreci inkar
edilmez bir olgu. ‹ﬂte burada bilgiye, okumaya, özellikle de bu kavramlar›n do¤ru ve
uygun bir ﬂekilde çocuklar›m›za benimsetilmesine çok ama çok büyük ihtiyaç vard›r.
Bu ihtiyac› sadece bilgiyle, onsuz olmaz
ama, sadece bilgiyle de olmaz.
‹ﬂin bir de pratik yan› var. O pratik yan›
çocuk yay›nc›l›¤›n›n bir an evvel h›zla artmas›, memnuniyetle ifade edeyim ki son üç senede Türkiye’de her türlü yay›nc›l›k büyük
bir ivme kazanm›ﬂt›r. Zannediyorum bu sene 25 binin üzerinde eser basm›ﬂ olaca¤›z.
Yak›nda da ‹stanbul’un bir bölgesinde kitap
ﬂehri diye bir etkinli¤i kurmaya çal›ﬂaca¤›z.
Böylece, yaln›z kendi kitaplar›m›z› de¤il,
baﬂkalar›n›n kitaplar›n› da bütün dünyaya
yayma merkezi olarak ‹stanbul’u seçece¤iz.
Tabi burada bir alt grup de¤il de bir yan
grup olan çocuk kitapç›l›¤› da böylece daha
da geliﬂmiﬂ olacakt›r.
Çocuklar›m›z, gelece¤imizin mimarlar›
ve orada bizim yapaca¤›m›z en büyük iﬂ, biz
çocuklar›m›z› seviyoruz. Do¤rusu çocuklar›m›z› sevdi¤imizden de ﬂüphem var. Ama
çocuklar› sevdi¤imizden gerçek ama gerçekten çok ﬂüphem var. Böyle olmas›yd›,
son günlerdeki ac› olaylar› yaﬂamazd›k. ‹ﬂte
burada bir yap›lanmaya ihtiyaç var. Bu yap›lanmada elbette hükümet olarak biz elimizden geleni yapaca¤›z. Ama Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›m›z ve di¤er sivil toplum kuruluﬂlar›m›z ama özellikle han›mefendilerimize
taﬂrada çok büyük görev düﬂmektedir.

Çocuk yay›nlar›na dönüyorum. Çocuk
yay›nlar› çocuklar›n gözünden, onlar›n yüre¤inden dünyaya bakt›¤› için biz büyüklerin de yararlanabilece¤i mesajlar içermektedir. Bunun için çocuk yay›nlar›na do¤rusu biz büyüklerin de ihtiyac› vard›r. Dünyaya onlar›n penceresinden, yüre¤inden bakabilmeyi ö¤renebildi¤imiz takdirde, çocuklar›m›z›n, onlar›n hayallerine uygun bir
dünya b›rakmak için daha etkin ve daha
verimli çal›ﬂmalar yapmakta bize yüktür,
ama ayn› zamanda da ﬂerefli bir görevdir.
Çocuklara yönelik haz›rlanan materyallerin, onlar›n üzerinde yarataca¤› olumsuz
etkilere karﬂ›l›k, baﬂta yay›nc›lar›m›z olmak üzere herkesin daha duyarl› olmas›n›
rica ediyorum. Çocuk yay›nlar›na büyüklerin penceresinden de¤il, çocuklar›n dünyas›ndan bakmay› baﬂarabildi¤imiz taktirde, bu duyarl›l›¤› büyük ölçüde gerçekleﬂtirmiﬂ olaca¤›m›z› ve büyüklerin programlar›nda dahi, olaki bir çocuk seyreder diye
çocuklar›m›z›n hassasiyetlerine dikkat etme zorunlulu¤u hepimizin üzerine bir sorumluluktur.
Günümüzde e¤itim olgusunun önemli
bir oranda görsel ve yaz›l› ürünlerinin ﬂekillendi¤i bir gerçek. Bu zenginlik içerisinde özellikle çocuklar›n e¤itimi ve hayal
dünyas›n›n zenginleﬂtirilmesini ben hayal
dünyas›ndan ziyade, çünkü hayalin maalesef son zamanlarda pejoratif manas› var,
ben imge dünyas›n›n zenginleﬂtirilmesi diyece¤im. Bu husustaki çal›ﬂmalar halen
onca çal›ﬂmam›za ra¤men yetersiz kalmaktad›r.
Çocuklar ve onlara ait yapaca¤›m›z
her ﬂey bize de fayda verecektir. Ufuklar›
zengin ve huzur içinde yetiﬂtirebildi¤imiz
çocuklar›m›z bizim en büyük ve öte dünyada da bize ve bizim hay›r hasenat›m›z›
devam ettirebilecek en büyük teminat›m›zd›r.
Bunun için bu kongreyi çok özel ve de¤erli bir etkinlik olarak karﬂ›l›yorum. Bu
yöndeki etkinlikler ve üretimler tüm toplumun kat›l›m›yla inﬂallah artarak devam
etmelidir.
Bu düﬂüncelerle üçüncü dini yay›nlar
kongresinin haz›rlanmas›nda baﬂta Say›n
Baﬂkan›m olmak üzere tüm eme¤i geçenleri kutluyor, teﬂekkür ediyor, sayg› ve selamlar›m› sunuyorum.
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Prof.Dr. Ali Bardako¤lu
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›

B

izleri yaradan, bizlere birbirimizi sevmeyi, çocuklar›m›za ﬂefkatle, büyüklerimize sayg›yla yaklaﬂmay› ö¤reten yüce
Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun.
Çocuklara gösterdi¤i engin ﬂefkatiyle
bizlere örnek olan Peygamber Efendimiz
Muhammed Mustafa’ya ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun.
Evet, Kur’an-› Kerim’in ifadesiyle çocuklar›m›z bizim göz ayd›nl›¤›m›zd›r, göz
nurumuzdur. Onlara gösterece¤imiz
özen, onlara gösterece¤imiz ﬂefkat asl›nda insanl›¤›n gelece¤ini inﬂa eden en
önemli ad›md›r.
Çocuklar›m›z›n e¤itimi eski din bilginlerinin tabiriyle ana rahminde baﬂlar. Yine onlar›n tabiriyle çocuklar›m›z›n helal
kazançla beslenmesi dahi, çocuklar›m›z›n
gelece¤ini, istikametini inﬂaada çok
önemli bir katk›d›r, ﬂartt›r, ön ﬂartt›r.
Elbette çocuklar›m›z›n ailesine, kendisine, çevresine karﬂ› sayg›l›, sevgili olmas›n› istiyorum. Elbette çocuklar›m›z›n
gelece¤e haz›rlanmas›n›, bizden daha iyi
yetiﬂmesini istiyoruz. Onlar›n hem akl›na, hem vicdan›na hitap etmeyi, onlar›n
hem bilginin e¤itimini almas›n›, hem irfan›n e¤itimini almas›n› istiyoruz. Bu itibarla, Baﬂkanl›¤›m›z›n çocuk yay›nlar›n›
masaya yat›rm›ﬂ olmas›n› ve çocuklara
vermiﬂ oldu¤umuz e¤itimin, çocuklara
yönelik yapt›¤›m›z yay›n›n ne kadar arzu
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etti¤imiz düzeyde oldu¤unu tart›ﬂmaya
açmas›n› fevkalade önemli görüyorum
ve toplumumuzun, milletimizin gelece¤i
için çok önemli bir ad›m olarak telakki
ediyorum.
Hepimiz biliyoruz ki yüce Rabbimizin
güzel isimleri ve güzel s›fatlar› vard›r.
Bunlardan birisi de yüce yaratan›m›z›n
Rahman s›fat›d›r. Hepimiz Rabbimizin
Rahman s›fat›n›n gölgesi alt›nda büyüyoruz, yetiﬂiyoruz ve geliﬂiyoruz. Onun rahmeti her ﬂeyi kuﬂatm›ﬂt›r. Annenin bebe¤i için saatlerce uykusuz kalmas›, kuﬂlar›n yuvas›ndaki yavrusuna usanmadan
g›da taﬂ›mas›, o vahﬂi hayvanlar›n pençesi alt›nda, çocuklar›n›, o narin yavrular›n›
yetiﬂtirmesi hep o Rabbimizin Rahman
s›fat›n›n tecellileridir. A¤açlar›n meyve
vermesi, çiçeklerin serpilmesi de yine
onun Rahman s›fat›n›n tecellileridir. Öyleyse bizim çocuklara gösterece¤imiz
ﬂefkat de yine Rahman s›fat›n›n bir tecellisi olmal›d›r.
Peygamber Efendimizin bu konuda
bir hadisini hat›rlayal›m. “Kim küçüklerine ﬂefkat göstermezse, kim büyüklerine
sayg› göstermezse bizden de¤ildir.” Burada Peygamber Efendimiz insanl›k için
çok önemli bir ideali, bir çizgiyi bize hedef
gösteriyor. Ve bu ﬂefkati, sayg›y› göstermeyenin insanl›k yar›ﬂ›ndan geri kald›¤›n›
haber veriyor.
Biliyoruz ki, art›k bilgi e¤itimi yetmiyor. Formel bilgileri, eﬂya ile eﬂya, insan
ile eﬂya aras›ndaki o formel bilgi ba¤›n›
anlatmam›z insanlara yetmiyor. Ayr›ca
insanlara irfan e¤itimi vermemiz de gerekiyor. Vicdan e¤itimi de vermemiz gerekiyor. Hatta pozitif bilgi haline gelmiﬂ
dini bilgi de yetmiyor. Yine Peygamberimizin tabiri ile ihsan e¤itimi vermemiz
gerekiyor. Öyle verelim ki art›k yuvadaki
çocuklar›m›za, toplumdaki çocuklara, sokaktaki çocuklara sahip ç›kal›m. O e¤itimi
alal›m ki toplumda her kesimi kucaklayal›m. O çocuklar›m›z›n bize emanet b›rak›ld›¤›n› farkedelim. O çocuklar›n bizim için
ilahi bir s›nav oldu¤unu farkedelim. Bu
e¤itimi verebilirsek, bu e¤itimi alabilir-

sek, inan›yorum ki ülkemizde ve dünyada
çocuklar›m›z›n hak etti¤i ﬂefkati alabilece¤ine inan›yorum.
Gönlümüzü inciten olumsuz örneklerin azalaca¤›na inan›yorum. Biz bunu sadece bilgi e¤itimi ile ve sadece diploma
ile sa¤layamay›z. Diploman›n arkas›nda
ihsan e¤itimi, irfan e¤itimi ve vicdan e¤itimi de gerekiyor. ‹ﬂte din bize burada laz›m. Din bize hayata böyle bir bütüncül
bakmay›, yarat›lan her ﬂeyi yaratandan
ötürü sevmeyi ö¤retti. Herhalde, yüce
Mevlan›n Rahman s›fat›na ve bize sevgi
emreden düsturlar›na bugün her zamankinden daha çok ihtiyac›m›z var.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› olarak ben
düzenledi¤imiz bu III. Dini Yay›nlar
Kongresinin böyle bir anlay›ﬂa da ufuk
açaca¤›na inan›yorum. Kongrede eme¤i
geçen bütün arkadaﬂlar›m› kutluyorum,
kongrenin toplumumuza, yay›nc›lar›na,
medya mensuplar›na, fikir adamlar›m›za, herkese mutlaka o ﬂefkat yolunda, o
irfan yolunda, o vicdan yolunda bir nokta da olsa katk›lar sa¤layaca¤›na inan›yorum.
Tekrar kongrenin hay›rl› olmas›n›,
Ramazan›n manevi iklimiyle kongrenin
verece¤i bu bak›ﬂ›n birleﬂerek toplumuza hay›rlar getirmesini temenni ediyor,
kat›ld›¤›n›z için, ﬂeref verdi¤iniz için bütün kat›l›mc›lara teﬂekkür ediyor, ayr›
yar› selamlar›m›, sevgilerimi ve sayg›lar›m› sunuyorum.

Doç.Dr. Mehmet Görmez
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan Yard›mc›s›

H

er toplumun, her milletin gelece¤i çocuklard›r. Bir toplumun gelecekte nas›l teﬂekkül edece¤ini, bir milletin istikbalde nas›l bir düﬂünce ve kültür
hayat›na, hatta nas›l bir dini manevi hayata sahip olaca¤›n› merak ediyorsak, çocuklar›n neler okudu¤una, hayal dünyalar›n›n ne tür masal, hikaye ve romanlarla
inﬂa edildi¤ine, çocuk dilinde ne tür ﬂiirlerin terennüm edildi¤ine bakmak gerekir.
Çocuk yay›nlar› bir ülkenin gelece¤ini garantiye alan geliﬂmiﬂli¤inin en
temel göstergesi say›lm›ﬂt›r. Bir ülkenin kültür ve medeniyet seviyesini, o
ülkenin çocuk yay›nlar›n›n seviyesine
bakarak tespit etmek mümkündür. Yine bir ülkenin geçmiﬂ kültürü, geleneksel de¤erlere ba¤l›l›¤› ve gelece¤e bak›ﬂ›, öncelikle çocuk yay›nlar› üzerinden
de¤erlendirilir.
Modern dünyada çocuk yay›nc›l›¤›
dev bir sektördür. Bu alanda teknik ve
pedagojik imkanlar seferber edilir. Çocu¤a hitabeden her türlü yay›n, heyetler halinde haz›rlan›r. E¤itimci, psikolog, din adam›, dil bilimci, estetik uzman›, iletiﬂimci hep birlikte çal›ﬂarak
ürünler ortaya koyarlar.
Çocu¤a hitap etmek öyle s›radan ve
kolay bir iﬂ de¤ildir. Kuru ve didaktik
metinler, gayesiz maceralar çocuklar
için yeterli görülmez. Çocuk yay›nlar›n›n amac› e¤lendirmekten ziyade, çocu¤a davran›ﬂ kazand›rmak, onu kiﬂilik
sahibi k›lmak, yeteneklerini geliﬂtirmek
ve gelece¤e haz›rlamakt›r.
Kongremize haz›rl›k çal›ﬂmalar› s›ras›nda ülkemizde çocuk yay›nc›l›¤›n›n

ne derece ihmal edildi¤ini üzülerek
müﬂahade etmiﬂ bulunuyoruz. Çok
önemli oldu¤u halde, kitap istatistiklerinin hiç olmay›ﬂ›, var olanlar›n eksik
oluﬂu kat’i, aç›k yarg›larda bulunmay›
güçleﬂtirmektedir. Ancak, geliﬂi güzel
bir araﬂt›rmayla çocuk yay›nlar›n›n çeﬂidi, say›s› ve niteli¤i bak›m›ndan dünya s›ralamas›n›n çok gerilerinde oldu¤umuz görülecektir. Var olan yay›nlar›n da dili, üslubu, çizgisi, tasar›m› çocu¤un dil dizgisine uygun yaz›l›p yaz›lmad›¤›n›, çocu¤unun alg›s›na hitap
edip, etmedi¤i aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde bunlar›n da ne derece uygun
yay›nlar oldu¤u, eskilerin ifadesiyle cahil sualdir.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde görülen çocuk
edebiyat› ana bilim dallar›, çocuk edebiyat› araﬂt›rma enstitüleri, araﬂt›rma
merkezleri, çocuk edebiyat› kütüphaneleri gibi merkezlerin ülkemizde bulunmay›ﬂ›, yahut çok az oluﬂu da onun
baﬂl›ca sebeplerindedir.
Türkiye’de çocuk yay›nc›l›¤›n›n geliﬂim sürecinde dini muhtevaya, ça¤daﬂ dünya örne¤inde oldu¤u gibi ciddiyetle yaklaﬂ›ld›¤›n› söylemek pek
mümkün de¤ildir. Dini muhtevadan
adete kaç›lm›ﬂt›r. Ahlaki de¤erler yüzeysel bir bak›ﬂla ele al›nm›ﬂ, aile olgusuna gerekli hassasiyet gösterilmemiﬂtir. Yahut bunlar› yapma iddias›nda olanlar, çocuk dilini ve çocuk psikolojisini yakalayamam›ﬂ kuru ve didaktik kalm›ﬂt›r.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› toplumu
din konusunda ayd›nlatmak görevini
yerine getirirken, elbette gelece¤imizin teminat› demek olan çocuklar›m›z›
da dikkate almak durumundad›r.
Yay›n faaliyetlerine kuruldu¤u y›llarda baﬂlayan Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›
bugüne kadar toplam 641 eser yay›nlam›ﬂt›r. Bunun 163’ü çocuk kitab›d›r.
‹lk çocuk kitab› 1972 y›l›nda yay›nlanm›ﬂt›r. Kitab›n ad› “Allah Zulme Raz›
Olmaz”. Dr. Lütfi Do¤an’›n Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve Saim Yeprem Hocam›z›n
Derleme ve Yay›n Müdürü oldu¤u dönemde 15 Temmuz 1973 tarihli Diyanet gazetesinin 72. say›s›nda çocuklar
için müsabaka yoluyla haz›rlatt›r›lacak

