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>> BAŞKANDAN

Ferdin huzur ve saadetini temin kadar, sağlam bir 
toplum tesisi de İslâm dininin temel gayelerin-

den biridir. İşte bu sebeple İslâm, birey eğitiminin ilk 
ocağı olan ve toplumun temel taşı sayılan aile mües-
sesesine ayrı bir önem vermiştir. Aile, sevgi ve daya-
nışmanın bilfiil yaşandığı, temel insanî ve ahlâkî de-
ğerlerin öğrenildiği, din duygusunun geliştiği, vatan 
ve insan sevgisinin aşılandığı bir ortamdır. 

Kadın ve erkeği, yaratıcı karşısında eşit bireyler 
olarak gören İslâm, aile hayatını sevgi ve rahmet üze-
rine bina etmekte (Rum, 21), Allah’ın insanlara olan 
sevgisinin, yeryüzüne yansıyan rahmetinin aile için-
de de bulunması gerektiğini vurgulamaktadır. Ni-
tekim Kur’an-ı Kerim’de aile birliğinin kurulmasını 
sağlayan evlilik akdine de misak-ı galiz (sağlam bir 
teminat) olarak dikkat çekilmektedir. (Nisâ, 21)  

Aile, toplumun taşıdığı değerler mirasını bir 
sonraki kuşağa aktarması açısından son derece 
önemlidir. Çünkü aile; ahlâkın, edebin, iffetin ve gü-
venin mektebidir. 

Aile bağlarında başlayan çözülme, toplumun da 
çözülmesine yol açar. Bu itibarla aile ocağında asl 
olan, tarafların hayatın bütün engebelerine karşı el 
ele, omuz omuza vermesi, birbirine sevgi ve sada-
katle bağlanması, birbirlerine karşı sorumluluklarını 
yerine getirmesidir.

Yaz tatiline girdiğimiz şu günlerde, ailelerimi-
ze önemli bir sorumluluk daha düşmektedir. O da 
yarınlarımızı temsil eden çocuklarımızın dini ve 
manevî eğitimleri ile ilgilenmek, böylece okul döne-
minde elde ettikleri eğitimin bu yönüyle tamamlan-
masını sağlamaktır.

Her yaz tatili döneminde olduğu gibi bu sene 
de öğrenim çağındaki çocuklarımızın din eğitimini 
bir ölçüde de olsa verebilmek amacıyla Başkanlığı-
mız tarafından bütün camilerimizde yaz kursları 
açılmakta, bu kurslarda arzu eden vatandaşlarımıza 
ve çocuklarına Kur’an-ı Kerim ve temel dinî bilgiler 
öğretilmektedir. Çocuklarımızın kendisiyle ve top-
lumla barışık iyi birer insan olarak yetişmesi, din 
konusunda doğru ve sağlıklı bilgi edinmeleri, din 
eğitimini yeterli düzeyde, zamanında ve sağlıklı bir 
yöntemle ve içerikte almaları anne-babaların dünye-
vi ve uhrevi sorumluluğunun bir parçası olduğu gibi, 
toplumsal birlik ve dirliğimiz, çocuklarımızın ileride 
yanlış telkinlere maruz kalmaması, manevi boşluğa 
düşmemesi açısından da fevkalâde önemlidir. 

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı ve

TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

Bu kurslarda öğreticilik yapan 
personelimiz başta olmak üzere tüm 
öğrenci velileri kursa katılan çocuk-
ların üzerinde uzun bir öğretim yı-
lının yorgunluğunun bulunduğunu 
göz önünde bulundurmalı ve onlara 
sevgi ve şefkatle yaklaşmalıdır. Ge-
rek aileler, gerekse cami cemaati, ço-
cukları yaz Kur’an kurslarına teşvik 
etmeli, çocukların cami avlusunda 
vakit geçirmelerinden mutlu olmalı, 
onlara sevgi ve şefkatle yaklaşmalıdır. 
Doğru dinî bilgiye dayalı dinî eğitim 
ve onun rehberlik edeceği dindarlık 
insanlara iç huzuru, mutluluk ve öz-
güven verir. 

Yaz kurslarımızın bu öneme 
denk bir başarı içinde geçmesini te-
menni ediyorum. TDV

“Aile
bağlarında başlayan
çözülme,
toplumun da
çözülmesine yol açar.”
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>> NOT DEFTERİNDEN

Merhaba
Değerli vakıf dostları;
Uzun yıllar bu camianın içinde 

ve bu sahada hizmet üretme amacını 
güden bir kardeşiniz olarak, Türki-
ye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü 
görevine atanmış bulunmaktayım. 
Mensubu olmakla daima iftihar et-
tiğim bu güzide müessesenin Genel 
Müdürlük sorumluluğunu üstlenmek 
hizmet etme şevk ve heyecanımı zi-
yadesiyle arttırmıştır.