eserlerle ilgili bir ilan yay›nlanm›ﬂt›r.
Piyes, hikaye ve roman dal›nda dereceye giren eserlere ödül verece¤i duyurulmuﬂ, daha sonra bu eserler Baﬂkanl›¤›n çocuk yay›nlar›n›n temelini oluﬂturmuﬂtur.
Süreli yay›n olarak Diyanet Çocuk
Dergisi 1979 y›l›nda üç ayl›k olarak yay›n hayat›na baﬂlar. Ard›ndan iki ayl›k
ç›kar ve 1981 y›l›ndan itibaren, bu güne kadar ayl›k olarak yay›n›n› sürdürür.
Diyanet Çocuk Dergisi Aral›k 2005 itibariyle 305. say›s›na ulaﬂm›ﬂt›r.
Baﬂkanl›¤›m›z›n son çocuk yay›n›,
çocuklara yönelik yay›n projelerimizden
biri, bas›m› halen devam eden ve mürekkep kokusu üzerinde olan “Kitab›m›
Ö¤reniyorum” adl› eserdir.
Kongremizin genel amac› çocuk yay›nc›l›¤›n›n sorunlar›n› tespit etmek,
bunlar›n giderilmesi için ortak bir zemin oluﬂturmak, böylece çocuk sorunlar›na yönelik çal›ﬂmalara katk› sa¤lamakt›r.
Bu çerçevede çocuk yay›nc›l›¤›n›n
tarihsel geliﬂimi, çocuk yay›nlar› ve din,
görsel yay›nlar ve çocuk konular› ile çocuklara kitab› sevdirmek ve okuma
al›ﬂkanl›¤› kazand›rma, dini kavramlar›n çocuk diline aktar›lmas› sorunu, çocuklara yönelik çeviri yay›nlar ve çocuk
yay›nlar›nda arz talep iliﬂkisi ve da¤›t›m sorunlar›n›n de¤erlendirilece¤i sorunlar alan› ele al›nacakt›r.
Çocuk yay›nc›l›¤› yapan 30 civar›nda yay›nc› da kongremizi izleyecektir.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› olarak
kongrenin özel amac› ise ﬂudur: Baﬂkanl›k olarak çocuklara yönelik bas›l›,
sesli ve görüntülü yay›nlarda milli,
manevi, ahlaki ve moral de¤erleri benimsetici politikalar›m›z› geliﬂtirmek,
her türlü zararl› ak›mlardan çocuklar›
korumak, çocuklar› bilgilendirici ve bilinçlendirici yay›nlar yapmak, gelece¤imizin teminat› olan yavrular›m›z› yozlaﬂma kültürü ve ﬂiddet unsuruna
karﬂ› korumaya çal›ﬂmak, onlar›n gönül dünyalar›na, hayallerine hitap etmek ve onlar›n dilini yakalamaya çal›ﬂmakt›r.
Tekrar kongremizi onurland›rd›¤›n›z
için hepinize sayg›lar sunuyorum.
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iyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›nca
ilki 31 Ekim-02 Kas›m 2003,
ikincisi 05-07 Kas›m 2004
tarihleri aras›nda düzenlenen ve geleneksel hâle gelen Dinî Yay›nlar
Kongresinin üçüncüsü, 28-30 Ekim
2005 tarihleri aras›nda “Türkiye’de
Çocuk Yay›nc›l›¤›” konusunu ele almak üzere Ankara’da gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
“Türkiye’de Çocuk Yay›nc›l›¤›”
konusunun ele al›nd›¤› III. Dinî Yay›nlar Kongresinin amac›, çocuk yay›nc›l›¤›n›n sorunlar›n› tespit ederek bunlar›n giderilmesi için ortak
bir zemin oluﬂturmak, çocuklara
yönelik dinî yay›nlar›n kalitesini art›rarak çocuk sorunlar›n›n çözümüne katk› sa¤lamakt›r. 49 bilim adam› ve araﬂt›rmac›n›n kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirilen kongrede; çocuk
yay›nc›l›¤›n›n tarihsel geliﬂimi, çocuk yay›nlar› ve din, görsel yay›nlar
ve çocuk konular› ile çocuklara kitab› sevdirme ve okuma al›ﬂkanl›¤›
kazand›rma, dinî kavramlar›n çocuk diline aktar›lmas› sorunu, çocuklara yönelik çeviri yay›nlar ve çocuk yay›nlar›nda arz-talep iliﬂkisi ve
da¤›t›m sorunlar›n›n de¤erlendirildi¤i sorunlar alan› ele al›nm›ﬂt›r.
Kongreye, çocuk yay›nc›l›¤› yapan
20 yay›nevi de gözlemci olarak kat›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca kongrede, Ankara ‹l Millî
E¤itim Müdürlü¤ü taraf›ndan tespit edilen ve ilkö¤retim ça¤›ndaki
26 ö¤rencinin kat›l›m›yla “Çocuk
Oturumu” gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu
oturumda çocuklar, kendileriyle ilgili sorunlar› dile getirmiﬂ ve oturumun sonunda, bilim adam› ve çocuk yazarlar› birer de¤erlendirme
yapm›ﬂt›r.
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III. Dinî Yay›nlar Kongresinin Sonucunda
Aﬂa¤›da Belirtilen Konular Karara Ba¤lanm›ﬂt›r
1. Ülkemizde çocuklara yönelik yay›nlar, Tanzimat döneminden
itibaren belli bir ivme kazanm›ﬂ
ve geliﬂerek artmaya devam etmiﬂtir. Ancak çocuk yay›nc›l›¤›nda, özellikle bat› çocuk edebiyat›n›n yakalam›ﬂ oldu¤u seviye ile
ülkemizdeki çocuk yay›nlar›n›n
düzeyini karﬂ›laﬂt›rmak mümkün de¤ildir. Ülkemizdeki çocuk
yay›nc›l›¤›, baﬂta estetik yön olmak üzere niteli¤i ve etkisiyle di¤er alanlardaki yay›nc›l›¤›n da
gerisindedir. Ülkemizdeki çocuk
yay›nc›l›¤›n›n seviyesinin geliﬂtirilmesi amac›yla resmî kurumlarla özel kuruluﬂlar bilgi al›ﬂveriﬂi ve dayan›ﬂma içinde olmal›,
periyodik olarak istiﬂare ve çal›ﬂma toplant›lar› düzenlemelidir.
2. Son y›llarda ülkemizde, çocuklara yönelik nitelikli dinî yay›nlar›n
say›s›nda art›ﬂ olmakla birlikte;
çocuk yay›nc›l›¤›nda dinî konulara ça¤daﬂ dünya örne¤inde oldu¤u gibi ciddiyetle yaklaﬂ›ld›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir.
Bu yay›nlarda dinî konulardan
uzak durulmuﬂ, ahlâkî de¤erler
yüzeysel bir bak›ﬂla ele al›nm›ﬂ
ve aile olgusuna gerekli özen
gösterilmemiﬂtir. Çocuk yay›nlar›nda iﬂlenen dinî konular, onlar›n alg› düzeyi ve psikolojisine
uygunluk bak›m›ndan birtak›m
sorunlar içermektedir. Bunlar›n
giderilmesi amac›yla yazar, e¤itimci, yay›nc›, ‹lâhiyat Fakülteleri ve Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› iﬂ
birli¤i içinde olmal›d›r.

3. Yurt d›ﬂ›nda yaﬂayan vatandaﬂlar›m›z›n; Balkanlar, Kafkaslar
ve Türk dünyas›ndaki soydaﬂ ve
dindaﬂlar›m›z›n millî kimliklerini
korumalar›na katk› sa¤lamak
amac›yla çocuklara e¤itim ve
kültür hizmeti sunmak, bu alandaki ihtiyaç ve beklentileri karﬂ›lamak için çocuk yay›nc›l›¤› son
derece önemlidir. Ayr›ca AB
üyesi olmaya haz›rlanan ülkemizde, toplumlar ve kültürler
aras› diyalo¤un sa¤l›kl› iﬂlemesi
bak›m›ndan çocuklara yönelik
bas›l›, sesli ve görüntülü yay›nlarla ilgili dünyadaki geliﬂmelerin yak›ndan izlenmesi gerekir.
Bu sebeple ülkemizdeki resmî
ve özel bütün yay›nc›lar, yurt d›ﬂ›na yönelik çocuk yay›nlar›n› da
de¤erlendirmek üzere iﬂ birli¤i
içinde olmal›d›r.
4. Çocuklara yönelik bas›l›, sesli ve
görüntülü yay›nlarda millî, manevî, ahlâkî ve moral de¤erleri
benimsetici politikalar geliﬂtirilmeli, çocuk psikolojisi dikkate
al›narak hiçbir yay›n türünde
yozlaﬂt›r›c› temalar ve ﬂiddet
unsuruna yer verilmemelidir.
5. Çocuklara yönelik yay›nlarda yeni bir anlay›ﬂ ve söylem geliﬂtirilmeli; onlar› güçsüz, öz güvensiz,
soru sormaktan yoksun gören
ve gösteren üslûptan vazgeçilerek yarat›l›ﬂ farkl›l›klar›na ve kiﬂisel özelliklerine sayg› duyan,
çeﬂitlili¤i ve ço¤ulculu¤u hoﬂgören üslûplar benimsenmelidir.

6. Her türlü çocuk yay›n›nda çocuklar›n beden, zihin, hayal ve
dil geliﬂimlerini gözeten bir tutum izlenmelidir. Yay›nlarda
yaﬂ gruplar›n›n ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün zenginli¤i ve çeﬂitlili¤i sa¤lanmal›d›r.

lar›n çocuk diline aktar›lmas›nda
din e¤itimcileri, çocuk psikolog
ve edebiyatç›lar› ortak çal›ﬂmalar
yapmal›d›r. Bu çerçevede Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, çocuklara yönelik resimli bir dinî kavramlar sözlü¤ü haz›rlamal›d›r.

7. ‹nsanlar›n eﬂit ve özgür do¤duklar› gerçe¤ini yok sayan;
cinsiyet, dil, ›rk, renk, din gibi
ayr›mc›l›klar› do¤uran, besleyen, pekiﬂtiren; düﬂmanl›k ve
ﬂiddeti özendiren yay›nlar›n önlenmesi ve etkisizleﬂtirilmesi
için yasal ve toplumsal tedbirler
al›nmal›d›r.

12. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, din konusunda toplumu ayd›nlatma
görevi çerçevesinde çocuklara
yönelik yay›nlara özel bir önem
vermektedir. Yeni nesillerin
sa¤l›kl› yetiﬂtirilmesi, kimlik ve
kiﬂilik sahibi olabilmesi için dinî,
millî, ahlâkî ve moral de¤erlerin
onlara benimsetilmesi gerekti¤i, bunun sadece ailenin ve e¤itim kurumlar›n›n sorumlulu¤unda olmad›¤›; Baﬂkanl›¤›m›z,
di¤er kurum ve kuruluﬂlar ile sivil toplum kuruluﬂlar›n›n da bu
konuda sorumluluklar› oldu¤u
aç›kt›r. Buradan hareketle Baﬂkanl›¤›m›z, din hizmeti ve yayg›n din e¤itimi faaliyetleri çerçevesinde çocuklara yönelik çeﬂitli dinî yay›n projelerini baﬂlatm›ﬂt›r. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›,
bu çal›ﬂmalar›n› h›zland›rarak
sürdürmelidir.

8. Çocuk yay›nlar›nda mesajlar›n
karmaﬂ›kl›¤› ve birden fazla mesaj› bir seferde ve didaktik bir
anlat›mla sunmaya çal›ﬂmaktan
vazgeçilmeli, özellikle görsel yay›nlarda hedef kitle olan çocuklar›n evre farkl›l›klar› abart›lmamal›d›r.
9. Çocuk yay›nc›l›¤› yapan resmî ve
özel yay›nevleri, y›k›c› ak›mlar
ve zararl› maddelere karﬂ› çocuklar› bilgilendirici ve bilinçlendirici yay›nlar yapmal›d›r.
10. Genel olarak çocuk yay›nc›l›¤›,
özel olarak çocuk edebiyat›, yay›nc›l›¤›n ve edebiyat›n temel
gereklerinin ve ölçütlerinin alt›nda bir düzeye düﬂürülmemelidir. Çocuk yay›nlar›nda dilimizin incelik ve güzellikleri, deyim
ve atasözleri çocuklara sevdirilmeli, çeviri yay›nlar çocuk edebiyatç›lar› taraf›ndan yap›lmal›,
edebiyat›m›z›n klâsikleri uzmanlar taraf›ndan çocuklar›n
diline kazand›r›lmal›d›r.
11. Çocuklarda dinî duygunun sa¤l›kl› geliﬂimi aç›s›ndan dinî kavram-

13. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, Millî
E¤itim Bakanl›¤› ve Kültür Bakanl›¤› gibi kamu kurumlar›,
kaliteli yay›n yapmakla birlikte
çocuk yay›nlar› alan›nda özel yay›nevlerini yönlendirici projeler
geliﬂtirmeli ve onlar›n üretti¤i
kaliteli yay›nlar›n daha geniﬂ
kitlelere ulaﬂt›r›lmas› için destek vermelidir.
14. Bünyesinde Fen-Edebiyat veya
E¤itim Fakültesi bulunan üniversiteler, “Çocuk Edebiyat›
Anabilim Dal›” oluﬂturmal› ve
“Çocuk Edebiyat› Araﬂt›rma
Enstitüsü” kurmal›d›r. Ayr›ca

Kültür Bakanl›¤›, araﬂt›rmac›lara ve çocuklara yönelik “Çocuk
Kütüphanesi” kurmal› ve internet ortam›nda çok kapsaml›
“Çocuk Yay›nlar› Sitesi” haz›rlamal›d›r. Belediyeler de “Gönüllü
Çocuk Kütüphaneleri” oluﬂturmal› ve çocuklara kitap sevgisi
kazand›rmal›d›r.
15. Baﬂta Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›
Kütüphanesi ile Türkiye Diyanet
Vakf› ‹slâm Araﬂt›rmalar› Merkezi Kütüphanesi (‹SAM) olmak
üzere çocuklara aç›k kütüphanelerde “Çocuk Kitaplar›” bölümü oluﬂturulmal›d›r.
16. Devlet ‹statistik Enstitüsü ve
Kültür Bakanl›¤›n›n web sitelerinde kitap istatistikleri güncelleﬂtirilerek iﬂlevsel hâle getirilmelidir.
17. Nitelikli ürünlerin ço¤almas› için
kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile
sivil toplum kuruluﬂlar›, çocuk
edebiyat› alan›nda ödüllü yar›ﬂmalar düzenlemeli ve çocuk
edebiyat› yazarlar›n› teﬂvik etmelidir. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›
da baﬂta çocuk edebiyat› olmak
üzere çeﬂitli alanlarda ödüllü yar›ﬂmalar düzenlemelidir.
18. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›, kongrede gündeme getirilen, çocuklara camileri tan›tma ve sevdirme amaçl› “çocuk vaazlar›” da
denilebilecek dinî söyleﬂi projesine destek vermeli, ‹stanbul’da
Sultanahmet Camii ile Ankara’da Kocatepe Camiinde haftada bir gün uzmanlar taraf›ndan
çocuk vaazlar› verilmelidir.
19. IV. Dinî Yay›nlar Kongresinde,
“Türk-‹slâm Klâsikleri” konusu
TDV
ele al›nmal›d›r.

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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Rahmet, bereket, af,
ma¤firet, sosyal dayan›ﬂma
ve yard›mlaﬂma ay› olan
Ramazan ay›; 2005 y›l›nda
da Müslümanlarca dolu
dolu yaﬂand›. ‹nsanlar›n
birbirini daha çok anlad›¤›

TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI
‹FTAR SOFRASI
er y›l oldu¤u gibi bu y›l da Ramazan münasebetiyle Vakf›m›z taraf›ndan Kocatepe Camii’inde kurulan iftar sofras›nda hay›rsever vatandaﬂlar›m›z›n da katk›s›yla iftar yeme¤i verildi.
Geleneksel hale gelen iftar sofras›ndan, hiç bir ay›r›m gözetmeden
toplumun bütün fertleri istifade etti; birlikte oruç açman›n hazz›n› ve
mutlulu¤unu yaﬂad›.
Türkiye Diyanet Vakf› taraf›ndan Kocatepe Camii alt›nda kurulan iftar
sofras›nda her gün 2.000’in üzerinde vatandaﬂ›m›z iftar etti.

H

ve daha çok sevdi¤i bu
ayda inananlar birbirinin
derdiyle hemhal oldular.
Bu münasebetle icra edilen
etkinliklerde, düzenlenen
iftar sofralar›nda bu ay›n
bereketinden istifade ettiler.
Herkesin bir ﬂeyler yapma
gayreti içinde oldu¤u bu
ayda; Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤› ve Türkiye
Diyanet Vakf› da bir dizi
etkinliklerde bulundu.
Bunlardan en dikkat çekeni
ise toplumumuzun her
kesiminden insan›m›zla
yap›lan iftarlar ve
geleneksel hale gelen
Kocatepe Camii avlusunda
düzenlenen iftar sofras›yd›.

16

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni

GAZ‹ VE ﬁEH‹T A‹LELER‹ ‹LE ‹FTAR

u vatan için, en k›ymetli varl›klar› olan canlar›n› feda edebilen
ﬂehitlerimizin yak›nlar› ve gazilerimizle birlikte yap›lan iftar; çok duygulu anlar›n yaﬂanmas›na vesile oldu. ‹ftarda Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› ve
Türkiye Diyanet Vakf› Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Prof.Dr. Ali Bardako¤lu
bir konuﬂma yapt›. ‹ftara kat›lan
ﬂehit yak›nlar› ve gazilerde duygular›n› dile getirdiler.

B

Prof.Dr Ali Bardako¤lu
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
izleri yaratan, ‹slam kardeﬂli¤i
ile, vatan bayrak sevgisiyle birleﬂtiren, bu muazzez vatan üzerinde
bizleri say›s›z nimetlere garkeden Allah’a hamd olsun.
Bu güzel vatan› bizlere emanet
eden, bizlere miras b›rakan baﬂta

B

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere, bütün istiklal gazi ve ﬂehitlerimizin ruhu ﬂad olsun.
‹nﬂallah biz nesiller, onlar›n bize
b›rakt›¤› bu emaneti daha yücelterek, daha iyi koruyarak yar›nlara ve
evlatlar›m›za teslim ederiz.
De¤erli komutanlar›m, gazilerimiz, ﬂehit yak›nlar›m›z; Ramazan›n›z› tebrik ediyorum, Türkiye Diyanet Vakf›m›z›n açt›¤› bu mütevazi
iftar sofram›za hoﬂgeldiniz diyorum.
Gönüllerimiz zengin, ama istedik ki Vakf›m›z›n bu iftar›nda bir
araya gelelim, duygular›m›z› paylaﬂal›m.
Dün Bat› Trakya’dan geldim,
onunla ilgili bir kaç cümle, bir kaç
hat›ra aktarmak istiyorum.
Bat› Trakya’y› uzaktan anlamak,
tan›mak, tahmin etmek mümkün
de¤il. Orada 150 bin civar›nda bizim
soydaﬂ›m›z var ve onlar bizim adeta

bir kolumuz, uzvumuz, s›n›r d›ﬂ›nda
kalm›ﬂ o insanlar, o gün bu gündür
orada ve hala dim dik ayaktalar.
Yaklaﬂ›k olarak 12-13 köyü ziyaret
ettik. Her bir köyde bizleri mahcup
eden, derinden düﬂünmemizi sa¤layan bir sevgi seliyle, coﬂkuyla karﬂ›laﬂt›k. 3 yaﬂ›ndaki 4 yaﬂ›ndaki çocuklardan 70 yaﬂ›ndaki ninelere kadar hepsi hep bir a¤›zdan Müslüman›z, Türküz, Müslümanl›¤›m›zla,
Türklü¤ümüzle ö¤ünüyoruz, gurur
duyuyoruz, hiç bir bask› bizi bu yolan çeviremez ﬂeklinde coﬂku gösterisinde bulundular.
Pencereler, balkonlar adeta insan seli ile doluydu ve biz ﬂunu gördük; aradan geçen uzun y›llar ve
u¤rad›klar› çeﬂitli harp mahrumiyetleri o insanlara kimli¤inden,
benli¤inden, kültüründen, mefahirinden hiç bir ﬂey kopartmam›ﬂ. Aksine, kopartmak ﬂöyle dursun, onlar› daha diri, daha bilinçli yapm›ﬂ.

Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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Adeta yolun bütün yorgunlu¤u geride kald›, onlarla birlikte saatlerce o
coﬂkuya kat›ld›k. Hala, o Bat› Trakya’da gördü¤üm o manzaran›n tad›
kulaklar›mda, haf›zalar›mda.
Evet; hem kendi insan›m›z›n k›ymetini bilmemiz, hem hürriyetimizin, istiklalimizin k›ymetini bilmemiz, sahip oldu¤umuz vatan›n ve
bayra¤›n k›ymetini bilmemiz laz›m.
Meriç’in Yunan taraf›ndaki k›y›s›ndaki bir köyü ziyaret ettik. Yan›mdaki bütün Bat› Trakyal› Türk
kardeﬂlerimiz dediki, Biz burada
oturur saatlerce Meriç’in karﬂ› k›y›s›na bakar›z. Yani insan›m›za; biraz
da günümüzdeki fevkalade maddi
hayat›n etkisi alt›nda bütün de¤erleri yitirmiﬂ insan›m›za, biraz o bölgeleri, o de¤erleri göstermemiz gerekiyor. Vatan›n, bayra¤›n, istiklalin
k›ymetini, tarihin, kültürün de¤erini
anlatmam›z için o bölgeleri her hal-

de bizim görmemiz gerekiyormuﬂ.
Herkesin gözünün önüne getirmemiz gerekiyor.
Ben sizlerden selam götürdüm,
onlardan size kucak dolusu selam
getirdim. Çünkü onlar bizim bir
parçam›z, onlar bizim kardeﬂlerimiz, soydaﬂlar›m›z, dindaﬂlar›m›z.
Onlar›n ac›s› bizim ac›m›z. Onlar›n
sevinci bizim sevincimiz. T›pk› sizin
sevincinizin, sizin mutlulu¤unuzun,
sizin hüznünüzün millet olarak hepimize ait oldu¤u gibi.
Gerçekten bu milletin yüz ak›s›n›z, bu milletin medar› iftihar›s›n›z. Sizlerin sabr›, sizlerin cesareti,
sizlerin gösterdi¤i vatan ve millet
sevgisi bu millet önünde hep örnek
olarak duracakt›r. Siz ve bu milletin dualar› hep vatan için hayat›n›
veren, organlar›n› veren o ﬂehitlerimizle gazilerimizle beraber olacakt›r.

Ben bundan bir kaç ay önce arkadaﬂlar›mla gazilerimiz için devletimizin yapt›rd›¤› rehabilitasyon
merkezini gördüm, gerçekten iftihar ettim ve ﬂehitlerimizin, gazilerimizin, hatta insan›m›z›n k›ymetini
daha çok bilmemiz gerekti¤ini anlamak için de Bat› Trakya’ya gitmemiz gerekmiyor, herkesin bir defa o
merkeze gitmesi, oray› görmesi,
kolunu, baca¤›n› bu vatan için vermiﬂ insanlar›n hala nas›l dimdik
ayakta vatan ve bayrak sevgisiyle
dopdolu oldu¤unu görmesi gerekiyor.
Ben sizlere teﬂekkür ediyorum.
Bizleri bu güzel vakti, an› yaﬂatt›n›z,
iftar sofram›z› zenginleﬂtirdiniz, ﬂeref verdiniz. Allah hepinize sa¤l›klar
versin, mutluluklar versin. Geride
b›rakt›¤›m›z o aziz insanlar› Allah
rahmetiyle yarg›las›n, makamlar›
cennet olsun.

ENGELL‹ VE ÖZÜRLÜ VATANDAﬁLARIMIZLA ‹FTAR
iç ﬂüphesiz engelli ve özürlü
vatandaﬂlar›m›z; toplumumuzun
en çok dikkat etmesi gereken kesimidir. Onlar› ihmal etmek hem
insani hem de dini görevlerimizi
ihmal anlam› taﬂ›r. Engelli ve

H
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özürlü vatandaﬂlar›m›zla yap›lan
bu iftar münasebetiyle bu konunun önemi bir defa daha perçinlenmiﬂ oldu. ‹ftar münasebetiyle
birer konuﬂma yapan Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkan› ve Türkiye Diyanet Vakf›

Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Prof.Dr.
Ali Bardako¤lu, ‹stanbul Milletvekili Güldal Akﬂit ve Say›n Öztur ile
Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu Üyesi
Doç.Dr. ‹smail Karagöz bu konuya
dikkat çektiler.

Prof.Dr Ali Bardako¤lu
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›
iyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n belki
de en çok yapmas› gereken ﬂey,
toplumsal bilinci uyarmakt›r, geliﬂtirmektir. Paradan daha önemli
olan, maddi yard›mdan daha önemli
olan insanlar›n gönlünde kalbinde bu
konuda olumlu bir iz b›rakabilmek,
hayata biraz daha bu yönüyle bakmalar›n› sa¤lamakt›r. Çünkü hayat
sadece güzelliklerden, zenginliklerden, mutluluklardan ve sevinçten
ibaret de¤il. Hayat›n bir de öbür yönü var. T›pk› yaﬂad›¤›m›z hayat›n
ötesi oldu¤u gibi.
Biz Müslümanlar olarak hem yaﬂad›¤›m›z hayat›n ötesini düﬂünmeli
ve onunla birlikte hayat› bütüncül
olarak görüp, kendimizi ona göre yetiﬂtirmeyi, davranmay› ö¤renmeliyiz.
Hem de yaﬂad›¤›m›z dünya hayat›n›n
çok farkl› yönlerini bir arada görüp,
bunun hikmetini anlay›p onun hikmetine uygun davranabilmeliyiz.
Kur’an-› Kerim’de Yüce Rabbimiz
hayat›n çok farkl› engebelerine, hastal›klara, ölümlere, sakatl›klara, yang›nlara, sellere, felaketlere dikkat çekerek; bütün bunlar›n hep insanl›k
için bir s›nav oldu¤unu belirtir. Bu s›nav da ancak Allah’a inanan, müttaki, dikkatli, özenli kullar›n›n verebilece¤i bir s›navd›r.
Gerçekten biz içinde yaﬂad›¤›m›z
toplumda fakirimizle, zenginimizle,
bilgilisi, bilgisiziyle, engellisi ile sa¤lam› ile bir bütün olarak hayat› gör-

D

mek ve insan› insan olarak anlamak,
onlara sayg› duymak, onlar›n haklar›n› korumak ve sahiplenmek zorunday›z.
Biz Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› olarak, federasyon baﬂkan›m›zla ve dernek baﬂkanlar›m›zla görüﬂmelerden
bir önemli hususu ö¤rendik. Art›k
engellilere ac›man›n yerini engellilere
sayg› duyma ve onlara tabii insani
haklar›n› tan›ma anlam›d›r. Bu bizim
içinde önemli bir aç›l›m oldu. Ben bu
iﬂbirli¤inden çok istifade ettim. Hayat›n öbür yönünü görmemize yard›mc› olduklar› için bütün yetkilileri,
çaba gösteren bu dostlara ve sizlere
ayr› ayr› teﬂekkür ediyorum.
‹nan›yorum ki bu bilinç yerleﬂtikçe, bu yay›nlar, bu hutbeler, bu bas›n bildirileri oldukça, hatta camilerimiz de engelli kardeﬂlerimiz için yard›m toplama faaliyetlerini biz severek yap›yoruz. Bu yard›m toplama
sadece para de¤ildir. ‹nsanlara yard›m›n nerelere yap›laca¤›n› da hat›rlatm›ﬂ oluyoruz. Bu küçük duyurudur;
ayn› zamanda toplumsal bilincin
uyanmas› için önemli bir f›rsat olarak
görülmelidir ve Baﬂkanl›¤›m›za de¤iﬂik illerden sürekli olarak engelli kardeﬂlerimizin derneklerinin yetkililerinin müracaat etmiﬂ olmas›ndan dolay› da son derece mutluyuz. Onlarla
bir arada olmay›, onlar› dinlemeyi,
onlar›n derdine bir nebzecik olsun
yard›mda bulunmay› ibadet addediyoruz.
Hatta bundan daha güzel ibadet
imkan› da yoktur diye düﬂünüyoruz.
‹nﬂallah bu birliktelikler bizim ve bütün toplumun bilincini art›racakt›r.

Güldal Akﬂit
‹stanbul Milletvekili
evlet Eski Bakan› Güldal Akﬂit de
konuﬂmas›nda Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n sakatlara yönelik önemli
hizmetler ifa etti¤ine de¤inerek,
“Çok anlaml› bir iftar yeme¤i bu. Asl›nda bizim hep yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z, engelli kardeﬂlerimiz için daha
neler yapabiliriz diye u¤raﬂt›¤›m›z
günlerde, de¤erli Baﬂkan›m›z›n destekleri unutulmaz. Benim gerek görevde oldu¤um dönemde, gerek ﬂu
son dönemde izledi¤im kadar›yla hakikaten Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n
bizim kurumlar›m›za olan ilgisi, alakas›, deste¤i çok farkl›.” dedi.
Herkesin ayn› toplumun insan›
oldu¤unu ve aralar›nda ayr›m yap›lamayaca¤›n› belirten Güldal Akﬂit,
“Bu insanlar, engellilerimiz olsun,
sa¤l›kl› insanlar›m›z olsun, hepsi bu
toplumun insanlar›, aralar›nda ay›r›m gözetmemiz diye bir ﬂey sözkonusu olamaz, olmamal› da zaten.
Getirilecek olan hizmetler bu topluma getirilecek hizmetlerdir. Topluma çok daha fazla fayda
sa¤layacak ﬂekilde onlar›n geliﬂmesini sa¤layacak hizmetlerdir.” dedi.
Devlet Eski Bakan›
Güldal Akﬂit konuﬂmas›n›n sonunda Baﬂkanl›¤›n
bu yöndeki çal›ﬂmalar›n›n di¤er kurumlara örnek teﬂkil etmesi temenTDV
nisinde bulundu.

D
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Panel

T

ürkiye Diyanet Vakf›; Kad›n Faaliyetleri
Merkezi kad›nlara yönelik gerçekleﬂtirdi¤i
Yenilenme Bilinci Seminerleri çerçevesinde; Kocatepe
Camii Konferans Salonunda “Tasavvuf Gelene¤inde ve
Mevlana’da Kad›n” konulu bir panel düzenledi.
Oturum baﬂkanl›¤›n› Galatasaray Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Kenan Gürsoy’un
yapt›¤› panele konuﬂmac› olarak; Washington ‹slam
Tarihi Profesörü Karim Douglas Crow, Dokuz Eylül
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof.Dr.
Mehmet Demirci ve Türk Kad›nlar› Kültür Derne¤i
‹stanbul ﬁubesi Baﬂkan› Cemalnur Sargut kat›ld›.
Tasavvuf gelene¤inde ve Mevlana’da kad›na bak›ﬂ
aç›s›n›n etrafl›ca ele al›nd›¤› paneli müteakiben, Türk
sanat ve tasavvuf musikisinden seçkin örneklerin yer
ald›¤› bir de konser sunuldu.
Panelin aç›l›ﬂ konuﬂmas› Ayﬂe Sucu taraf›ndan
yap›ld›.
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Ayﬂe Sucu
nsano¤lunun varl›¤›n› oluﬂturan
iki temel unsur bulundu¤unu
belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan Ayﬂe
Sucu, bunlar›n beden ve ruh oldu¤unu
belirterek, insan, varl›¤›n›n devam›
için bu iki unsurun ihtiyaçlar›na cevap
vermek zorunda oldu¤unu söyledi.
‹nsan›n yaﬂad›¤› evren içinde varoluﬂunun en büyük sebebinin ruhunu ve bedenini, haklar›n› verecek ﬂekilde yönetmesi/yönetmeye çal›ﬂmas› oldu¤unu belirten Ayﬂe Sucu “Burada en temel sorun; kendini di¤er varl›klardan ay›ran ve onu yarat›lanlar›n
en ﬂereflisi/kamili yapan ruhunu, yani
ak›l ve duygular bütünlü¤ünü nas›l
yönetece¤idir. Ya da eksik yönü olan
bedenini mükemmel yönü olan ruhuna nas›l teslim edebilece¤idir.” dedi.

‹

Günümüzde bilim ve teknolojide
yaﬂan›lan ilerlemelerle, pozitif ilimlerin, insan bedenine dönük hizmet
için hemen hemen her konuda çözümler üretti¤ini, özellikle sanattan
felsefeye bir çok disiplin taraf›ndan
farkl› yönü ile insan›n ele al›narak de¤erlendirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› belirten
Ayﬂe Sucu “‹nsan› bütün yönleriyle
dikkate alan yegâne kurum ise dindir. Kur’an-› Kerim insan› ele al›rken
bütün varl›klarda oldu¤u gibi insan›n
da maddi yönünün bulundu¤unu
söyler. Bununla birlikte insan›n ilahi
yönüne dikkat çeker ve onu üstün k›lan yan›n da bu taraf› oldu¤unu vurgular. Özellikle ilk dönem mutasavv›flar›n›n insan›n bu özelli¤ini esas alarak insan-› kamil düﬂüncesini geliﬂtirdiklerini biliyoruz.” dedi.
Mevlana’n›n insana bak›ﬂ aç›s›na
de¤inen Ayﬂe Sucu “Mevlana, Kuran’dan hareketle oluﬂturdu¤u felsefesi ve onun yorumu olan Mesnevi’sinde; yarat›c› ile insan›n özünü birleﬂtirmiﬂ, as›l maksad›n insan oldu¤unu, evrendeki gökyüzü dahil tüm
varl›klar›n insana muhtaç oldu¤unu
söylemiﬂtir.
‹nsan›n bu hakikatin pek fark›nda
olmad›¤›n› söyleyen Mevlana "Ak›l da,
tedbirde, fikirde sana kuldur. Böyle
iken sen neden kendini ucuza sat›yorsun" der ve bu durumu insan›n,
bilgisizli¤i ve gafleti yüzünden kavra-

yamad›¤›n› Mesnevi’de uzun uzun
anlat›r.” dedi.
Mevlana’n›n felsefesini bütün
dünyaya duyurma çabas›nda oldu¤una iﬂaret eden Ayﬂe Sucu “Bütünüyle
insan›n olgunlaﬂmas›na adanm›ﬂ felsefesini cihana duyurmaya çal›ﬂan
Mevlana, "Bütün alem tek bir ferdi
oluﬂturan parçalardan meydana gelir" ifadesini kullan›r.
Tüm kainat› oluﬂturan varl›klar,
kad›n-erkek, zengin-fakir, siyah-beyaz,
dindar olan-olmayan, k›sacas›; din, dil,
›rk, cinsiyet ay›r›m› yapmadan birbirlerinin parças› olarak görür.” dedi.
Ayﬂe Sucu, s›n›rs›z hoﬂgörü ve aﬂk
insan› olarak nitelendirdi¤i Mevlana’n›n, ayn› cevherden yarat›lan kad›n ve erke¤e bir bütün olarak bakt›¤›n› belirterek “Hatta; kad›n› erkekten bir ad›m daha öteye taﬂ›yarak bu
günün dünyas›n›n dahi eriﬂemedi¤i
bir mertebeyle ona lay›k oldu¤u hakiki de¤eri vermiﬂtir.” dedi.
Mevlana’n›n yak›n çevresinde ve
müritleri aras›nda kad›nlar›n oldu¤una dikkat çeken Ayﬂe Sucu “Kad›n sema meclislerine Hz. Mevlana’n›n iﬂtirak etti¤i ve birlikte sema etti¤i, yine
baz› kad›nlar›n tekkelerde mütevelli
olup h›rka ve külah giydikleri, fiilen
ﬂeyhlik ve halifelik yapt›klar› ve baﬂlar›nda destarl› sikke s›rt›nda h›rka oldu¤u halde mukabele idare ettikleri
kaynaklarda yer alm›ﬂt›r.” dedi.
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Prof.Dr. Karim Douglas Crow
Washington/ABD ‹slam Tarihi Profesörü,
ﬁiddete Hay›r Enstitüsü Üyesi
uhun çocu¤u baﬂl›¤› alt›nda
bir tebli¤ sunan Karim D.
Crow, Peygamber Efendimizin geniﬂ ailesinde yer alan kad›nlardan
bahsederek, Peygamberin han›mlar›, han›m akrabalar›, k›zlar› ve k›z
torunlar›yla aras›ndaki sevgi ve
ﬂefkatten söz ederek, al›nacak örnekleri anlatt›.
Hazreti Muhammed’in peygamberlik vazifesi esnas›nda ona
en yak›n kiﬂilerin, ailesi ve han›mlar› oldu¤unu ifade eden Karim
D.Crow “Bu, mübârek peygamberimiz Hz. Muhammed her ne kadar
askerî seferlere kumandanl›k etmiﬂ, on y›l süreyle Medine’de giderek geliﬂen bir ﬂehir-devlet kurarak
idare etmiﬂ, insafs›z ve aﬂ›r› hilekâr
kiﬂilerin düﬂmanl›klar›na karﬂ› beceriyle u¤raﬂm›ﬂ bir hareket ve hizmet insan› olsa da; onun hâkim
özelliklerinin yumuﬂak ve hassas
oluﬂuna dayand›¤›na evrensel bir
ﬂekilde ﬂehadet edilir. Kendisine
yöneltilen do¤rudan bir iste¤i hiç
bir zaman reddetmemiﬂ, ashâb›n›n
hatalar›n› istisnas›z affetmiﬂ ve câhiliye dönemi kabile Araplar›n›n kaba, azg›n davran›ﬂlar›na uzun süre
ac› çekerek azamî sab›r göstermiﬂtir. Dolay›s›yla Peygamberin ﬂahsî
hayat›n›n hakikati bu kad›nlar ile
çok yak›ndan iliﬂkilidir ve bu onun