Bu makamda siz vakıf dostları 
ile gönül birliği içerisinde büyük hiz-
metlere beraberce imza atacağımız 
inancını taşımaktayım. Bu büyük so-
rumluluğun altından sizlerin dua ve 
destekleriyle kalkacak, hizmette gu-
rur ve başarıyı da yine hep birlikte 
paylaşacağız.

Çünkü bizler; bugün yaptığı fa-
aliyetlerle kamuoyuna malolmuş bir 
Vakfın temsilcileriyiz. Mensubu ol-
makla şeref duyduğumuz kurumun 
devamlılığı, saygınlığı ve bunun veba-
li en alt kademeden en üst kademeye 
kadar hepimizin sorumluluğundadır.

Unutmamamız gereken en 
önemli şey, “vakıf ”ta çalışıyor olma-
mızdır. Burada “vakıf ”ın ne olduğu-
nu, “vakıf ” kavramını anlatma lüzu-
mu görmüyorum. Bunu hepinizin 
çok iyi bildiğinden eminim.

Kurumların kuruluşundaki heyecan ve ama-
cını yitirmeden ayakta durabilmesi; gelişmelere ve 
yeniliklere açık, şeffaf ve hesap verilebilir olmasıy-
la mümkündür. Atalet, nemelazımcılık, sorumluluk 
duygusunun kaybolması ve en önemlisi yüce dini-
miz İslamı ve onun misyonunu şahsiyetimizde temsil 
etme gücünü kaybetmek, vakıf ruhunu taşıyamamak; 
hem şahıslar, hem de bulunduğumuz kurum açısın-
dan büyük bir kayıp ve büyük bir vebaldir. Bu tehli-
keyi bertaraf etmek ve bu güzel müesseseyi yarınlara 
daha güçlü bir şekilde taşımak, Vakfımızı sağlam bir 
zemine oturtmak hepimizin vazifesidir. 

Bunu gerçekleştirme gayreti içinde bulunduğu-
muz süreçte; çeşitli problemlerle karşılaşmamız ka-
çınılmaz olacaktır. Bu problemlere birlikte çözümler 
üretecek ve Vakfımızı yarınlara taşımak idealinden 
asla taviz vermeyeceğiz.

Biliyorsunuz ki müesseseler halkıyla bütünleşe-
bildiği oranda fonksiyoneldir. Bu bağlamda Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın da doğru anlaşılmaya ve anlatılma-
ya ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Geleneksel hizmet 
önceliklerimizi, ileriye dönük projeksiyonlarımızı ve 
gönlümüzün içindekileri, bize gönül verenlerle pay-
laşmak, vakıf sorumluluğunu şahsiyetimizde temsil 
etmenin, daha başka hayırlara, daha başka güzellikle-
re vesile olacağına inanıyorum.

Bu Vakfı kuranlar, ona güç ve istikamet verenler, 
onu başarıyla bu günlere getirenler, Türk Milleti’ne 
böyle müstesna bir müesseseyi armağan edenler, çok 
az fâniye nasip olacak bir şerefin sahipleridir. Bugün-
den sonra da bu müessesenin devamlılığı ve bizden 
sonraki nesillere daha güçlü ve sistemli bir şekilde 
intikalinin sorumluluğa da bize aittir.

Değerli dostlar;
Vakfımızın herkesçe takdir görmüş başarılı hiz-

metleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı personelinin el ele, gönül gönüle, birlik ve be-
raberlik içinde çalışmaları sayesinde gerçekleştiril-
miştir.. Bundan sonra da daha fazla gayret, azim ve 
heyecanla bu hizmetlerin devamlılığını sağlayacağız, 
inşallah…

Ben, vakıf ruhunu taşıyan herkesin, bu sorumlu-
ğun idrâkinde olduğuna inanıyorum. Bu güne kadar 
yaptığınız fedakârane çalışmalar da bunun bir göster-
gesidir. 

Bu itibarla, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da hepinizin, üzerinize aldığı vazifeleri en iyi şe-
kilde yerine getirmesini diliyor, sevgiler sunuyorum.

Saygılarımla.  

Süleyman Necati AKÇEŞME
Genel Müdür

TDV
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B u yıl Kutlu Do-
ğum Haftası 
açılış programı 

Balıkesir ilimizde geçekleşti-
rildi. Kutlu Doğum Haftası-
nın açılışı Gala Yaşam Aktivi-
te Merkezinde düzenlenen bir 
törenle yapıldı. Açılış törenine 
Diyanet İşleri Başkanı ve Vak-
fımız Mütevelli Heyeti Başka-
nı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 
Balıkesir Valisi Selahattin Ha-
tipoğlu, Balıkesir Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Şerif Saydam, de-
kanlar, mahalli idareciler ve kalaba-
lık bir topluluk iştirak etti.

Açılış programında Kutlu Do-
ğum Haftası münasebetiyle Türki-
ye Diyanet Vakfı tarafından açılan 
yarışmalarda dereceye girenlere de 
ödülleri takdim edildi.



TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ www.diyanetvakfi.org.tr< 6

>> GÜNDEM

Geçtiğimiz ay Mevlit program-
ları oldu. Mevlit programları, Hic-
ri olarak Peygamber Efendimizin 
Mevlidinin idrakidir. Kutlu Doğum 
Haftaları ise, Miladi olarak 20 Nisan 
olan Peygamber Efendimizin dün-
yayı şereflendirmesinin idraki haf-
tasıdır. 

Önce, insanlığın niçin peygam-
berlere ihtiyacı vardır, bunun üze-
rinde birkaç cümleyle durmak isti-
yorum.

Değerli kardeşlerim, dinlerin 
üç ana mesajı vardır, temel unsuru 
vardır: Uluhiyet; nübüvvet ve ahiret. 
Uluhiyet, bizi yaratan Yüce Rabbi-
mizi tanıma, bilme ve O’na bağlı-
lık içinde yaşama bilincidir. Ahiret; 
büyük küçük, genç ihtiyar herkesin 
eninde sonunda akıp gideceği o son-
suzluk ummanıdır. Nübüvvet; ulu-
hiyet ile ahiret arasındaki köprüyü 
kuran ve bizi uluhiyet bilinciyle diri 
tutup, ahirete hazırlayan ebedi sa-
adet mesajının adıdır. O sayede biz 
bu dünya hayatının geçici, ahiretin, 
uhrevi hayatın kalıcı olduğunu fark 
ederiz. O sayede biz sıradan bir canlı 
olmaktan çıkar, Rabbin kulu ve mü-
kerrem varlığı oluruz. Peygamberler 
sayesinde biz, elest bezminde ver-
diğimiz sözü hatırlar, aslımıza dö-
neriz. Çünkü biz, ruhlar yaratıldığı

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı

Mütevelli Heyeti Başkanı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye 
Diyanet Vakfı ile birlikte –zaten 

ikisi bir bütünün iki ayrı parçasıdır- 
yirmi yıldan bu tarafa, Peygamber 
Efendimizi tanımayı, tanıtmayı, an-
lamayı, sevmeyi ve şahıs olarak şah-
sımızda ve hayatımızda onu temsil 
etmeyi önemli bir hedef olarak seç-
tik ve Kutlu Doğum Haftalarının da 
amacı budur.

“Biz bu dünyada
insan olmanın,

Rabbe
kul olmanın

şuuruna ermiş isek 
bunu o ebedi

saadet önderlerine 
borçluyuz,

o kutlu nebilere 
borçluyuz.” 
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insanların peygamberlere inanmasının önündeki en 
büyük engelin, peygamberlerini beşerlerden  beşer se-
çilmesi olduğunu anlatır. Hep demişlerdir, niçin bizim 
gibi bir beşer resul gönderildi? Yiyor, içiyor, evleniyor, 
sokaklarda dolaşıyor. Yüce Rabbimiz madem peygam-
ber gönderecekti, kanatlı melekler gönderemez miydi, 
dediler. Peygamberlerin beşer olarak seçilmesi, inan-
manın önünde önemli bir engel oldu. Halbuki, bunda 
önemli bir hikmet vardı. Yüce Rabbimizin ebedi mut-
luluk mesajının, vahyinin anlaşılabilmesi, yaşanabilir 
olduğunun görülmesi gerekiyordu. Bu da ancak bizim 
gibi bir beşerin üzerinde görülebilirdi. Onlar hep bize 
örnek oldular. 

Değerli dostlarım, peygamberler, Allah’ın vahyini, 
Allah’ın kelamını getirip bırakıp gitmediler, onu yaşa-
dılar, bize gösterdiler, bize anlattılar ve onlar hayatımı-
zın bir parçası oldu. Böyle olduğu için de, peygamber-
ler bir bakıma Allah’ın vahyini, Allah’ın dünyevi hayat-
la ilgili muradının yaşanabilir, uygulanabilir, yapılabilir 
olduğunu gösteren numunelerdir, örneklerdir, önder-
lerdir. Öyle olduğu içindir ki, Efendimiz Muhammed 
Mustafa’ya Kur’an-ı Kerim üsve-i hasene dedi, en güzel 
ahlak misali dedi. Peygamber’de sizin için örneklik var-
dır, dedi. Çünkü o da bizim gibi bir beşer idi.