R
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etraf›ndakilerde görülen, erkek ayr›cal›¤› ile seçkincili¤in (elitizm)
sert ve affetmeyen kabile düzenine
karﬂ› hoﬂgörü ve ﬂefkatle davranabilmesini sa¤layan önemli etkenlerden biridir. Bu hakikat, ‹slâm›n
mâneviyât›na mührünü basm›ﬂ ve
özellikle mutasavv›flar› çok etkilemiﬂtir. Peygamber ailesinin önde
gelen üyelerinden biri olan Cafer-i
Sâd›k, Hz Muhammed ile Hz Hatice’nin evliliklerinde oldu¤u gibi, önce bir han›mla evlenip, ancak onun
vefat›ndan sonra baﬂka han›mlarla
evlenmeyi tercih ederek peygamberin yolunu takip etmiﬂtir. ‹slâmiyet, çoklukla erke¤e imtiyaz veren
bir din ve medeniyet olarak görülürken, sînesinde hayat›n kad›ns›
ciheti yani âlem-i cân çok büyük bir
itibar ve hürmetle kutsal addedilerek yer al›r.
Mevcut küresel materyalist ça¤›m›zda, ‹slâmî ö¤retim ve kültürde çok yanl›ﬂ anlaﬂ›lm›ﬂ olan ve insan›n diﬂil özellikleri ile iliﬂkilendirilen büyük bir s›r ve bozulamaz mukaddeslik vard›r.” dedi.
Günümüzde kad›n ve erkek aras›ndaki farkl›l›klar›n ‹slam ad›na istismar edildi¤ine dikkat çeken Karim D.Crow “Bugün pek çok Müslüman toplumunda yaﬂayan kad›n ve
erkek aras›ndaki cinsiyet, meslek,
e¤itim ve ö¤retim farkl›l›klar›na ve
‹slâm ad›na veya peygambere dayan›larak yetkili imiﬂcesine yap›lan
istismarlara ra¤men, vücudumuzda yer alan iç ﬂahsiyetin, fark›ndal›¤›m›z›n ve idrakimizin merkezi ne
erkek ne de kad›nd›r, o yarat›lm›ﬂ
bir Ruh’tur. Di¤erini bilmenin de¤eri, Allah’›n çiftler halinde yaratarak tamamlad›¤› kendi benli¤imiz
ile buluﬂmakt›r/tan›ﬂmakt›r.”dedi.
Kur’an’›n insanlar›n bir tek candan yarat›ld›klar›n› bildirdi¤ini ifade eden Karim D.Crow, “Erkek ve
kad›n, di¤erini kendi öz benli¤inin
tamamlay›c› bir parças› olarak görür ve kaderleri aﬂk›n ba¤› ile bir
araya gelen ortak itimat ve tevek-

kül ile iman ve güvende (li-yeskunâ
ileyhe) yatar. Bu aﬂkta beraberlik,
beﬂer olan insan›n tek bir varl›k
olarak birleﬂerek mülâyim bir sükûnetle dolmuﬂ kendi iç birli¤ini
gerçekleﬂtirmesi manevî idealini
ortaya getirir. Bu ruhumuzu bütün
ve bir yapma görevidir. Bu, devaml› arad›¤›m›z, âhenk içinde birleﬂmiﬂ çeliﬂen z›tlar›n ﬂifâs›, nefsin
kaderidir. Ancak o zaman birli¤i ve
bütünlenmiﬂli¤in huzurunu hissedebiliriz. ‹çsel varl›¤›m›z, ancak tamamlay›c› veya z›t parçalar birleﬂti¤inde kendinin daha yüksek ve
daha saf taraflar›n› kapsayabilir.
Nefsimiz, yüzeysel benli¤imizden
yüksektir, nefs ruhu kuﬂat›r ve ruh
en saf halinde ak›ld›r.” dedi.
Mürﬂid ve rehberin yol gösterici
oldu¤unu belirten Karim D.Crow
“Rehberin iﬂi, can›m›z› benli¤imize
tan›tmak ve ruhun/mânân›n do¤mas›na yard›mc› olmakt›r. Mürﬂid
veya Rehber, bir annenin çocu¤una
süt verdi¤i gibi can›m›z› besler.
Mürﬂid bizim içsel varl›¤›m›za, belki de biyolojik babam›zdan daha
yak›nd›r. Mürﬂidimiz, hakikatte bizi büyüten, kusurlar›m›z› anlamam›za ve kabul etmemize yard›m
eden, kendi ayaklar›m›z›n üzerinde
durana kadar bizi gözeten, bütünlü¤e ulaﬂmak için bize yol gösteren
bir anne gibidir. Mânevî ebeveyn,
pek çok aç›dan, bizim hakiki hayat›m›z için fiziksel ebeveynimizden
daha önemlidir.
Burada biz, mânevî hayat›n
üzerine inﬂa edildi¤i güven ve aﬂk›n
temeline eriﬂiriz ve bu da bizim
gerçek kapasitemizin ve tamaml›¤›m›z›n aç›¤a ç›k›ﬂ›n› g›daland›r›p
ve devaml›l›¤›n› sa¤layabilir. Mürﬂid varl›¤›m›z›n parças›d›r, hem
kendini kavray›ﬂ için bir ayna hem
de nefsimizde gizlenmiﬂ olan yüksekliklere ve boyutlara göz atmak
için bir penceredir. Ey mânâ can›—
beni senin çocu¤un yap, çünkü
anam da babam da ayn› anda senin içinde bulunurlar!” dedi.

Kad›na karﬂ› ‹slâm toplumlar›ndaki uygulamalar›n her zaman bu
çizgide devam etmedi¤ini belirten
Demirci “Hz. Peygamber’den sonraki dönemlerde kad›n›n mevkii geriledi. Kökleﬂmiﬂ ataerkil aile anlay›ﬂ› ve
erkek egemen tav›r, kad›n haklar›n›
k›s›tlad›. S›hhati ﬂüpheli baz› hadisler yayg›nl›k kazand›. Naslar bu istikamette yorumland›.” dedi.

Prof.Dr. Mehmet Demirci
Dokuz Eylül Üniversitesi
‹lâhiyat Fakültesi
üslüman toplumlarda târih
boyunca kad›n›n konumunu
belirleyen unsurlar oldu¤unu belirterek
konuﬂmas›na
baﬂlayan
Prof.Dr. Mehmet Demirci bunlar›;
dinî kurallar, sosyal, siyasî ve etnik
çevre ve ‹slâm öncesinden gelen kültür miras› olarak s›ralayarak, bu etkenlerden dolay› ‹slâm dünyas›nda,
kad›n›n her yerde ve her dönemde
ayn› konumda ve durumda olmad›¤›n› belirtti.
Kur’an-› Kerim’de kad›n›n gerek
yarat›l›ﬂ, gerekse hak ve sorumluluklar yönünden erkekle müsâvi konumda oldu¤unu belirten Prof.Dr.
Mehmet Demirci “‘Kad›n, Allah’›n
kulu olmas› bak›m›ndan erkekle eﬂit
seviyededir. Dinî hak ve sorumluluklar› da ayn› düzeydedir. Hz. Peygamber’in kad›nlara yönelik söz ve uygulamalar› da benzer çerçevededir.”
dedi.
Hz. Peygamber’in 25 y›l boyunca
Hz. Hatice ile tek eﬂli olarak yaﬂad›¤›n›, Hz. Hatice’nin de Peygamberimizi daima destekledi¤ini belirten
Demirci, “Hz. Hatice O’nu daima
destekledi, ona teselli kuca¤›n› açt›.
Sonraki eﬂi Ayﬂe, k›z› Fatma, hem
sa¤l›klar›nda, hem de sonralar› toplumda çok seçkin bir yere sahip oldular. Onlar "ümmü’l-mü’minîndirler.” dedi.

M

Tasavvuf ve Kad›n
Tasavvuf çevrelerinde kad›n›n
yerinin, baﬂka alanlarda oldu¤undan
daha ileri seviyede oldu¤unu belirten Prof.Dr. Mehmet Demirci “Tasavvuf düﬂüncesine göre, her ﬂey
Cenab-› Hakk’›n isim ve s›fatlar›n›n
tecellisidir. Bu durumda erkeklik-diﬂilik gibi bir ay›r›m izafi kal›r. ‹nsan
olarak her iki cins en az›ndan müsavi olmak gerekir.” dedi.
Kad›n›n da erke¤in de kemâle
ermesinin as›l hedef oldu¤unu söyleyen Demirci “Bir k›yaslama olacaksa bunun ölçüsü "kemal"dir. Kâmil
bir kad›n nâk›s bir erkekten elbette
üstündür. Kural herkes için geçerlidir; ilâhî beyan ﬂöyledir: "Allah kat›nda en de¤erliniz, en müttaki olan›n›zd›r". dedi.
Tasavvuf hayat›n›n duygu yo¤unluklu oldu¤unu ve genel olarak
kad›nlar›n daha duygusal bir yap›ya
sahip bulundu¤unu ifade eden
Prof.Dr. Mehmet Demirci “Bu durum tasavvufla kad›n aras›nda ortak
bir payda, ortak bir zemin say›l›r. Bu
sebeple ‹slâm dünyas›nda, baﬂka
dallardan çok sufilik kad›n nev’inin
geliﬂmesine elveriﬂlidir denebilir.”
dedi.
Sufilerin hayat hikâyelerinde
"ana"lar›n mühim yer tuttu¤una
iﬂaret eden Demirci, “Menk›belere
göre bir çok velinin annesi, daha hâmileli¤inden itibaren dindarca ve
müttaki yaﬂamaya önem vermiﬂtir.
Çocuklar›na abdestsiz süt emzirmemeye dikkat etmiﬂlerdir.” dedi
Tarih içinde hemen her toplumda kad›n konusunda farkl› de¤erlen-

dirmelerin yap›ld›¤›n› ve erkek egemen bir tavr›n yayg›nl›¤›n›n da aç›k
olarak
görüldü¤ünü
belirten
Prof.Dr. Mehmet Demirci, buna tepki olarak do¤an feminist cereyanlar›n da baz› zorlama düﬂünceleri ileri
sürdü¤ünü belirtti.
Bütün bunlar›n ötesinde, so¤ukkanl›l›kla meseleye bak›ld›¤›nda, kad›n›n, yarat›klar›n en üstünü olan insan nev’inin bir örne¤i oldu¤unu belirten Demirci “T›pk› erkekte oldu¤u
gibi, onun da meziyetleri ve zaaflar›
vard›r. Yap› olarak genellikle duygusal taraf› a¤›r bast›¤›ndan, bu meziyet ve zaaflar› daha belirgin ﬂekilde
ortaya ç›kar.” dedi.
Mevlânâ’da Kad›n
Hz. Mevlânâ’n›n kad›na bak›ﬂ›na
de¤inen Prof.Dr. Mehmet Demirci
“Mevlana’da tasavvuf düﬂüncesindeki kad›na olumlu yaklaﬂ›m›n a¤›r
bast›¤›n› ifade ederek “Gölp›narl›’n›n
belirtti¤i gibi, Mevlana’n›n zaman
zaman "kad›nlar› daima erkekten
aﬂa¤› gören ortodoks düﬂünceye temas›, ancak bir gelenekten, herkesin söyledi¤i sözü icap etti¤i için tekrarlamaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir."
Bu tutum, realist oluﬂuyla da ilgilidir. Evet, kad›n bir ﬂeytan de¤ildir,
ama o, bir melek de de¤ildir. Her insan gibi olumlu ve olumsuz örneklere sahiptir; kiﬂi baz›nda da bazen iyi
bazen kötü davran›ﬂlar sergileyebilir. Ne ki, Mevlana’da kad›nla ilgili
olumlu unsurlar›n daha çok öne ç›kt›¤› görülür.” dedi.
Mevlana’n›n mutlu bir evlilik hayat›n›n oldu¤unu, buna ra¤men Fîhi
Mâfîh’in bir yerinde evlilik hakk›nda
olumsuz ifadelere yer verdi¤ini belirten Demirci “Ona göre kad›nlarla
birlikte yaﬂamak çok sab›r gerektirir. Bu beraberlik insan›n kendisini
iyileﬂtirip olgunlaﬂt›rmas› için bir vas›tad›r.” dedi.
Hz. Mevlânâ’n›n bir noktadan itibaren beﬂerî-maddî âlemin üstüne
ç›k›p metafizik dünyaya ad›m att›¤›n› belirten Prof.Dr. Mehmet Demirci
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“Mevlana burada önce sembollere
baﬂvurur; erke¤i suya, kad›n› ateﬂe
benzeterek der ki:
"Her ne kadar su ateﬂe galip ve
bask›n ise de, bir kab›n içindeyken
ateﬂ o suyu kaynat›r.
Ne vakit bir kap ikisinin aras›na
girse (ateﬂ) o suyu havaya çevirip
yok eder.
Zâhiren su ateﬂe galip oldu¤u gibi, sen de kad›na hâkim isen de bât›nen kad›na hem ma¤lûp hem de
tâlipsin!
Böyle bir hususiyet ancak insanda vard›r. Hayvandaki muhabbet
duygusu eksiktir. Bu da hayvan›n insandan aﬂa¤› olmas›ndan ileri gelir.
Resûlullah Efendimiz: "Kad›nlar,
âkiller ve gönül sâhipleri üzerine galiptir" dedi.
Di¤er taraftan câhiller kad›na
galiptir, çünkü onlar sert ve kaba
muâmeleli olurlar.
Câhillerde rikkat, lutuf, muhabbet azd›r. Çünkü tabiatlar›nda hayvanl›k galiptir
Muhabbet ve rikkat insanî s›fatlard›r. Gazap ve ﬂehvet ise hayvanî
s›fatlard›r."
Ve yüce Mevlânâ son noktay›
koyar:
"Kad›n Hakk’›n nûrudur, sâdece
sevgili de¤il, sanki hâlikt›r, mahlûk
de¤il."
‹ﬂte kad›n›n gerçek de¤eri buradan gelir. O, Allah’›n yarat›c› kudretinden vas›flar taﬂ›maktad›r. Hayât›n devaml›l›¤›nda büyük vazife görmekte, böylece ilâhî faaliyet ve tecellînin aziz bir rüknü olmaktad›r.
Belli bir irfan seviyesine varanlara
göre: "Kad›na muhabbet, onlar›n
vücutlar› aynas›nda Cenab-› Hakk’›
müﬂahede edebilmektendir." Mâneviyat âlemlerinde mesafe kat etmiﬂ
erke¤in kad›na sevgisi, bir bak›ma
onun vas›tas›yla ilahî güzelli¤in vuslat›n› dilemek manâs› taﬂ›r.” dedi.
Mevlana’ya göre kad›n ve erke¤in
birbirini tamamlad›¤›n› belirten
Prof.Dr. Mehmet Demirci “Kad›n›
Hakk’›n nûru olarak gören ve yarat›c›
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vasf›na vurgu yapan Mevlânâ kad›nerkek denkli¤ine, her bak›mdan bunlar›n birbirini tamamlay›c› olduklar›na,
dolay›s›yla tek kal›nca ikisinin de eksik
ve yar›m olaca¤›na iﬂaret eder.” dedi.
Hz. Mevlana’n›n gündelik hayat›na, tav›r ve uygulamalar›na bak›ld›¤›nda kad›nlara karﬂ› çok daha sevecen ve anlay›ﬂl› oldu¤unun görülece¤ini belirten Demirci, “Mevlana tek
eﬂli bir evlilik hayat› yaﬂad›. Eﬂinin
ölümünden sonra bir kad›n daha ald›,
kendisi ondan önce vefat etti. Evinde
ayr›ca câriye kullanmad›.” dedi.
‹nsan psikolojisini iyi bilen Mevlânâ’n›n kad›n ruhunun inceliklerine
dikkat çekti¤ini ve aﬂ›r› bask›lar›n
ters tepece¤ini hat›rlatt›¤›n› belirten Prof.Dr. Mehmet Demirci, konuﬂmas›n›n sonuç bölümünde “Hz.
Mevlana hayat›n içinde, ayaklar› yere basan, gerçekçi bir insand›r. Beﬂerî yönüyle kad›n› ele al›rken, onu
meziyetleri ve zaaflar›yla oldu¤u gibi
de¤erlendirir. Kendisi tek eﬂli ve
mutlu bir aile hayat› sürdürdü. Her
s›n›ftan kad›nla ülfet ve ünsiyeti oldu. Onlarla sâfiyet ve samimiyet
içinde ilgilendi. Öte yandan metafizik aç›dan ve hakikat gözüyle bak›nca kad›n› alabildi¤ine tebcil eder. Yarat›c›l›k ve do¤urganl›k özelli¤i dolay›s›yla o sanki tanr›sal bir vasfa sahiptir. Mevlana kad›n› "Hakk’›n nûru" olarak niteler.” dedi.

Cemalnur Sargut
Türk Kad›nlar› Kültür Derne¤i
‹stanbul ﬁubesi Baﬂkan›
onuﬂmas›nda Tasavvuf ve
Kad›n konusunu iﬂleyen
Cemalnur Sargut önce tasavvufun
tarifini yaparak ‘Tasavvuf bir z›tlar
abidesi olan insan bünyesini ruhen
de yekpareleﬂtirerek bütünlü¤e götüren yoldur, her ﬂeyin düzelmesi
insan›n kendi düzelmesine ba¤l›d›r’
der. Bütünlenmenin z›rh› vücutta
oluﬂtu mu, insanda ne mutluluk ihtiyac›, ne ac› çekme korkusu, ne
mevkii, ne para h›rs›, kinler, düﬂmanl›klar, menfaate dayal› dostluklar kal›r. Bunlar›n hepsi nefsani hançerlerdir. Bu dünyaya geliﬂ nedenimiz vahdettir, birliktir, Allah’›n manas›nda bütünlenmektir. Çoklukta