Fakat yanılmayalım, onun beşer vasfı, sadece bu 
dediğimiz hikmete mebni bir durumdur. Ama bir baş-
ka ayette Yüce Rabbimiz diyor ki: “Ey Müminler, ey in-
sanlar, dikkat ediniz; O Muhammed sizden herhangi 
birinizin babası, oğlu, herhangi birinin çocuğu şeklin-
de tanımlayabileceğiniz sıradan bir insan değildir. O 
Allah’ın Resulü ve son peygamberdir.”

Böyle olduğu içindir ki Batılılar, Hazret-i 
Peygamber’i ve peygamberlik müessesesini pek kolay 
kavrayamadılar. Doğru, çok övücü, Hıristiyan dünyada 
da aklıselim sahibi birçok insanın Peygamber Efendi-
mizle ilgili çok övücü sözleri vardır. Dahi dediler, bü-
yük mütefekkir, büyük insan dediler ama onların hiç 
biri Hazret-i Peygamber’i tanıtmaya, anlatmaya yetmez. 
O Allah’ın Resulü idi ve son peygamber idi. Kur’an’ın 
tabiriyle Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimizi şahit, 
müjdeleyen, korkutan, uyaran, Allah’ın yoluna çağıran 
ve kıyamete kadar ışık saçan bir kandil olarak gön-
derdi. Bu beş vasıf da, üzerinde düşünmemiz gereken 
önemli uyarılardır. Şahit olarak gönderdi, o Resul geldi 
bulunduğu toplumu izledi, müşahede etti, gördü, vazi-
yet tespiti yaptı; sonra iyiye iyi, doğruya doğru, yanlışa 
yanlış dedi. İyi yapanları, iyi davrananları teşvik etti. 
Kötü yapanları, kötülük işleyenleri, yanlış iş yapanları 

vakit hepsi Yüce Rabbi tanıdı, bildi 
ve Rabbimiz de bizleri sevdi ve sev-
diği için, bize güvendiği için bizleri 
dünyaya gönderdi. Ama dünya haya-
tı bizi çok meşgul etti. Dünya hayatı-
nın hevesleri, emelleri, sonu gelmez 
kaygıları bizi âdeta kendimizden 
uzaklaştırdı, aslımızdan uzaklaştırdı. 
İçimizde getirdiğimiz o elest nuru-
nu, dünya hayatında biz kaybetme-
ye, söndürmeye başladık.

İşte, resuller geldi, Hazret-i 
Adem’den Hazret-i Muhammed 
Aleyhisselam’a kadar peygamberler 
geldi, bizi aslımıza döndürdü, bizim 
içimizdeki cevheri ortaya çıkardı, 
ateşe verdi, onu tutuşturdu. Bize, 
bizi hatırlattı; bize, bizi tanıttı. 

Onun için insanlık, o peygam-
berlere çok şey borçludur. Şeyh Ga-
lip der ya: “Efendimsin, cihanda iti-
barım varsa sendendir.” Evet, biz bu 
dünyada insan olmanın, Rabbe kul 
olmanın şuuruna ermiş isek bunu o 
ebedi saadet önderlerine borçluyuz, 
o kutlu nebilere borçluyuz. 

Hazret-i Adem’den Muhammed 
Aleyhisselam’a kadar Yüce Rabbimiz 
hep insanlığa bu rehberleri gönder-
di, bizi uyardı. Biz Müslümanlar, biz 
müminler hiçbir peygamber arasın-
da ayrım yapmayız, hepsine salat ve 
selam getiririz; Hazret-i Adem’den 
Hazret-i İbrahim’e, Hazret-i Musa’ya, 
Hazret-i İsa’ya ve Hazret-i Muham-
med Aleyhisselam’a. Bizim gönlü-
müzde böyle bir kuşatıcı peygamber 
aşkı, peygamber sevgisi vardır. Bu 
da Müslümanlığa mahsus bir kuşatı-
cı rahmetin ifadesidir. 

Peygamber Efendimiz hakkın-
da birkaç cümleyle hatırlatmada 
bulunarak, onun bereketiyle bereket 
bulalım istiyorum. Yüce Rabbimiz, 
değerli dostlarım Yüce Rabbimiz, 
peygamberleri beşer olarak, be-
şerler arasından seçerek gönderdi. 
Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde, 
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mizde, dışarıda da, o 20 bin kişinin 
belki de yarısı kadar insan da dışa-
rıda bekliyordu içeri girmek için. 
Avrupa’nın her yerinde Peygamber 
aşkına, Peygamber sevgisine koşup 
gelmişler. Tabiî bunu başkalarının 
anlaması, başkalarının kavraması 
mümkün değil. 

Yine sevindirici bir husus, Pey-
gamber sevgisi deyince, hiçbir ay-
rım yapmaksızın, kültür, kuruluş, 
organizasyon, örgüt, bölge ayrımı 
yapmaksızın her insanımız oraya 
koşup gelmişti ve biz de hepsini 
tebrik ettik. Peygamber sevgisinin 
bizleri nasıl birleştirdiğini görme-
nin mutluluğunu yaşadık. Ger-
çekten de değerli dostlarım, bugü-
ne kadar bizi Peygamber sevgisi, 
Allah’a ubudiyet, Peygamber’e olan 
bağlılığımız birleştirdi, bütünleş-
tirdi, aramızdaki çatlakları onar-
dı. Hani bir ayet vardır ya Allah’ın 
gönderdiği vahye, Nebi’nin mesa-
jına sımsıkı sarılın, Kur’an’a sımsı-
kı sarılın. Hani siz bir zamanlar ta 
uçurumun kenarına gelmiştiniz de 
âdeta yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıyaydınız, birbirinize düşmüş-
tünüz. Ama Yüce Rabbim size acı-
dı, Resulünü gönderdi, kalplerinizi 
birleştirdi ve sizi kardeşler yaptı. 
Tıpkı nasıl Resulün hicretiyle Evs 
ve Hazreç kardeş olmuş ve bugüne 
kadar o kardeşlik sürmüşse, Pey-
gamber sevgisiyle bütün Müslü-
manlar kardeş oldular, birbirlerinin 
dertlerini paylaştılar; sevgiyi, bilgi-
yi, duayı, imkânları paylaştılar ve 
biz bugün Balıkesir’de bu sevginin 
en açık örneğini görüyoruz. 

Haftamızın açılışına şeref ve-
ren siz değerli bütün kardeşlerimi 
tebrik ediyorum. Haftanın hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. İnşallah 
bu hafta ve hafta içinde yapacağı-
mız faaliyetler, bu haftada alacağı-
mız o bilinç, Peygamber Efendimizi 

uyardı. Yine Kur’an’ın tabiriyle, o ümmetine düşkün, 
insanların uhrevi hayatını, kalıcı mutluluğunu düşü-
nen bir kimseydi ve son derece merhametliydi. 

Peygamber Efendimiz, kendisinin bu merhame-
tini, rahmetini, ümmetine, bize olan düşkünlüğünü 
şöyle anlatır: Peygamberimizi anlamak için, onun 
bu uyarısını lütfen dikkatlice izleyelim. Şöyle buyu-
ruyor: “Sizin aranızda benim konumum, kırda ateş 
yakmış bir kimseye benzer.”  Bu kimse ateş yakmıştır 
ve o ateşin ışığını gören bütün böcek, bütün mahlu-
kat âdeta kendini ateşe atmaya çalışır, o ışığa kendi-
ni kaptırır. O şahıs ise, onların ateşe düşmemesi için, 
onların yanmaması için çırpınır durur. İşte benim 
sizin aranızdaki konumum bu şahsa benzer. Ben si-
zin sadece bugününüzü, sadece yarınınızı değil, ben 
sizin ebedi mutluluğunuzu, ebedi hayatınızı, Allah’ın 
katında, Allah’ın yarattığına değecek bir kul olmanızı 
sağlamak için çırpınıp duruyorum. Harisun Aleyküm 
demesi bunu anlatıyor, size olan düşkünlüğü odur. 

Onun için de Peygamber Efendimiz, hem o gün, 
hem ondan sonra bugün, hep bizi uyardı, hep bize 
rehber oldu. 

Bir başka örnek hatırlayalım: İki isim, hepiniz bi-
lirsiniz, Ebubekir ve Ebu Cehil. İkisi de Peygamber’in 
yanındaydı bunlar, ikisi de Peygamber’in yakın çev-
resindeydi. Ama o siracı Münir, o ışık saçan, o nur 
kaynağı o kadar kuvvetli bir nur kaynağı idi ki, onu 
kalp gözüyle, kalp penceresinden, gönül penceresin-
den o nura bakanlar nura döndüler, Hazret-i Ebu-
bekir gibi insanlığın efendisi oldular. O nuru anla-
dılar, o nuru kendi iç dünyalarına yansıttılar ve yeni 
bir ışık, yeni bir mesaj kaynağı oldular, müminlerin 
efendilerinden oldular. Ebu Cehil ise o nuru fark 
edemedi, nurun çok yakınında olduğu halde nura 
pencerelerini kapattı ve kömüre döndü. 