K

bir olabilmek içinse müﬂterek manevi de¤erlerin oluﬂmas› gerekir ki
bu da yaln›z Allah’a hesap veren,
kendi nefsinin esaretinden kurtulmuﬂ hür fertlerin, muamele ettikleri her yarat›lm›ﬂta sevgilileri olan Allah’›n isim ve s›fatlar›n› idrak etmeleri ile mümkündür.” dedi.
Tasavvufun önce birli¤i idrak
edip, hürmet edip, yaﬂamak ve daha
sonra kul olmay› seçmek sanat› oldu¤unu ifade eden Cemalnur Sargut
bunun ayn› zamanda Hz Peygamber’in sünneti oldu¤unu söyledi.
Cemalnur Sargut kullu¤u ise ﬂu
ﬂekilde tarif etti: “Kulluk ise Hz. Muhiddin-i Arabi’nin tarifi ile; "Nefsini,
kendisinde Rabbani bir özelli¤in bulunmas›ndan koruyan, mutlak kuldur. Mutlak kul, yarat›klardan herhangi birisine karﬂ› efendilik özelli¤inin bulunmad›¤› kuldur. Bu kiﬂi kendisini alemdeki her ﬂeye muhtaç görür. Aleme muhtaçl›¤› ise alemin bir
isim perdesinin ard›ndan Hakk’›n aynas› olmas› yönündedir.”
Tasavvufun; uza¤› ve yak›n› göremeyen adam›n ayn› anda hem
uzak hem yak›n gözlü¤ünü takmas›
gibi oldu¤unu söyleyen Cemalnur
Sargut, dünya ve ahiret bilinmezlerle doluyken tasavvufun, bilmedi¤imiz her ﬂeyi idrak etmenin yolunu
açt›¤›n› belirtti.
‹slam tasavvufunun Kur’an’dan
ayr› düﬂünülemeyece¤ini dile getiren Cemalnur Sargut “Di¤er dinlerdeki insanlar›n idraklerinin aksine ‹slam’da tasavvuf, birebir Kur’an’a ve
Peygamberin sünnetine dayan›r.
Mevlana’n›n "Ben Kur’an’›n kölesiyim, Peygamberin aya¤›n›n bast›¤›
topra¤›y›m. Benime ilgili bundan
baﬂka bir ﬂey söyleyen benden de¤ildir." demesi buna örnektir.” dedi.
Tasavvufta var›labilecek son noktan›n, ‘Nefsini bilen Rabbini bilir’
noktas› oldu¤unu belirten Cemalnur
Sargut “Bu kulluktur. Bu noktaya
da, "Emrolundu¤un veçhile hareket
et" emri ile ulaﬂan Peygamber, ﬂeriate uyman›n, tasavvufta baﬂlang›ç

noktas› oldu¤unu söyler. Tasavvuf,
güzel ahlakt›r. ‹ç ve d›ﬂ edeptir.
Ölümsüz hayatt›r. ‹ncitmemek ve
incinmemektir.” dedi.
Mutasavv›flar›n kad›na bak›ﬂ›n›n
en güzel örneklerinden birinin Mevlana oldu¤unu belirten Cemalnur
Sargut, Mevlana’n›n kad›n› iki ayr›
yönüyle inceledi¤ini; onlardan birinin
diﬂilik, di¤erinin de anal›k oldu¤unu
belirterek “Mevlana; "Kad›n, Hakk’›n
nurudur. Sadece sevgili de¤il, haliktir, mahluk de¤il." Sözleriyle anlat›r.
Nefsini, diﬂilik makam›nda tutan kad›n ya da erkek ise, nas›l patlayaca¤› belli olmayan saatli bomba gibidir. Mutasavv›flar kad›n›, döl veren
ve do¤urduklar›yla beraber bütün
aileyi bir görenek ve gelenekler düzeni içinde toplay›p birleﬂtiren, toplum dengesinin ipuçlar›n› elinde tutan, aile kovan›n› petekleyip dolduran s›rl› kuvvet olarak belirler. Kad›n› böyle sab›rl›, temkinli, vakarl›, ﬂefkatli, gayretli k›lan, anas›ndan ona,
ondan da çocuklar›na geçecek terbiye sistemidir ki, tasavvufa göre bunun ad›na ‘edep’ denir. Bu edep ehli kad›n, nefsinin esaretinden kurtulmuﬂ, maddesinde ve manas›nda
edebinin tesiriyle oluﬂan irfan sayesinde uygarl›k abidesinin ta kendisi
olmuﬂtur. Kad›n ya da erkek edep
ehli de¤ilse, her yarat›lm›ﬂta Allah’›n
tecellisini idrakten acizse ne mutlu
olur, ne de mutlu eder.” dedi.
Tasavvufun kad›n bak›ﬂ›n›n ikinci
ve as›l önemli yüzünün anal›k oldu¤unu belirten Cemalnur Sargut
“Anal›k cennetleri oluﬂturma kabiliyetidir ki, dünya, anal›k vasf›yla cenneti bulmak için tek f›rsatt›r. Peygamber "Cennet analar›n ayaklar›
alt›ndad›r" derken anneli¤in de¤erini bu yüce hadisiyle vurgulam›ﬂt›r.
Annelik kad›na yüce de¤erler katarken kad›n kendi manas›na ulaﬂabilmeyi becerir ve nefsini kinlerin,
h›rslar›n, aﬂ›r› düﬂkünlüklerin esaretinden kurtar›r, zarafet, vericilik,
merhamet, ba¤daﬂt›r›c›l›k, önce ben
de¤il sen diyebilmek hasletlerini aç›-

¤a ç›karabilirse ﬂaheser bir eser ortaya ç›kar. Kad›n, Alt›n bir tenceredir. Yeter ki içinde pislikli bez kaynatmas›n.” dedi.
Mevlana’n›n kad›na bak›ﬂ›n› anlatan Cemalnur Sargut “Mevlana’n›n
kad›na bak›ﬂ›; mutasavv›flar›n, kad›nla erke¤in ayn› ruhtan yarat›lm›ﬂ
oldu¤u ayetini; ("Ey insanlar! Sizi tek
bir candan yaratan, ondan da yine
onun zevcesini vücuda getiren ve ikisinden bir çok erkekler ve kad›nlar
türeten Rabbinizden korkun." ön
plana alarak insana bakt›¤›, kad›n ve
erkek diye ay›rmad›¤›, böylece de
sadece vazifeleri yönüyle farkl›l›k gözetti¤i yönündedir. Tasavvuf insan
olman›n beﬂer olarak kalsak dahi,
Allah’› tan›ma f›rsat› olmas›ndan ne
büyük bir lütuf oldu¤unu bize ö¤retir. Bugünün mutasavv›f kad›n›,
Mevlana’n›n dedi¤i gibi, Allah’›n en
ince perdeden tecellisi olarak ortaya
ç›kabilirse, sabr›, tahammülü, r›za
gösteriﬂi, vericili¤i, Hz. Meryem gibi
yaln›z Allah’› için ihlasla hizmet ediﬂi,
safiyeti, Hz. Hatice gibi erke¤ine eﬂ
olabilmeyi becerebiliﬂi ve Hz. Fatma
gibi idrak sahibi oluﬂuyla gelece¤e
damga vurabilir. Yeter ki, insan olmay› becerebilsin.” dedi.
Cemalnur Sargut konuﬂmas›n›
ﬂu ﬂekilde tamamlad›: “‹sterseniz
bütün söylediklerimizi 20. yüzy›l›n
mutasavv›f kad›nlar›ndan biri olan
bir han›mefendinin sözleriyle özetleyelim ve "Ben bu maddi alemde tasavvufla yaﬂant›m› birleﬂtiremem"
diye düﬂünenlere, tasavvufun herkes taraf›ndan yaﬂanabilir bir hayat
tarz› oldu¤unu anlatabilelim.
"‹nsanlar› seveceksin. Senin içinde tükenmez af, merhamet ve müsamaha hazineleri var. Onun için yaln›z insanlar› de¤il, bütün mahlukat›
ayn› yorulmaz h›z ve ayn› tükenmez
iﬂtiyakla seveceksin. Sende mevcut
cevheri cömertçe harcamal›s›n. Hatalar›nda ve sevaplar›nda onlarla bir
olarak seveceksin. Do¤umlar›yla ço¤al›p ölümleriyle eksilecek kadar onlarla olacaks›n."
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Oturum Baﬂkan› Prof.Dr. Kenan Gürsoy’un
De¤erlendirmesi

Prof.Dr. Kenan Gürsoy
Galatasaray Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan›
Felsefe Bölümü Ö¤retim Üyesi
asavvuf ve Kad›n Konusu’nu,
genel anlam› itibariyle de Mevlânâ Celaled Din Rumî de de¤erlendirdi¤imizde ortaya ç›kan durum ﬂudur.

T

✔ Tasavvuf Düﬂüncesinin temel
tavr›, varl›k alan›n› bir bütün olarak mütalaa etmek ; ve bu bütünün de, kavranabilecek oldu¤u
yerin, derunî mânâs›yla insan oldu¤unu ortaya koymakt›r.
✔ ‹nsan ise, e¤er Varl›k plan›ndaki
statüsüyle düﬂünecek olursak,
özünde, ilahî cevherin aksettirici-
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si olmak sorumlulu¤una ve fonksiyonuna sahip bir ayna; fakat yine de kendini kendi içinde kavrad›¤›nda, aslî varl›¤›na ya da vatan›na bir mesafe hâlidir. Bu hakikî varl›¤› özleyiﬂ ve onunla vuslat› aray›ﬂ insan› insan k›lan as›l bilinçtir. Bunu sadece kendisi için
de¤il, fakat özeti ve sonucu oldu¤u bütün bir yarat›l›ﬂ aç›s›ndan
fark ediﬂ, özü ile buluﬂmay› aray›ﬂtan baﬂka bir ﬂey olmayan aﬂk› fark ediﬂtir. Bu aﬂk ilahî aﬂkd›r. ‹lahî aﬂk›n yaﬂand›¤› zemin
ise, insan›n insan olmak bak›m›ndan, Tanr›’ya, kendi hakikat
temeline yönelircesine teslim oldu¤u yerdir. Ama yine de söz konusu olan, insan›n müteal ve tek
olan Allah’a insanca bir ba¤lan›ﬂ›
ve O’na olan sadakatidir. Temeldeki vuslat aray›ﬂ›na ra¤men, insan insand›r ve Tanr› Tanr›’d›r.
✔ ‹nsan›n kendi cevherinden uzakl›¤›, beﬂerî olarak anlayabilece¤i
zemin ise, onun yine kendisine,
insan olmak bak›m›ndan kendinde bir eksiklik (mesafe) ﬂeklinde

verildi¤ini fark etti¤i yer olacakt›r.
‹ﬂte bundan hareketle diyebiliriz ki, kad›n ve erkek kendi içlerinde birbirlerinin eksik parças›d›r.
O halde onlar, ayn› bütünün kad›ndan ve erkekten görünüﬂleri
ve alg›lan›ﬂlar› olarak kavranmal›; birbirlerine karﬂ› ya da birbirlerine ra¤men de¤il, aksine birbirlerine nazaran tamamlay›c›l›klar› itibariyle düﬂünülmelidirler.
✔ Buna göre toplum, her iki cinsiyetin ötekine nazaran bütünlüklerini ve tamamlay›c›l›klar›n› fark
edercesine oluﬂturulmal›. Bu hâl
ilahî ve mutlak cevherle olan vuslat aray›ﬂ›nda mecazi bir zemin
olarak kabul edilmelidir.
✔ Bilinmelidir ki, kad›nl›¤›n temsil
etti¤i iffet erdeminin bütün bir
insanl›k alemine telkin etti¤i,
ba¤l›l›k ve sadakat kadar, varl›ktaki bütünlük, güzellik ve insan
olmak bak›m›ndan taﬂ›d›¤›m›z
sorumlulu¤un di¤er ifadeleri olan
TDV
«edeb» ve «vakar» d›r.

Kampanya

Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› - Türkiye Diyanet Vakf›

“Onlar›n
(kurbanlar›n)
ne etleri
ne de kanlar›
Allah’a ulaﬂ›r;
fakat O’na
sadece
sizin takvan›z
ulaﬂ›r.”
(Hac: 37)

eçen y›llarda oldu¤u gibi bu y›l
da yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda
kurbanlar›n› vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaﬂlar›m›za yard›mc› olmak üzere, Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤› organizesinde Türkiye Diyanet Vakf› arac›l›¤› ile “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi Kampanyas›”
düzenlendi.
Bu kampanya neticesinde kesilecek kurbanlar daha önceki uygulamalarda oldu¤u gibi yine yurt içi ve yurt
d›ﬂ›ndaki ihtiyaç sahiplerine da¤›t›ld›.
Özellikle ﬂehirlerde yaﬂayan vatandaﬂlar›m›z, gerek iﬂ yo¤unlu¤u ve gerekse ﬂartlar gere¤i, kurban kesme
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noktas›nda zaman ve mekan s›k›nt›s›
çekmektedir. Bu durumda olan yani,
zamanlar› ve kurban kesecek yeri olmayan ya da kesece¤i kurban›n tamam›n› ihtiyaç sahiplerine ulaﬂt›rmak
isteyen vatandaﬂlar›m›z için Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› organizesinde, Türkiye Diyanet Vakf› arac›l›¤› ile 1993 y›l›ndan itibaren yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda vatandaﬂlar›m›zdan kurbanlar›n›
vekâlet yoluyla kestirmek isteyenlere
yard›mc› olmak amac›yla “Vekâlet Yoluyla Kurban Kesimi Kampanyas›” düzenlenmektedir. Bu kampanyaya vatandaﬂlar›m›z taraf›ndan yo¤un bir ilgi gösterilmiﬂtir.
Kampanya neticesinde, yurt içinde kesilen kurban etlerinin bir k›sm›,
ﬂehit ve gazi aileleri ile fakir ve yard›ma muhtaç vatandaﬂlar›m›za da¤›t›lmakta, bir k›sm› da Pakistan, Türk
cumhuriyetleri, Balkanlar, Kafkaslar
ve Kuzey Irak’ta kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaﬂt›r›lmaktad›r. Bu vesileyle kampanyaya kat›lan vatandaﬂlar›m›z hem dinî bir vecibe olan kurbanlar›n› kesmekte, hem de zor ﬂartlarda yaﬂam mücadelesi veren dindaﬂ ve soydaﬂlar›m›za yard›m etmenin, onlar›n yaralar›n› sarman›n, her
günü ac› ve s›k›nt› içinde geçen bu insanlar› sevindirmenin mutlulu¤unu
yaﬂamaktad›rlar.
Bu y›l gerçekleﬂtirilen “Vekâlet
Yoluyla Kurban Kesimi Kampanyas›”na toplam 30.667 kiﬂi iﬂtirak etTDV
miﬂtir.

Gösterilen ilgi ve güvene
teﬂekkür ederiz.
Türkiye Diyanet Vakf› Haber Bülteni
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ovyetler birli¤i da¤›l›nca bir de
gördük ki ne kadar fazla dostumuz
kardeﬂimiz varm›ﬂ. “Vefa” ve “di¤ergâml›k” kelimeleri ad›n›n yan›na en
iyi yak›ﬂan Türk insan› her türlü imkan ve f›rsat› kollayarak Türkmen,
K›rg›z, Kazak, Özbek, Azeri, Tacik,
Tatar... Orta Asya’n›n ac› çekmiﬂ ne
kadar milleti varsa o dostlar›n›n aras›na kat›ld›; onlardan çok ﬂey ö¤rendi onlara çok ﬂey ö¤retti. Hem kazand› hem kazand›rd›. Bir hay›r kurumu olmas› hasebiyle Türkiye Diyanet Vakf› da halk›n kendisine aktar-

köyler var. Ayr›ca bu insanlar bizleri
çok seviyorlar, bizlere karﬂ› kayna¤›n› tarihten alan büyük sayg› ve minnet hisleriyle dolular….”.
Buna karﬂ› söyleyecek tek bir söz
var: Günayd›n!!!
Asl›nda bu “günayd›n” sözü 13
y›l önce bana da söylenebilirdi. Ben
1992 y›l›nda Urduca ö¤renmek ve
araﬂt›rma yapmak için Pakistan’a
gitti¤imde bu bölge ile ilgili bilgim
‹mam Rabbânî, ﬁah Veliyyullah Dihlevî, ﬁiblî Nu’mânî, Seyyid Süleyman
Nedvî, Mevdûdî, Ebü’l-Hasan Ali

nin deste¤i bunun gerekti¤inde nas›l canlanaca¤›n› ortaya koymuﬂtur.
Konu tarih olunca söz bitecek gibi de¤il. Biz tarihteki güçlü ba¤lar›m›z›, Gaznelilerden baﬂlay›p Ça¤atay
Türklerinden Sultan Bâbür’ün kurdu¤u Bâbürlüler (‹ngilizler buna Mo¤ollar diyor!) devletine (1526-1858) kadar devam eden Hindistan Türk hakimiyetini ﬂimdilik tarih kitaplar›n›n
sayfalar›na b›rak›p 05-16 Ocak 2006
tarihleri aras›nda TDV Genel Müdür
Yard›mc›s› Say›n Yusuf Erdo¤du bey
ile yapt›¤›m Pakistan seyahatine dö-

d›¤› imkanlar› halk›m›z ad›na oralara
ulaﬂt›rd›. Sovyetler Birli¤inin y›k›lmas› belki birileri için farkl› bir anlam
ifade edebilir ama bizim için sevinç,
coﬂku, hasret giderme oldu. Bu vesile ile dindaﬂlar›m›z›n ve soydaﬂlar›m›z›n varl›¤›n›, gücünü, sevgisini gördük ve onlara sevgi elini uzatt›k.
‹ﬂte aynen böyle: 8 Ekim
2005’de programlar kesilerek verilen “Pakistan Depremi” ﬂüphesiz çok
büyük bir y›k›m ve felaket olmuﬂtur.
Gönül isterdi ki hiç olmas›n. Ama bu
Allah'›n yer yüzüne koydu¤u bir kanun ve aynen ecel gibi vakti saati
gelince, çaresi yok, gerçekleﬂecektir.
Büyük bir ac›y› yaﬂayarak tecrübe
kazanan yard›m ekipleri Türkiye’den
yola ç›k›p herkesten önce deprem
bölgesine ulaﬂ›nca bölgeden haberler gelmeye baﬂlad›: Y›k›lan binalar,
ölen insanlar, a¤›r ve hafif yaral›lar...
Bu haberler aras›na ﬂu türden haberler de kar›ﬂm›ﬂt›:
“Deprem bölgesinde adlar› Türk
olan ve halk› Türk soyundan gelen