Biz, 14 asır sonra, burada, Balıkesir’de, sadece 
burada değil Anadolu’nun her yerinde, Avrupa’nın 
her yerinde, İslam dünyasının her yerinde, o nebi-
yi anmanın, o nebiyi sevmenin, ona bağlı olmanın, 
onun sünnetini anlamanın onurunu, mutluluğunu 
yaşıyoruz. O gün bu gündür sahabeler ve ondan son-
ra gelenler Peygamber’i anladılar, Peygamber’i sevdi-
ler. Onun sevgisi hepimizi birleştirdi. 

İki gün önce Belçika’da Avrupa Kutlu Doğum 
Haftasını açtık. O güzel haberi de sizinle paylaşmak 
istiyorum. Belçika’da 20 bin kişilik bir salon. Arka-
daşlarımız önce bu salonun dolup dolmayacağını 
düşünmüşler ve endişe etmişler. Fakat salona gittiği-

>> GÜNDEM
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nı eğitemeyen toplumlar, her geçen 
gün daha ciddî sıkıntılarla karşı 
karşıya gelir. 

Onun için, biz Diyanet İşleri 
Başkanlığı olarak, kadın hakları-
nı, kız çocuklarının haklarını, kız 
çocuklarının eğitimini çok önem-
siyoruz. Kadın hakları konusunda 
almamız gereken mesafeler olduğu-
nun farkındayız. Her şeyi mükem-
mel yapıyor değiliz, eksiklerimiz 
çok ama özellikle kadın hakları, kız 
çocuklarının hakları, kız çocukları-
nın okutulması ve aile değerlerinin 
korunması açısından almamız ge-
reken önemli mesafeler var. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, hem 
ülkemizin ortak değerlerini, Cum-
huriyetimizin değerlerini, Cum-
huriyetimizin kazanımlarını, la-
iklik prensibini, Atatürk ilke ve 
inkılâplarını, hem çağdaş dünyanın 
geldiği değerleri, mesajları kavra-
yan, hem de dinimizin ana kaynak-
larının doğru bilgisini, doğru şekil-
de insanlara aktarma gayreti içinde 
olan bir kurundur. 

Değerli dostlarım, biz bu haf-
ta vesilesiyle çeşitli etkinlikler 
yapıyoruz, çeşitli faaliyetler ya-
pıyoruz. Öğrencilerimize yönelik 
olarak, şiir–kompozisyon yarışma-
ları yapıyoruz. İmam–hatip lisesi, 
imam–hatip okulundaki öğrenciler 
ve Kur’an kursumuzdaki öğrenci-
ler için de hadis ezberleme yarış-
maları düzenliyoruz. İmam–hatip 
liseleri ve Kur’an kursu öğrencileri 
için daha dinî içerikli yarışmalar, 
genel olarak öğrencilerimiz için 
ise şiir, kompozisyon türü edebi 
yarışmalar düzenliyoruz. Bu as-
lında hepimizin iftihar edeceği, 
hepimizin mutlu olacağı bir geliş-
medir. Ben Peygamber Efendimizi 
tanımadan, tanıtmadan rahatsız 
olan hiçbir insanı bu topraklar-
da tasavvur edemiyorum. Çünkü 

tanıma, sevme, anlama, anlatma 
ve temsil etme açısından bize yeni 
ufuklar açar. Hepsi de önemli, ta-
nıma, sevme, anlama, anlatma ve 
kendi hayatımızda onun güzel ah-
lakını yaşama, temsil etme.

Aile bunun bir parçası-
dır. Bu yılki konumuz, Hazret-i 
Peygamber’in, Peygamber Efendi-
mizin aile hayatımıza getirdiği ışık, 
yaptığı davet, gerçekten aile birliği-
ni, aile kurumunu, aile değerlerini 
yeniden düşünme ihtiyacımız var. 
Türk Milletinin en önemli haslet-
lerinden birisi de, aileye değer ver-
mesidir. Bugün Avrupa’daki insa-
nımızın kimliğini ve kişiliğini ko-
rumadaki en önemli faktörlerden 
birisi, aile yapısının sağlam olma-
sıdır. Aile, sahip olduğumuz bütün 
değerleri, millî değerleri, manevi 
değerleri, kültürel kazanımları son-
raki nesillere aktaran bir eğitim 
ocağıdır. Bu bakımdan, hanıme-
fendiler, sizlere önemli görev düşü-
yor. Çocuklarınızı vatan sevgisiyle, 
millet sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, 
Allah ve Peygamber sevgisiyle ye-
tiştiriniz. Çocukların ve nesillerin 
gerçek öğretmenleri annelerdir. 
Annelerini ihmal eden, kadınları-

“Aile,
sahip

olduğumuz 
bütün

değerleri,
millî

değerleri,
manevi

değerleri,
kültürel

kazanımları 
sonraki

nesillere
aktaran bir 

eğitim
ocağıdır.”
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Bu itibarla, Peygamber’i tanı-
mak, peygamberleri tanımak, Yüce 
Allah’ın davetini, mesajını, vah-
yini tanımak daha barışçı olmak 
demektir, daha kucaklayıcı olmak 
demektir, sevgi yolunda daha çok 
kanat açmak demektir.