Nedvî ve bir tak›m Hadis ﬂârihlerinin
isimleri ve okudu¤um baz› kitaplar›
ile s›n›rl› idi. Bölgenin tarihinden, dillerinden, Orta Asya, Selçuklular ve
Osmanl›lar ile olan köklü iliﬂkilerinden yeterince haberdar olmad›¤›m
gibi Hint alt k›tas›nda halen var olan
% 5-7’lik Türk nüfusunu da hiç duymam›ﬂt›m. Peki, bu normal bir durum mu? diye sorulacak olursa verilecek cevap “Tabii ki normal de¤ildir.” olacakt›r. Bizim iliﬂkilerimiz
özellikle Osmanl›’n›n son yüzy›l›nda
çok çok yo¤unmuﬂ, Kurtuluﬂ Savaﬂ›
öncesi ve Kurtuluﬂ Savaﬂ› y›llar›nda
ise bu iliﬂkiler zirveye ç›km›ﬂ. Ancak
ne yaz›k ki zamanla gidip gelmeler
azalm›ﬂ, iliﬂkiler sadece iyi niyet gösterisinden ibaret kalm›ﬂ hatta bir
zaman kültürel olarak kopma derecesine gelmiﬂtir. Bu bahsetti¤im
hem Pakistan hem de Hindistan ve
Bangladeﬂ için geçerlidir. Ancak iki
milletin kalbindeki sevgi hiçbir zaman bitmemiﬂtir. K›br›s Bar›ﬂ Harekat›’nda Pakistan Hava Kuvvetleri-

neyim. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ve
Türkiye Diyanet Vakf› uzun y›llardan
beri muhtelif ‹slam ülkelerinde ve
müslüman topluluklar›nda vekâlet
yoluyla kurban kestirmeyi bir gelenek
haline getirmiﬂtir. Bu gelenek içinde
Pakistan da yerini almal›yd›. Belki de
yak›n zaman önce vuku bulan deprem sebebiyle en fazla hak sahibi
olan da deprem bölgesi halk› idi. Bunun üzerine D‹B ve TDV Pakistan
depremzedeleri ad›na vekâlet yoluyla
kurban kesimi kampanyas›n› baﬂlatt›. Kampanyan›n duyulmas› ile ba¤›ﬂlar h›zla akmaya baﬂlad›. Benzer
kampanyalar› baﬂta K›z›lay olmak
üzere baﬂka yard›m kuruluﬂlar› da
açm›ﬂt›. Say›n›n gittikçe artmas› Pakistan’a bir ekibin gitmesini ve gerekli organizeyi yapmas›n› gerekli k›lm›ﬂt›. Bize de, bölgeyi tan›mam›z ve
Urduca bilmemiz sebebiyle görev
tevdi edildi. (Bu arada gerekli izni veren Uluda¤ Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne müteﬂekkirim). Bölgeye gitmem ve gittikten sonra yap›lan
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görüﬂmeler ve anlaﬂmalar neticesinde kurbanlar›n Serhat eyaletinin
(NWFP) baﬂﬂehri Peﬂaver’de kesilmesi kararlaﬂt›r›ld›. Ancak K›z›lay ile yap›lan görüﬂmeler sonucunda her iki
kuruluﬂun burada birlikte kestirece¤i
kurban say›s›n›n 63.000 oldu¤u ve
büyükbaﬂ hayvan kesilecek olursa
bunun 9.000 say›s›na tekabül etti¤i
anlaﬂ›ld›. Bu fevkalade büyük bir rakamd› ve bunun Pakistan ﬂartlar›nda
nas›l gerçekleﬂtirilece¤i ciddi bir soru
olarak karﬂ›m›zda durmaktayd›.
Biz kendimize Baﬂkent ‹slamabad’› ikamet yeri olarak seçmiﬂtik.
Zira buras› hem resmi makamlar ile
iﬂ tutma aç›s›ndan hem de deprem
ve kurban kesim bölgesine yak›nl›¤›
sebebiyle tercihe ﬂayand›. 6 Ocak’ta
‹slamabad’a gelince Kurban organizasyon ihalesini üstlenen firma yetkilisi Say›n Tar›k Aziz ve Ticaret Müﬂavirimiz Say›n Recep Demir beyler ile
baz› görüﬂmelerde bulunduk. Ayr›ca
Uluslararas› ‹slam Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve ‹slam Araﬂt›rmalar› Merkezi Genel Müdürü Say›n
Prof.Dr. Zafer ‹shak Ensârî’nin ö¤le
yeme¤i davetine icabet ettik. Kendisi Pakistan ad› geçti¤inde en çok hat›rlad›¤›m müstesna ﬂahsiyetlerdendir. ‹leri yaﬂ›na (75 civar›) ra¤men bize zaman ay›rd›lar, sa¤olsunlar.
7 Ocak Cumartesi günü Say›n Büyükelçimiz Hasan Kemal Gür bey bizi
rezidanslar›nda kabul ettiler. Han›mefendi’nin evde haz›rlatm›ﬂ oldu¤u
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f›r›ndan yeni ç›km›ﬂ börekler, pastalar, tatl›lar ve demli çay eﬂli¤inde devam eden sohbetimizde Pakistan’›n
tarihi, kültür hayat›, gelenek görenekleri, Pakistan-Türkiye iliﬂkileri,
Pakistanl› dostlar›m›za bu dar günlerinde yapmam›z gereken yard›mlar... gibi pek çok konu etraf›nda söyleﬂtik. Büyükelçimizin konuya vukûfiyeti, Pakistan’a yönelik kalbi ilgisi, bir
ﬂeyler yapmak gerekti¤i noktas›ndaki canl› hisleri bizleri fazlas›yla mutlu
etti. Türkiye Diyanet Vakf›’n›n bu ülkeye ve depremzedelere katk›s› konusu gündeme geldi¤inde Say›n Yusuf Erdo¤du bey Pakistan’dan Büyükelçili¤imiz kanal›yla gelecek her türlü teklif ve iste¤e TDV yönetiminin s›cak bakaca¤›n› ve en k›sa zaman
içinde sonuçland›raca¤›n› ifade ettiler. Ayr›ca Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›-

¤›n›n halk›m›zdan toplad›¤› yard›mlar› deprem bölgesinde kal›c› hizmetler için kullanaca¤› ve TDV’nin bir
tak›m e¤itim faaliyetleri içerisinde
yer alabilece¤i ifade edildi. Bunun
üzerine Say›n Büyükelçimiz baz› somut önerilerden bahsetti ve bunlar›
gerekli prosedüre göre TDV Genel
Merkezine ulaﬂt›racaklar›n› ifade ettiler. Say›n Büyükelçimiz, yo¤un mesaisine ra¤men tatil gününde bizi
evinde kabul etti¤i için kendisine ve
Han›mefendi’ye müteﬂekkiriz. Birlikte çektirdi¤imiz foto¤raf bunun an›s› olarak albümümüzün en mutena
yerinde duracakt›r.
Pakistan’a ilk defa gelen Say›n Yusuf Erdo¤du beye ﬂehri gezdirme görevi eski bir ‹slamabad sakini olarak
bana düﬂmüﬂtü. Kurban günleri baﬂlamadan bir yandan boﬂ vakitleri de
de¤erlendirmek gerekiyordu. 8 Ocak
günü ﬂehrin çarﬂ›lar›n›, otantik mahallerini ve kitapç›lar›n› dolaﬂt›k. Ayn›
gün say›n Ticaret Müﬂavirimizin rehberli¤inde depremzedeler için düzenlenen ‹slamabad çad›r kentinde K›z›lay’›n yerine gittik. Kamp sorumlusu
Oktay Bey iﬂini büyük bir ﬂevkle yapmaktayd›. Çok düzenli olan kampta
çocuklar›n oynad›¤› bir çocuk park›,
mescit, sa¤l›k kabini, çay salonu/kahvehane, TV odas› ve toplant› salonu
da bulunuyordu. Ayr›ca erkekler ve
kad›nlar için ayr› ayr› banyolar ve tuvaletler de yap›lm›ﬂt›. Kamp sakinleri

yang›n tehlikesine karﬂ› yemeklerini,
içerisine çok say›da ocak ve f›r›n konulan ayr› bir yerde yap›yordu. Burada ekmek bile piﬂirebiliyorlard›. Sevecenlik ile otorite aras›ndaki ince dengeyi korudu¤u anlaﬂ›lan Oktay beyin
kampta çok sevildi¤i herkesin gözünden okunmaktayd›.
Büyük gün yaklaﬂm›ﬂt›. 9 Ocak
günü kurban kesim haz›rl›klar›n›
görmek üzere Peﬂaver’e gidecek ve
burada bir süre kalacakt›k. Pazartesi
günü Kurban kesim mahalline gittik
hem orada haz›r tutulan kurbanl›k
s›¤›rlar› gördük hem de tüm organizasyon hakk›nda ayr›nt›l› bilgi ald›k.
Veterinerler, kasaplar, yard›mc›lar,
ﬂoförler, so¤uk hava deposu sorumlular›… ne yapacaklar›n› ö¤renmiﬂlerdi. Yedi erkek kardeﬂin idare etti¤i kurban kesim ve da¤›t›m ﬂirketi-

nin baﬂ›nda Hac› Asgar vard›. Büyük
kardeﬂleri Mühendis Binbaﬂ› Riyaz
da onlara bilgi ve organizasyon deste¤i veriyordu. Kurban kesim alan›
ise bir hayli büyüktü. Do¤rusu ben
uzun y›llardan beri Pakistan’› tan›yan
biri olarak bu 9.000 büyükbaﬂ hayvan›n nas›l kesilip parçalanaca¤› ve
deprem bölgelerine gönderilece¤i
hususunu ciddi bir ﬂekilde merak etmekteydim. Verilen brifing beni bütünüyle, uzun y›llar hac organizasyonlar›nda bulunan ve bu sebeple
beklentileri daha üst düzeyde olan
Yusuf Erdo¤du beyi ise bir miktar
rahatlatt›. Bütün organizasyonda kesim günlerinde ve da¤›t›mda 2.000
civar›nda insan çal›ﬂacakt›.
Yats› vakti kurban kesim mahallinden ayr›l›p otelimize gittik. Kurban
kesimi Sal› günü sabah 09:30 sular›n-

da yap›lan mini bir tören, taraflar›n
konuﬂmalar› ve dualar ile baﬂlad›.
Bismillah Allahu ekber nidalar› ile
baﬂlayan kesimde h›z›n› alamayan
kasaplar o gün takriben 4.500 kurban kesip parçalam›ﬂlard›. Bir k›sm›
so¤uk hava depolar›na gönderilen etler için her aﬂamada belge düzenlenmekte ve bunlar K›z›lay görevlileri taraf›ndan kontrol edilmekteydi. Geniﬂ
kurban kesimi organizasyonunu duyan yerli ve yabanc› haber ajanslar› ve
TV’ler kurban kesim mahalline geldiler. GEO NEWS ile Khyber TV bizlerle
röportajlar yapt›lar. Bizler de bizi buralara kadar getirenin ve Türk halk›n›
yard›ma teﬂvik edenin güçlü dostluk
ve kardeﬂlik duygular› oldu¤unu ifade
ettik. Türklerin kurban organizasyonu bayram günlerinde Pakistan televizyonlar›nda haber olarak yer ald›.
Kurban kesim iﬂi devam ederken
bir yandan da di¤er bir ekibin haz›rlad›¤› 5 ve 10 kg’l›k et paketleri önceden tutulan yüzlerce kamyon ile deprem bölgesine ulaﬂt›r›l›yordu. Deprem bölgesi yard›m organizasyonu ile
görevli General Faruk Ahmed Han’›n
ilgisi ve deste¤i ile da¤›t›mda bir s›k›nt› yaﬂanmad›. Zira ulaﬂ›m› zor yerlere ulaﬂt›r›lmak üzere K›z›lay’›n mahallinde ordu görevlilerine teslim etti¤i etler askerler taraf›ndan gerekli
bölgelere ulaﬂt›r›lmaktayd›. Türkiye’ye gelerek kurmayl›klar›n› Harp
Akademileri’nde yapan baz› subaylar›n gayreti ayr›ca takdire ﬂayand›. Biz
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üç gün Peﬂaver’de bulunduk, K›z›lay
Pakistan Sorumlusu Mustafa bey ile
di¤er K›z›lay görevlileri da¤›t›m bitinceye kadar Peﬂaver’den ayr›lmad›lar
ve telefon ile sürekli bilgi al›ﬂveriﬂimiz
devam etti. Ne de olsa biz Diyanet
ad›na oraya gitti¤imiz iﬂin dini aç›dan
sorumlusuyduk.
13 Ocak Cuma günü depremin
say› itibariyle en büyük y›k›m› yapt›¤›
Muzafferabad ﬂehrine gittik. ‹çiﬂlerinde ba¤›ms›z d›ﬂ iﬂlerinde Pakistan’a ba¤l› olan Azad Jammu-Keﬂmir Devleti’nin Baﬂkenti olan ﬂehir ile
‹slamabad aras› 120 km olmas›na
ra¤men 4x4 araç ile ancak 3 saatte
ulaﬂt›k. Hem yollar dar ve karl› hem
de deprem sebebiyle tahrip olmuﬂtu. ﬁehri K›z›lay Muzafferabad Koordinatörü Tahsin Reyhan bey ile bütünüyle dolaﬂt›k. ﬁehir etraf› da¤larla
çevrili çukur bir vadi içerisine kurulmuﬂtu. ﬁehrin ortas›ndan ise büyük
Cehlum (Jehlum) nehri akmaktayd›.
Zemin adeta binlerce y›l içerisinde
yumurta büyüklü¤ündeki taﬂlar etraf›na yap›ﬂm›ﬂ az bir toprak parças›n›n bir araya gelmesiyle oluﬂmuﬂ
alüvyon bir toprak katman› idi. Böyle
olunca depremin a¤›r sars›nt›s› ﬂehrin tüm zeminini darmada¤›n etmiﬂti. Bu sebeple art›k devlet Muzafferabad’a kal›c› konut yap›lmas›na izin
vermiyordu. Vadide güvenilecek hiçbir toprak parças› kalmam›ﬂ, da¤lar
bile da¤›larak akm›ﬂt›. K›z›lay’›n Keﬂ-
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mir Anayasa Mahkemesinin tahrip
olan binalar› etraf›na ve bahçesine
kurdu¤u karargah›ndaki ekip canla
baﬂla bölge halk›na yard›ma koﬂuyordu. F›r›nda ç›kan Türk usûlü somun ekmekler Keﬂmirliler taraf›ndan bir hayli be¤enilmiﬂti. Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z taraf›ndan görevlendirilen
doktorlar›n hizmet verdi¤i çad›r hastaneler ise temiz ortam› ile yaral›lara
hizmet veriyor ameliyatlar gerçekleﬂtiriyordu.
Ziyaretimizde ‹HH ve Denizfeneri
Derne¤inin faaliyetlerini de gördük.
‹HH’n›n sa¤l›k çad›r›n›n önü sa¤l›k
hizmeti almak isteyenler taraf›ndan
doldurulmuﬂtu. Yetkililerden bizleri
kendilerinden bildikleri için dertlerini
bizlere çok rahat bir ﬂekilde açt›klar›n› ö¤rendik. Köylülerin ihtiyaçlar›na

ra¤men bayram hediyesi olarak dört
keçiyi al›p ‹HH kamp temsilcilerine
getirmesi ise gerçekten çok içten bir
davran›ﬂt›. Onlar ise bu keçileri kesmemiﬂ ihtiyaç sahibi ailelere ulaﬂt›rmak üzere beslemekteydiler. Muzafferabad’da görülecek daha çok yer
vard› ama bizim o akﬂam dönmemiz
gerekiyordu ayr›ca Uluslararas› ‹slam
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmud Ahmed Gâzî akﬂam bizi evine
davet etmiﬂti. Parçalanan lasti¤imizi
de¤iﬂtirme çabalar›z sebebiyle gecikmiﬂ olsak da ‹slamabad’a sa¤ salim
dönmüﬂtük (Ben yollar›n bir k›sm›n›
uyuyarak geçirdi¤imden say›n Erdo¤du’nun ﬂakalaﬂmas›na muhatap
olsam da gece toplant›lar› için enerji
toplamaktayd›m).
Otelimizde az bir zaman durup
saat akﬂam 9 sular›nda Rektör beyin
evine gittik. Kendisi ile önceden tan›ﬂmaktayd›m. Daha önce Türkiye’ye
gelmiﬂ olan Rektör bir zamanlar
Türkçe ö¤renmek için kursa gitti¤ini
aktard›. Kendisi Uluslararas› ‹slam
Üniversitesi’ne ba¤l› 7 fakülteden
3’ünün dini, di¤erlerinin ise sosyal ve
teknik alanlarla ilgili oldu¤unu söylediler. Türkiye ile ciddi e¤itim projeleri yürütmek ve aradaki ilmi iliﬂkileri
geliﬂtirmek istedi¤ini söyleyen Rektör bey Türkiye’den gelecek misafir
ö¤retim üyelerini de lay›k›yla a¤›rlayacaklar›n› ifade ettiler. ‹liﬂkilerin geliﬂmesi bizim de samimi dile¤imizdir.

Cumartesi günü ise iﬂleri büyük
oranda bitirmenin rahatl›¤› ile günübirlik olarak Pakistan’›n ilim ve
kültür ﬂehri Lahor’a gitmeyi planlad›k. Bize birkaç gündür arkadaﬂl›k
yapan ﬂoförümüz Müﬂtak bizi sabah
erken otelden ald› ve 3,5 saat yolculuktan sonra Lahor’a ulaﬂt›rd›. Ben
ﬂehri tan›yordum ve birbuçuk y›l önce bir kez daha gitmiﬂtim. Ancak
Yusuf Erdo¤du bey için bu ilk tecrübe idi. Buras› kendine özgü hayat
tarz› ve kalabal›¤› ile ‹slamabad’a
hiç benzemiyordu. Bâbürlülerden
kalan kale ve meﬂhur Pâdiﬂâhî
(Badﬂahi) Mescid ilk görülmesi gereken yerlerdi. Do¤unun büyük ‹slam ﬂairi Muhammed ‹kbâl’i mescidin esenlik veren gölgesinde bulunan kabrinde ziyaret ederek selam

verdik. Bu bizim için oldukça duygulu anlard›. Ona mezar› baﬂ›nda gönül dilimizle:
“Sen gönül dünyan›n zenginli¤i
içinde dolaﬂ›rken Resûl-i Ekrem'e en
makbulü budur diye hediye olarak
Kurtuluﬂ Savaﬂ› esnas›nda akan Türk
milletinin kan›n› götürmüﬂtün, biz
ise depremi yaﬂayan Pakistanl›, Hintli, Keﬂmirli müslüman kardeﬂlerimizin kan› daha fazla akmas›n diye geldik buralara. Onlar›n ac›lar›n› bir
nebzecik olsun dindirebilir miyiz diye, bayram›n bayram oldu¤unun fark›na vard›rabilir miyiz diye geldik buralara. Bunu en iyi ancak sen hissedebilirsin…”
diyorduk. Bizi birbirimize daha fazla
yaklaﬂt›rmak için bugün ‹kballere ne
de çok muhtac›z.

Lahor gezimiz baz› tarihi binalar
ve çarﬂ› gezintileri ile devam etti ve
akﬂam geç vakit ‹slamabad’a döndük. Türkiye’ye dönüﬂ günümüz olan
15 Ocak’ta Pazar günü olmas› sebebiyle ço¤u kapal› olan ‹slamabad
dükkanlar›ndan hediyelik bir ﬂeyler
alacakt›k. Eve eli boﬂ gelmemek gerekiyordu. Ne var ki, iﬂlerimizin yo¤unlu¤undan al›ﬂveriﬂ bu güne kalm›ﬂt›. En az›ndan bu bayram günlerinde bizleri seve seve gönül hoﬂlu¤u
ile gönderen eﬂlerimize ve çocuklar›m›za Pakistan’› hat›rlatan bir hediye
almal›yd›k. Benim ‹slamabad do¤umlu on iki yaﬂ›ndaki k›z›m için ise
bu, hediyeden baﬂka bir ﬂey olacakt›!
Gece geç vakit uçak bizi Karaçi’ye
götürdü. Buradan sabah 06 uça¤› ile
‹stanbul’a hareket ettik. 16 Ocak Pazartesi günü TS ile 09.30’da Türkiye’ye yeniden ayak basm›ﬂt›k.
Bu kurban organizasyonu vesile
ile ben ﬂahs›m ad›na bu organizasyonu yapanlara, vekâlet vererek kurbanlar›n› Pakistan’da kestiren aziz
halk›m›za, bize Pakistan’da gönlünü
açan, deste¤ini veren tüm yetkililere
ve dostlara, kendisi de 9.000’e ek
olarak 300 büyükbaﬂ kurban keserek deprem bölgesine gönderen
mezbahane sahibi Hac› Asgar’a gönülden müteﬂekkirim. Pakistan ile
iliﬂkilerimizin felaket günleri yapt›¤›m›z yard›mlaﬂmalarla s›n›rl› kalmaTDV
mas› en içten dile¤imdir.
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Sa¤l›k

29 MAYIS ÜSKÜDAR TIP MERKEZ‹ AÇILDI
S

a¤l›k alan›nda önemli yat›r›mlar
yapan, sundu¤u hizmetlerle büyük
bir boﬂlu¤u dolduran Türkiye Diyanet
Vakf› 29 May›s Sa¤l›k Kurumlar› ‹ﬂletmesi, hizmet halkas›na bir yenisini
ekleyerek ‹stanbul Üsküdar’da; ayaktan teﬂhis ve tedavi merkezi sunacak
bir t›p merkezini hizmete açt›.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Prof.Dr. Ali
Bardako¤lu, Türkiye Diyanet Vakf›
Sa¤l›k Koordinatörü Arif Özdemir ve
‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin
Cerrah’›n kurdeleyi kesmesiyle aç›lan
Üsküdar T›p Merkezi hastalar› kabul
etmeye baﬂlad›.
Türkiye Diyanet Vakf›, ülkemizdeki sa¤l›k hizmetlerine katk›da bulunmak ve toplumun sa¤l›kl› bireylerden
oluﬂmas›na yard›mc› olmak amac›yla
baﬂlatt›¤› hizmetleri yeni yat›r›mlarla
sürdürmektedir.
Ülkemizde sa¤l›k alan›nda sunulan hizmetlere katk› sa¤lamak için
Türkiye Diyanet Vakf›nca 1997 y›l›nda
TDV 29 May›s T›p Merkezi ‹ﬂletmesi
kuruldu. Bu iﬂletmeye ba¤l› olarak 2
ﬁubat 1998 tarihinde Ankara’da 15
yatakl›, 19 A¤ustos 1999 tarihinde
de ‹stanbul’da 136 yatakl› hastanelerle hizmete baﬂland›. Bu kurumlarda uluslararas› standartlarda “Aka-
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demik yaklaﬂ›m, ekonomik çözüm”
slogan› ile hizmet verilmektedir.
Türkiye Diyanet Vakf›, bu hizmeti
sunarken, halk›n aya¤›na gitmeyi temel prensip kabul etmiﬂ, bu düﬂünceden hareketle Üsküdar-Ba¤larbaﬂ›’nda ayaktan teﬂhis ve tedavi merkezini (Üsküdar T›p Merkezi) açm›ﬂt›r. Bu uygulaman›n Ankara ve ‹stanbul’un de¤iﬂik semtlerinde tesis edilmesi de hedeflenmektedir.
‹stanbul Fatih’teki TDV 29 May›s
Özel ‹stanbul Hastanesi; 11 Eylül
2002 tarihinde kalite belgesini alarak
Vak›f hastaneleri aras›nda ISO
9001:2000 belgesini alan ilk hastane
olmuﬂtur. Ankara Hastanesi ve Üsküdar T›p Merkezi ise Ekim-2005 tarihinde kalite belgesine hak kazanm›ﬂt›r. Böylece TDV 29 May›s Sa¤l›k Kurumlar› ‹ﬂletmesi’ne ba¤l› tüm ku-

rumlarda dünya standartlar›nda hizmet verildi¤i belgelenmiﬂtir.
T›pdaki tüm geliﬂmeleri takip eden
TDV 29 May›s Fatih’deki Hastanesinde
64 SLICE MULTIDEECTOR BT ile; dünyan›n en geliﬂmiﬂ 64 kesitli, çok dedektörle, bilgisayarl› tomografi cihaz› hastalar›m›z›n hizmetine sunulmuﬂtur.
Bu cihaz hastal›klar›n teﬂhisinde
ve vücudun ayr›nt›l› ﬂekilde de¤erlendirilmesinde yeni ufuklar açmaktad›r. Çok özel X ›ﬂ›n tüpü, 64 kesit alabilen dedektörü ve ileri düzey bilgisayar programlar› sayesinde, tüm vücut organlar›n›n, kalbin ve kalbi besleyen koroner damarlar›n çok boyutlu ayr›nt›l› resimleri al›nabilmektedir.
Bu yeni teknoloji sayesinde t›kal› ya
da daralm›ﬂ kalp damarlar› en ince
dallar›na kadar görüntülenebilmektedir. Bu iﬂlem sadece 5 saniyede tamamlanmaktad›r. Kalp anjiosu d›ﬂ›nda, tüm vücut incelemeleri, damarlar›n, solunum yollar›n›n ve ba¤›rsaklar›n içi aletsiz olarak (sanal endoskopi
yöntemiyle) 3 boyutlu orijinal renklerinde görüntülenmektedir.
Emekli sand›¤›, SSK, Ba¤kur ve
Özel statüdeki tüm vatandaﬂlar›m›z
hizmetlerimizden yararlanabilmekTDV
tedir.

E¤itim

Türkiye Diyanet Vakf›ndan

8.500
Ö¤renciye Burs

T

ürkiye Diyanet Vakf› Türkiye’deki üniversitelerde örgün e¤itim-ö¤retim gören
8500 yüksekö¤renim ö¤rencisine sekiz ay süreyle ayda 70.YTL karﬂ›l›ks›z burs veriyor.
Türkiye’de e¤itim alan›nda önemli hizmetlere
imza atan Türkiye Diyanet Vakf›, örencilerin
ö¤renimlerine katk› sa¤lamak amac›yla bu y›l
toplam 4.760.000.YTL burs veriyor.
Bilindi¤i üzere bütün toplumlar›n ana hedefi yetiﬂmiﬂ insan say›s›n› art›rmakt›r. Bu hedefe ulaﬂmak için de kaliteli e¤itim ve ö¤retim
ulaﬂ›lacak hedefler aras›nda yer almaktad›r.
Tarihin her döneminde, bilginin edinilmesi ve
öznelleﬂtirilmesi, beceriye dönüﬂtürülmesi,
hayat›n yeni bilgiler ›ﬂ›¤›nda sürekli ve yeniden
dizayn›, insanlara e¤itim alan›nda itici bir güç
ve toplumsal bir meﬂgale olmuﬂtur.
Toplumlara ö¤retmenlik yapan âlimlerin
hizmeti, ders veren hocalar›n hizmeti, di¤er
bütün hizmetlerden üstün tutuldu¤u gibi,
e¤itim-ö¤retim kurum ve faaliyetleri için yap›lan hay›rlar da di¤er hay›rlarla mukayese bile edilmemiﬂtir. Bu yüzden, Türk-‹slâm medeniyetinin vak›f uygulamalar›n›n ço¤u e¤itim-ö¤retim faaliyetlerine münhas›rd›r.
Günümüz Müslümanlar›n›n da, ecdad›na
yak›ﬂan bir tav›r içerisinde, e¤itim - ö¤retim
faaliyetlerine katk›da bulunma hususunda
özellikle arzulu olduklar› ve hay›rlar›n› mümkün mertebe bu alana tahsis ettikleri görülmektedir. Hem Allah r›zas› için kurulmuﬂ bir
müessese, hem de böyle bir medeniyetin mirasç›s› olan Türkiye Diyanet Vakf› kuruldu¤u
tarihten itibaren, e¤itim kurum ve hizmetlerine her seviyede katk›da bulunmay› kaç›n›lmaz bir görev kabul etmiﬂtir.
Bu sebeple Türkiye Diyanet Vakf› burs konusuna hassasiyetle e¤itilmekte ve imkanlar›
ölçüsünde burs hizmeti vermeye çal›ﬂmaktad›r.
Ülkemizde yüksekö¤renim gençli¤inin
büyük bir bölümü orta tabaka ailelere mensuptur. Ayl›k masraflar›, aile gelirlerinin
önemli bir k›sm›na tekabül etmektedir. Burs
konusunda, çeﬂitli vak›flar›n ve varl›kl› kiﬂilerin yapt›klar› katk›lar takdire ﬂayan olmakla
beraber, as›l ihtiyac›n ancak cüz’i bir k›sm›
karﬂ›lanabilmektedir. Ö¤rencilere ciddi manada burs imkân› sa¤layan Vakf›m›z, gerek
kurdu¤u sistem, gerek ulaﬂ›m say› ve sarfedilen kaynak ve gerekse gösterilen titizlik itibariyle bu alanda önemli bir boﬂlu¤u doldurTDV
maktad›r.
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ÇOCUK ÖZLEMİ ÇEKENLER İÇİN UMUT:

TÜP BEBEK
YÖNTEMİ
Türkiye Diyanet Vakf› 29 May›s Hastanesi taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r

er geçen gün geliﬂen t›p teknolojisi, bebek sahibi olamayan çiftler için
de yeni tedavi yöntemleri sunuyor. Bu yöntemlerin en geliﬂmiﬂi olan
ve halk aras›nda k›saca "tüp bebek yöntemi" olarak adland›r›lan yöntemle, üreme tekniklerindeki seçenekler de günden güne art›yor. Emekli Sand›¤›’n›n ard›ndan SSK’n›n da tüp bebek tedavisi gören mensuplar›n›n
masraflar›n› belirli ﬂartlarda karﬂ›layaca¤›n› aç›klamas›yla bir kez daha
gündeme gelen Tüp Bebek Tedavisi hakk›nda merak edilen konular› 29
May›s Hastanesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümü Baﬂkan› ve Tüp Bebek Merkezi Direktörü Doç.Dr. Birgül Gürbüz ile görüﬂtük:

H

İNFERTİLİTE (KISIRLIK) TANIMINI YAPAR MISINIZ?
Bir çiftin herhangi bir do¤um kontrol yöntemi kullanmaks›z›n düzenli
cinsel iliﬂkisi olmas›na ra¤men bir y›l sonunda gebelik olmamas›na infertilite (k›s›rl›k) denir. Evli çiftlerin yaklaﬂ›k %15’i bu sorun ile karﬂ›laﬂmaktad›r.
İNFERTİLİTENİN SEBEPLERİ NELERDİR?
‹nfertilite %40 oran›nda kad›nlardaki ovulasyon problemleri ve tüpler,
uterus ve serviksdeki çeﬂitli hastal›klara ba¤l› olarak ortaya ç›kmaktad›r.
%40 oran›nda erkek faktorüne ba¤l›d›r ki bu sperm yap›m›ndaki organsal
ve fonksiyonel bozukluklara ba¤l›d›r. Geriye kalan çiftlerin yaklaﬂ›k
%15’inde hiçbir neden bulunamamaktad›r ve bu son gruba aç›klanamayan infertilite grubu ad› verilmektedir.
NORMAL GEBELİK ORANLARI NELERDİR?
Herhangi bir genital sistem bozuklu¤u olmayan sa¤l›kl› çiftlerde gebe
kalma oran› bir siklusda (bir ay) %20, üç ard›ﬂ›k siklusda %50 ve bir y›l
içinde %80 kadard›r.

Bilgi Hatt› : (0.212) 453 29 29 / 2096 - 2960 - 2962
Tüp Bebek : (0.212) 453 29 95 - 453 29 29
Adres
: Vatan Caddesi
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü yan›
Fatih / ‹stanbul
Web
: www.29mayis.com.tr
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İNFERTİLİTE NEDENİ İLE BAŞVURAN VE
ÇOCUK İSTEMİ OLAN ÇİFTLERDE İLK DEĞERLENDİRME
NASIL OLMALIDIR?
‹lk de¤erlendirme ideal olarak çiftin beraber ayr›nt›l› fertilite öyküsünün dinlenmesi ve muayene ile baﬂlar. Yaﬂ, önceki gebelikler, adet düzeni, cinsel anamnez, cinsel yolla bulaﬂan hastal›klar ve infertilite öyküsü
sorgulan›r. Daha sonra temel olarak yap›lmas› gereken tetkikler istenir.
Bunlar; erkekte sperm analizi, kad›nlarda ise yumurtlaman›n olup olmad›¤›n› araﬂt›ran basit tetkiklerdir. Kad›nlarda daha ileri tetkiklere ihtiyaç

duyulmaktad›r. Bunlar; uterus
kontürlerini ve tüplerin aç›kl›¤›n›
araﬂt›ran histerosalpingografi, endometriumun progesteron hormonuna yan›t›n› araﬂt›ran endometrial biopsi ve di¤er tetkikleri normal
olan kad›nlarda son basamak tan›
yöntemi olan tan›sal laparoskopi
gibi yöntemlerdir. Her çift için uygulanacak tan› ve tedavi yöntemi
tamamen o çifte özeldir.
İNFERTİLİTEDE NE GİBİ
TEDAVİ YÖNTEMLERİ
UYGULANMAKTADIR?
‹nfertilite tedavisi tamamen sebebe yönelik basamak tedavisi ﬂeklinde uygulanmaktad›r. Her çift ayr› olarak de¤erlendirilerek, kiﬂiye
özel tedavi planlan›r. Yumurtlama
problemi olan kad›nlarda ilaçlarla
yumurtlama sa¤lan›r, endometriosis veya cerrahi ile düzeltilebilecek
bozuklu¤u olan kad›nlarda cerrahi
tedavi uygulan›r, erke¤e ba¤l› infertilitede spermler çeﬂitli yöntemlerle elde edilerek kullan›l›r, çiftin
enfeksiyon ile ilgili bir infertilitesi
mevcutsa uygun antibiotik tedavisi
uygulan›r. Yani tüp bebek k›s›rl›kta
ilk tedavi seçene¤i olmayabilir.
ÜREMEYE YARDIMCI TEKNİK
NE DEMEKTİR VE NE ZAMAN
UYGULANMALIDIR?
Yard›mc› üreme teknikleri kad›n vücudunda üretilen yumurta
hücrelerinin vucüt d›ﬂ›na al›narak

erke¤in spermi ile laboratuar ortam›nda döllenmesi ve elde edilen
embriyonun kad›n rahmi içine verilmesi esas›na dayan›r. Tüp bebek
ve mikroenjeksiyon bu tekniklerdendir. Daha önce de bahsetti¤imiz herhangi bir cinsel sistem bozuklu¤u bulunamayan aç›klanamayan infertilitesi olan çiftler -ki bunlar tüm infertil grubun %15’ini
oluﬂturmaktad›r- ÜYT için en uygun adaylard›r. Bunun yan›nda
tüpleri ilgilendiren cerrahi ile düzeltilemeyen hastal›klar ve yap›ﬂ›kl›klar, ileri evre endometriosiz hastalar›, erke¤e ba¤l› infertilitesi olan
çiftlerde üremeye yard›mc› teknikler uygulanmaktad›r.
TÜP BEBEK VE
MİKROENJEKSİYON İLE
BAŞARIYI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER NELERDİR?
Çiftin infertilite nedeni, annenin
yaﬂ›, transfer edilen oosit ve embriyo say›s› ve tüp bebek merkezinin
donan›m ve deneyimi sonuçlar› etkileyen faktörler aras›ndad›r.
İYİ BİR TÜP BEBEK MERKEZİ
NASIL OLMALIDIR?
Öncelikle deneyimli personel ve
merkezin donan›m› çok önemlidir.
Gebeli¤i baﬂlamas› kadar gebeli¤in
devam›n› sa¤layabilecek ve sonunda aileye canl› bir bebek verebilecek kapasitesi olan merkezler seçilmelidir.
TDV

Doç.Dr. Birgül Gürbüz Kimdir?
1960 y›l›nda Ankara’da do¤an Dr.
Birgül Gürbüz 1977 y›l›nda Ankara
Fen Lisesi’nden mezun olduktan
sonra Hacettepe Üniversitesi T›p
Fakültesi’nde t›p e¤itimini tamamlad›. 1985-1989 y›llar› aras›nda Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kad›n ve
Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um ‹htisas› yapt›.
1991-1992 y›llar› aras›nda Amerika
Birleﬂik Devletleri Johns Hopkins
Üniversitesi Üreme Endokrinolojisi,
‹nfertilite ve Tüp Bebek Bölümü’nde
çal›ﬂt›. 2000 y›l›nda ‹stanbul
Zeynep Kamil E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi Tüp Bebek Bölümü’nde
kurucu hekim olarak görev yapt›.
2005 y›l›nda Doçentlik ünvan›n›
alan Dr. Gürbüz, Ekim 2005 tarihinden itibaren 29 May›s Hastanesi
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Bölümü Baﬂkan› ve Tüp Bebek Merkezi
Direktörlü¤ü görevini yürütmektedir.
Dr. Gürbüz’ün 25’i yurt d›ﬂ›, 55’i
yurt içi dergilerde yay›nlanm›ﬂ 80
makalesi ve 50 tebli¤i bulunmaktad›r.
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Ziyaret

Vakf›m›z›
Ziyaret Edenler
ROMANYA

omanya Müslümanlar› Müftüsü Murat Yusuf, Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› çal›ﬂmalar›n› yerinde görmek ve Baﬂkanl›¤›n tecrübelerinden faydalanmak amac›yla ülkemize geldi.