Ben, Kutlu Doğum Haftasını 
yirmi yıldır düzenleyen Diyanet İş-
leri Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet 
Vakfına bu konudaki gayretli bütün 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Haftamızın hayırlı olmasını, bizim 
öz hayatımızda, aile hayatımızda, 
toplum hayatımızda yeni ufuklar aç-
masını niyaz ediyorum. 

Kutlu Doğum Haftası için bu yıl 
Balıkesir ilinin seçilmesinin 

memnuniyet verici olduğunu be-
lirterek konuşmasına başlayan Ba-
lıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu, 
“Bilindiği üzere, 1989 yılından itiba-
ren Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke 
genelinde Kutlu Doğum Haftası düzen-
lenerek Hz. Muhammed’in doğumu de-
ğişiklik etkinliklerle, coşkulu bir şekilde 
kutlanmaktadır. İlimizde de Kutlu Do-
ğum Haftası kutlamaları, açılış töre-
niyle birlikte, çok sayıda bilim adamı 
ve akademik personelin katıldığı panel 
ve sempozyumlarla gerçekleştirilecek-
tir.” dedi.

Herkesin Hz. Muhammed 
(SAV)’i iyi anlaması gerektiğini be-
lirten Selahattin Hatipoğlu, sevgi ve 
kardeşlik duygularının gelişmesi için 
O’nun örnek alınmasının gerekli-
liği üzerinde durarak “Bu hafta ile 
yüce dinimiz ve onun peygamberi 
Hazret-i Muhammed’i iyi anlamalı 
ve iyi idrak etmeliyiz. Çünkü Yüce 
Allah’ın bize örnek gösterdiği Pey-
gamberimizi tanımak, ahlakını ve 

hepimizin onu tanımaya ihtiyacı 
var; onun sevgisini tanımaya ih-
tiyacı var, onun insan sevgisini, 
tabiat sevgisini, kurda kuşa, cema-
data yönelik o şefkatini bilmeye 
ihtiyacımız var. Çünkü toplumu-
muzda en büyük fakirlik, sevgi 
fakirliğidir. Artık, birbirimizi ta-
nımayı, birbirimizi sevmeyi unut-
tuk. Birbirimizi hep kategorilere 
ayırarak, şablonlar içerisinde dü-
şünmeye ve yargılamaya başladık. 
Halbuki biraz gönlümüzü açalım, 
gönlümüzü genişletelim, o gön-
lümüzün içerisine herkes girsin, 
herkesi kucaklayalım. 

Selahattin Hatipoğlu
Balıkesir Valisi
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“Peygamber’i 
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“Peygamberimizin
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hayat tarzını iyi öğrenmek, birlik ve 
beraberliğin, kardeşlik duygularının 
güçlenmesi için önem arz etmekte-
dir. Bu gerçekten hareketle, Peygam-
berimizin dünya ve insanlık âlemine 
vermiş olduğu barış, sevgi, kardeş-
lik ve güzel ahlakın mesajlarının; 
bugün dünyanın içinde bulunduğu 
sıkıntılarının aşılmasında sadece 
Müslümanlar için değil, bütün in-
sanlık tarafından iyi anlaşılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır.” dedi. 

Peygamberimiz Hz. Muham-
med (SAV)’in evrensel mesajının 
büyük önem taşıdığını ifade eden 
Selahattin Hatipoğlu “Bütün insan-
lık için örnek şahsiyet olan Peygam-
berimiz Hz.  Muhammed’in sevgi, 
saygı, hoşgörü, merhamet, karşılıklı 
yardımlaşma ve dayanışma, birlik 
ve beraberlik gibi insanlığa verdiği 
evrensel mesajların anlamı büyük 
önem taşımaktadır. Bencillik ve 
nefret duygularının arttığı, şiddet 
ve terör olaylarının yaygınlaştığı, 
barış ve huzur içinde kardeşçe bir 
arada yaşama duygusunun özlemi-
nin duyulduğu günümüz dünyasın-
da Hazret-i Peygamber’in insanlığa 
verdiği evrensel mesajların anlamı-
na uygun olarak, birbirimizi severek 
saymalı, birlik ve beraberliğimizi 
korumalıyız.” dedi.