R

KONGO DEMOKRAT‹K CUMHUR‹YET‹

iyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› taraf›ndan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Müslümanlar› ile iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi amac›yla; KDC ‹slam Cemaati Resmi Temsilcisi Abdallah Mangal Luaba ve beraberindeki heyet ülkemize
davet edildi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›nda çeﬂitli inceleme ve temaslarda bulunan KDC ‹slam Cemaati Resmi Temsilcisi
Abdallah Mangal Luaba, ‹slam Cemaatinin Geliﬂmesi ve
Di¤er Müslüman Örgütler ve Cemiyetler ‹le ‹liﬂkilerden
Sorumlu Temsilci Yard›mc›s› Moussa Rash›d›, Yönetim,
Yeniden Yönetim ve Hukuki Sorunlardan Sorumlu Tem-

D
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Vakf›m›z› da ziyaret eden ve Vakf›m›z Genel Müdürü
A.‹hsan Sar›mert ile bir süre görüﬂen Murat Yusuf, Romanya’da yürütülen din hizmetleri hakk›nda bilgi vererek, ülkemizde olmaktan duydu¤u memnuniyeti dile getirdi.
Romanya’da yaﬂayan Müslümanlar›n s›k›nt›lar› hakk›nda bilgi veren Murat Yusuf, Romanya’da din hizmetlerinin daha sa¤l›kl› yürütülebilmesi ve arzu edilen seviyeye ç›kar›labilmesi için çeﬂitli alanlarda iﬂbirli¤i talebinde bulundu.
Vakf›m›z Genel Müdürü A.‹hsan Sar›mert de, Türkiye
Diyanet Vakf›’n›n yurt d›ﬂ›na yönelik gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetler hakk›nda bilgi vererek, Romanya’da yaﬂayan soydaﬂ ve dindaﬂlar›m›z için de bu güne kadar öncelikle e¤itim alan› olmak üzere dini ve kültürel alanda önemli desteklerin verildi¤ini, bundan sonra da imkanlar ölçüsünde
her türlü deste¤in verilmeye devam edece¤ini belirtti.
silcisi Yard›mc›s› Yengula Maktumy Hassan ve Kamu
Kurumlar› ile ‹liﬂkilerden Sorumlu Temsilci Yard›mc›s›
Al’hajj Ikulu Lamajana ‹brahim’den oluﬂan heyet, Vakf›m›z› da ziyaret ederek Vakf›m›z Genel Müdürü A.‹hsan
Sar›mert ile görüﬂtü.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Müslümanlar›n durumu hakk›nda bilgi veren heyet Türkiye Diyanet
Vakf›’n›n yap›s› ve çal›ﬂmalar› hakk›nda da bilgi istedi.
Vakf›m›z Genel Müdürü A.‹hsan Sar›mert, Türkiye
Diyanet Vakf›n›n kuruluﬂ amac›, Vakf›n teﬂkilat yap›s› ve
özellikle yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetler hakk›nda bilgi verdi.
Türkiye Diyanet Vakf›n›n bir çok ülkede e¤itim, kültür, sosyal ve dini alanda önemli hizmetler gerçekleﬂtirdi¤ini belirten A.‹hsan Sar›mert, bir çok ülkeden ö¤rencinin Türkiye’ye getirildi¤ini ve bu ö¤rencilere e¤itim-ö¤retim imkan› sa¤land›¤›n› belirtti.
Heyeti Türkiye’de görmekten duydu¤u memnuniyeti dile getiren A.‹hsan Sar›mert, Müslümanlar›n iyi bir
dayan›ﬂma ve yard›mlaﬂma içinde olmas› gerekti¤ini
sözlerine ekledi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti heyeti onuruna Vakf›m›z Genel Müdürlü¤ünde bir yemek verildi. Vakf›m›z Mütevelli Heyeti II. Baﬂkan› Lütfi ﬁentürk, Mütevelli Heyeti üyeleTDV
rimizin kat›ld›¤› yemek bir sohbet havas›nda geçti.

ﬁubelerimizden
Faaliyetler

AKSARAY

D

iyanet ‹ﬂleri Baﬂkan
Yard›mc›s› Necmettin
Nursaçan geçti¤imiz günlerde Aksaray ‹l Müftülü¤ünü ziyaret etti. Ayn› gün, il
ve ilçe müftülüklerine ba¤l›
personelin kat›l›m›yla bir istiﬂare toplant›s› düzenlendi.
Toplant›da; Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n yapt›¤› hizmetlerin önemi ve çal›ﬂmalar›n daha verimli olabilmesi
için nelerin yap›lmas› gerekti¤i, topluma din hizmetlerinin en güzel ﬂekilde götürülebilmesi için yap›lacak iﬂle-

rin belirlenmesi, din görevlilerin kendilerini her yönden
donan›ml› hale getirrmelerinin gereklili¤i, diyalog, hoﬂgörü ve samimi hizmetin
sunulmas›n›n gereklili¤i iﬂlendi.
***
Aksaray ‹l Müftülü¤üne
ba¤l› Merkez Fat›matüzzehra K›z Kur’an kursunda
haf›zl›¤›n› tamamlayan 6

bayan haf›z›n belgeleri düzenlenen merasimle takdim edildi.
‹l merkezinde bulunan
Siteler Camiinde yap›lan
merasime kalabal›k bir topluluk iﬂtirak etti. Merasimde bir konuﬂma yapan Aksaray ‹l Müftüsü ve Türkiye
Diyanet Vakf› ﬁube Baﬂkan›
‹lhan Ayd›n, haf›zl›¤›n önemi hakk›nda bilgi vererek,

haf›zlar›n belgelerini taktim
etti.
Merasim sonunda haf›zlara ve Kur’an kursu ö¤rencilerine hay›rsever vatandaﬂlar taraf›ndan çeﬂitli
hediyeler verildi.
TDV Aksaray ﬁubesi taraf›ndan da bayan haf›zlar›n her birine ve Kur’an kursu ö¤reticilerine hediye olarak 200.YTL ödül verildi.

MALATYA

be hizmetleri, Diyanet yay›nlar› sat›ﬂ yeri ve aﬂevi
olarak kullan›lmak üzere
sat›n al›narak, bir bölümü
aﬂevi olarak düzenlendi.
Ramazan ay› boyunca
her gün 500 kiﬂiye iftar yeme¤inin verildi¤i aﬂevi, Ramazan ay› sonras›nda da
haftan›n belli günlerinde
yemek verme iﬂine devam
etmektedir.

M

alatya ‹l Müftülü¤ü
ve Vak›f ﬁubemizce
gerçekleﬂtirilen toplumsal
ve kültürel hizmetlere bir
yenisi daha etlendi.
Türkiye Diyanet Vakf›
Malatya ﬁubesince, Malatya ‹l Müftülü¤ünün bitiﬂi¤inde bir binan›n zemin kat› Türkiye Diyanet Vakf› ﬂu-
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ﬁubelerimizden Faaliyetler

MU⁄LA

C

amiler ve Din Görevlileri Haftas› münasetiyle Mu¤la ‹l Müftülü¤ünce, ‹l Özel ‹dare Konferans

N‹⁄DE

N

i¤de ‹l Müftülü¤ü ve
Ni¤de Vak›f ﬁubemiz
taraf›ndan Ramazan ay›n-
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Salonunda bir konferans
düzenlendi.
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan
Yard›mc›s› Doç.Dr. Fikret
Karaman’›n konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› konferans›n

aç›ﬂ konuﬂmas›n› ‹l Müftüsü
Mahmut Yeleser yapt›.
Doç.Dr. Fikret Karaman
yapt›¤› konuﬂmada, camilerin toplumu birleﬂtirmedeki
ve dini hayat›m›zdaki yerine

iﬂaret ederek bu alanda
yapt›¤› hizmetlere de¤indi.
Vatandaﬂlar›n yo¤un ilgi
gösterdi¤i konferans› müteakip Türk Tasavvuf Musikisi konseri düzenlendi.

da bir dizi etkinlik düzenlendi.
Ramazan münasebetiyle de¤iﬂik sosyal ve kültürel
etkinlikler düzenleyen Ni¤de

‹l Müftülü¤ünün faaliyetlerinden biri, vatandaﬂlar›n
yo¤un ilgi gösterdi¤i konser
program› idi.
‹zmir 9 Eylül Üniversitesi Emekli Ö¤retim Görevlilerinden Ali Ortap›nar’›n baﬂkanl›¤›nda din görevlilerinden oluﬂan koro taraf›ndan
Türk Tasavvuf Musikisi konseri sunuldu.
Ni¤de Valisi Gündüz Beder’in de kat›ld›¤› konsere
vatandaﬂlar›n yo¤un ilgi
gösterdi¤i gözlendi.

Ni¤de Müftülü¤ünün bir
di¤er faaliyeti de; Merkez Murat Paﬂa Camii Külliyesi Diyanet Sosyal Tesislerinin hizmete aç›l›ﬂ› oldu. Müﬂtemilat›nda aﬂevi, okuma salonu, Diyanet yay›nlar› sat›ﬂ yeri bulanan sosyal tesislerde, Ramazan ay› boyuncu 300 üniversite ö¤rencisine iftar yeme¤i
verildi. Ayr›ca; Ni¤de Bor Müftülü¤ü taraf›ndan Ramazan
ay› münasebetiyle fakir ve
yard›ma muhtaç vatandaﬂlara iftar yeme¤i verildi.
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ﬁANLIURFA

C

amiler ve Din Görevlileri Haftas› münasebetiyle ﬁanl›urfa ‹l Müftülü¤ü
taraf›ndan bir program düzenlendi.
Vali Yard›mc›s› Adil Nas,
‹l Emniyet Müdürü Kutlay
Çelik, daire amirlleri ve kalabal›k bir toplulu¤un iﬂtirak
etti¤i toplant›da ‹l Müftüsü
H›d›r Bayrak bir konuﬂma
yapt›.
Konuﬂmas›nda camilerin birlik ve beraberli¤e, yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂmaya
vesile oldu¤unu belirten H›d›r Bayrak, din görevlilerin
sorumluluklar›n›n önemine
de¤indi.
Vali Yard›mc›s› Adil Nas
da yapt›¤› konuﬂmada din
görevlilerinin sorumluluk

ÇAT

T

ürkiye Diyanet Vakf› Çat
ﬁubesi taraf›ndan yapt›r›lan Çat Müftülük sitesi düzenlenen bir törenle hizmete aç›ld›.
Erzurum’un Çat ilçesinde, hay›rsever merhum
Mehmet Çimen taraf›ndan
Türkiye Diyanet Vakf›’na ba¤›ﬂlanan 471 m2 arsa üzerine inﬂa edilen müftülük si-

tesinin aç›l›ﬂ merasimine
Erzurum Valisi Celalettin
Güvenç, Erzurum Milletvekilleri Mustafa Il›cal›, Mücahit Dalo¤lu, Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›n› temsilen Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu Üyesi Yusuf Altaﬂ, Erzurum Emniyet
Müdürü Tahsin demir, ‹l
Müftüsü Ahmet Arslantürk,
Çat Kaymakam› Mehmet
Ayd›n, daire amirleri ve kalabal›k bir topluluk kat›ld›.

DOMAN‹Ç

R

amazan ay› münasebetiyle, Türkiye Diyanet
Vakf› Domaniç ﬁubesi ve ‹lçe
Müftülü¤ü iﬂbirli¤i ile bir
konferans düzenlendi. Osmangazi Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim üyelerinden Doç.Dr. Ali Çelik’in
konuﬂmac› olarak kat›ld›¤›
konferansta Hz. Peygamberin hayat› anlat›ld›.

duygusu içinde hareket etmesi gerekti¤i üzerinde
durdu.
Yine Hafta Münasebetiyle ﬁanl›urfa Müftülü¤ü taraf›ndan “Camiler ve Din Görevlilerin Toplumdaki Yeri”
konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa konuﬂmac› olarak kat›lan Prof.Dr.
M.Kaz›m Y›lmaz camilerin
önemi ve din görevlilerinin
üstlendi¤i misyon hakk›nda
konuﬂtu.
Haftan›n bir di¤er aya¤›n› da cami aç›l›ﬂ› oluﬂturdu.
Mülkiyeti ﬁanl›urfa Belediyesine ait 2500 m2 arsa
üzerine yapt›r›lan; bir kat›
konferans salonu, üç kattan
oluﬂan caminin aç›l›ﬂ› ﬁanl›urfa Belediye Baﬂkan Yard›mc›s› ‹brahim Güllüo¤lu
taraf›ndan yap›ld›.

Konferanstan önce Bursa
Osmangazi Müftülü¤ü ‹mam
Hatiplerinden Engin Güneﬂ
ve arkadaﬂlar› taraf›ndan
Türk Tasavvuf Musikisinden
seçkin örnekler sunuldu.
Doç.Dr. Ali Çelik sundu¤u tebli¤inde Peygamber
Efendimizin hayat›ndan örnekler vererek, Peygamberimizin bütün insanl›k için
bir numune timsali oldu¤uTDV
nu vurgulad›.
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Türkiye Diyanet Vakf›
2007 Y›l› Kutlu Do¤um Haftas›
‹SLAM ARAﬁTIRMALARI
ÖDÜLÜ

Türkiye Diyanet Vakf›, her y›l ‹slâm ve Türk dünyas›n›n dini, sosyal, ekonomik vb.
konular›nda yap›lm›ﬂ ilmi bir araﬂt›rmaya ödül vermeyi gelenek haline getirmiﬂtir. 2007
y›l› ödülü:
Birinci : 10.000. YTL.
‹kinci : 7.500. YTL.
Üçüncü : 5.000. YTL.
Dördüncü eserin bas›m› gerçekleﬂtirilecektir.
KONU: "KUR’AN TASAVVURUMUZ"
‹slam düﬂünce gelene¤inde oluﬂan Kur’an tasavvurunun eksene al›nmas›, bu tasavvurun dini, felsefi temellerinin ortaya konulmas›; zaman içerisinde bu tasavvurda meydana
gelen de¤iﬂim ve evrilmelerin saikleri ve neticeleriyle birlikte irdelenip de¤erlendirilmesi
beklenmektedir.
KATILIM ﬁARTLARI
1- Eserin önceden yay›mlanmam›ﬂ olmas›,
2- Eserlerin 10 (on) nüsha halinde teslim edilmesi ve yazar›n özgeçmiﬂinin eklenmesi,
3- Eserin hacminin (sayfada 200 kelime itibariyle) 300 sayfadan az 400 sayfadan fazla
olmamas› gerekmektedir.
4- Yar›ﬂmaya gönderilen eserler yazarlar›na iade edilmeyecektir.
5- Dereceye giren eserlerin yay›n hakk› sürekli olarak Vakfa ait olacakt›r ve yazara
Türkiye Diyanet Vakf› Telif Ücretleri Talimat› çerçevesinde telif ücreti ödenecektir.
6- Yabanc› dildeki eserler yar›ﬂmaya kat›lamayacakt›r.
SÜRE
Eserler en geç 30 Kas›m 2006 tarihinde Vakf›m›zda olacak ﬂekilde gönderilecektir.
Baﬂvurular "Türkiye Diyanet Vakf› Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B Kocatepe/ANKARA"
adresine elden veya posta ile yap›labilir. Postadaki gecikmeler dikkate al›nmaz.
Sonuçlar 2007 y›l› Kutlu Do¤um Haftas›nda ilan edilecektir.

Türkiye Diyanet Vakf›
2007 Y›l› Kutlu Do¤um Haftas›
TAR‹H, TOPLUM ve DÜﬁÜNCE
ARAﬁTIRMALARI ÖDÜLÜ

Türkiye Diyanet Vakf›, her y›l ‹slâm ve Türk dünyas›n›n dini, sosyal, ekonomik vb.
konular›nda yap›lm›ﬂ ilmi bir araﬂt›rmaya ödül vermeyi gelenek haline getirmiﬂtir. 2007
y›l› ödülü:
Birinci : 10.000. YTL.
‹kinci : 7.500. YTL.
Üçüncü : 5.000. YTL.
Dördüncü eserin bas›m› gerçekleﬂtirilecektir.
KONU: "TAR‹H‹ SÜREÇ ‹ÇER‹S‹NDE ‹SLAM’IN S‹MGE VE SEMBOLLER‹N‹N
(ﬁEA‹R-‹ ‹SLAM) ALGILANIﬁI"
‹slam düﬂünce gelene¤inde tarihi süreç içerisinde oluﬂan simge ve sembollerin (ﬁeair-i
‹slam) ortaya konulmas›; zaman içerisinde bu alg›lan›ﬂta meydana gelen de¤iﬂim ve
evrilmelerin saikleri ve neticeleriyle birlikte irdelenip de¤erlendirilmesi beklenmektedir.
KATILIM ﬁARTLARI
1- Eserin önceden yay›mlanmam›ﬂ olmas›,
2- Eserlerin 10 (on) nüsha halinde teslim edilmesi ve yazar›n özgeçmiﬂinin eklenmesi,
3- Eserin hacminin (sayfada 200 kelime itibariyle) 300 sayfadan az 400 sayfadan fazla
olmamas› gerekmektedir.
4- Yar›ﬂmaya gönderilen eserler yazarlar›na iade edilmeyecektir.
5- Dereceye giren eserlerin yay›n hakk› sürekli olarak Vakfa ait olacakt›r ve yazara
Türkiye Diyanet Vakf› Telif Ücretleri Talimat› çerçevesinde telif ücreti ödenecektir.
6- Yabanc› dildeki eserler yar›ﬂmaya kat›lamayacakt›r.
SÜRE
Eserler en geç 30 Kas›m 2006 tarihinde Vakf›m›zda olacak ﬂekilde gönderilecektir.
Baﬂvurular "Türkiye Diyanet Vakf› Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B Kocatepe/ANKARA"
adresine elden veya posta ile yap›labilir. Postadaki gecikmeler dikkate al›nmaz.
Sonuçlar 2007 y›l› Kutlu Do¤um Haftas›nda ilan edilecektir.

TÜRK‹YE D‹YANET VAKFI Yay›n Matbaac›l›k ve Ticaret ‹ﬂletmesi
ABONEL‹K ‹Ç‹N B‹ZE ULAﬁAB‹LECE⁄‹N‹Z TELEFONLAR
‹ﬁLETME MERKEZ‹ Tel: (0.312) 354 91 31 Faks: 354 91 32 • ADANA YAYINEV‹ Tel: (0.322) 352 51 57 Faks: 352 69 18 • ANKARA ﬁUBE Tel: (0.312) 354 91 31 Pbx Faks: 354 91 32
ANKARA / AﬁT‹ YAYINEV‹ Tel & Faks: (0.312) 224 03 84 - 224 10 00 /15 18 • ANKARA / SIHH‹YE YAYINEV‹ Tel: (0.312) 229 73 36 Faks: 231 51 10
ANTALYA YAYINEV‹ Tel: (0.242) 242 15 24 Faks: 243 28 09 • AYDIN YAYINEV‹ Tel & Faks: (0.256) 213 50 49 • BURSA ﬁUBE Tel: (0.224) 328 81 55 Faks: 328 81 56
ÇORUM YAYINEV‹ Tel & Faks: (0.364) 213 37 26 • D‹YARBAKIR YAYINEV‹ Tel & Faks: (0.412) 224 40 91 • ELAZI⁄ YAYINEV‹ Tel: (0.424) 236 96 70 Faks: 236 99 08
ERZURUM YAYINEV‹ Tel: (0.442) 234 36 96 Tel & Faks: 235 20 98 • ‹STANBUL / CA⁄ALO⁄LU YAYINEV‹ Tel: (0.212) 511 44 32 Faks: 511 45 40
‹STANBUL I. ﬁUBE Tel: (0.212) 518 46 04 - 518 06 11 Faks: 518 83 07 • ‹STANBUL II. ﬁUBE Tel: (0.216) 474 12 02 (3 Hat) Faks: 474 12 04
‹ZM‹R YAYINEV‹ Tel (0.232) 482 18 36 Tel & Faks : 441 82 04 • ‹ZM‹R ‹RT‹BAT BÜROSU Tel & Faks : (0.232) 246 05 91 KAYSER‹ YAYINEV‹ Tel: (0.352) 222 51 95 Faks: 221 15 10
KONYA ﬁUBE Tel: (0.332) 350 97 66 Faks: 353 09 75 • SAMSUN YAYINEV‹ Tel: (0.362) 447 29 10 Faks: 447 29 15 • TRABZON YAYINEV‹ Tel: (0.462) 326 17 47 Faks: 326 90 44