Kutlu Doğum Haftasının mil-
letimizin benliğinde daime canlı tu-
tulmasının önemli olduğuna vurgu 
yapan Hatipoğlu “Milletimiz, asırlar 

boyunca dinî inançlarını daima ba-
rış ve huzur kaynağı olarak görmüş, 
Peygamberimize olan sevgisine gön-
lünde ayrı ve özel bir yer vermiştir. 
İnançlarımızdaki ortak paydalar, 
insanlarımızın aynı ruh ve aynı de-
ğerler etrafında kaynaşmasına vesile 
olmuştur. Kutlu Doğum Haftası mü-
nasebetiyle sevgili Peygamberimiz 
gençlerimize ve çocuklarımıza güzel 
bir şekilde anlatılmalı, Kutlu Do-
ğum bilinci de milletimizin benliğin-
de daima canlı tutulmalıdır.” dedi.

Vali Selahattin Hatipoğlu ko-
nuşmasının sonunda Atatürk’ün 
Zağnos Paşa Camii’nde halka sesle-
nişini dile getirerek “Değerli konuk-
lar, devletimizin ve Cumhuriyetimi-
zin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimizi 
ziyarette bulunduğu 7 Şubat 1923 
Çarşamba günü Zağnos Paşa Camii 
mimberinde halka hitabında şöyle 
ifade buyurmuşlardır: ‘Peygamber 
Efendimiz hazretleri, Cenab-ı Hak 
tarafından insanlara dinî hakikat-
leri tebliğe memur edilmiş ve resul 
olmuştur. Temel nizamı, hepimizin 
bildiği Kur’an’ı Azimüşşan’daki açık 
ve kesin hükümlerdir. İnsanlara ma-
nevi mutluluk vermiş olan dinimiz, 
son dindir, mükemmel dindir. Çün-
kü dinimiz, ahlaka, mantığa ve ger-
çeklere tamamen uymakta ve uygun 
gelmektedir.’ diyerek, yüce dinimizi 
ve Hazret-i Peygamber’i övücü ko-
nuşma yapmıştır.” dedi.
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ların gönüllerine ilham etmeye çalış-
tığımız Yüce Peygamberimiz Hazret-i 
Muhammed Mustafa (S.A.V.) sevgi 
ve saygısını yaşamak, yaşatmak, in-
sanlarımıza bir defa daha duyurmak 
üzere icra etmiş olduğumuz bu güzel 
fonksiyonu sizlerle beraber paylaş-
manın gurur ve şuuru içerisindeyiz. 
Rabbimiz bu güzel sofradan bizi be-
reketlendirsin inşallah.” dedi.

Peygamber sevgisinin yaygın-
laşması ve kökleşmesinde bu tür 
etkinlerin çok önemli olduğuna 
vurgu yapan Necdet Çetin “Ben bu 
haftanın, bu güzel fonksiyonel ha-
reketin neticesinden hepimizin bila 
istisna, mutlak surette ahir zaman 
peygamberi Hazret-i Muhammed 
Mustafa’dan nasipdar olmamızı di-
liyorum, Rabbime yalvarıyorum, 
inşallah duamızı kabul eyler diyo-
rum. Bütün mesele de zaten o de-
ğil mi? Kurtuluşun reçetesi bu değil 
mi? İnsanlığın buhranının sona er-
mesinin yolu bu değil mi? Evet, bu 
inancımızla, bu itikadımızla sizlerle 
burada bulunmaktan büyük şeref 
duyduğumuzu, sizleri burada ağır-
lamaktan şerefyab olduğumuzu ifa-
de etmek istiyorum.” dedi.

Necdet Çetin
Balıkesir İl Müftüsü

Kutlu Doğum Haftası açılış 
programı ile sempozyumun 

Balıkesir’de düzenlenmesinden büyük 
mutluluk duyduğunu ifade ederek ko-
nuşmasına başlayan Balıkesir İl Müf-
tüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı Necdet Çetin “Sizlerin 
gönüllerinden bizlerin gönüllerine, 
dünya üzerinde inanan tüm insan-
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Kutlu Doğum Haftası münase-

betiyle düzenlenen Gül Günü Kam-
panyası geleneksel olarak devam 
etti. İnsanlar arasında sevgi, hoşgörü 
ve kardeşlik duygularının yayılması 
amacına yönelik olarak, Peygambe-
rimizin rumzu sayılan güller, sevgi 
kokusuyla dağıtıldı.

Gül Kampanyası Diyanet İş-
leri Başkanı ve Vakfımız Müte-
velli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali 
Bardakoğlu’nun Balıkesir Valisi Sela-
hattin Hatipoğlu ve vatandaşlarımıza 
gül taktim etmesiyle başladı.

Gül Günü Kampanyasını baş-
latan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu “Her-
halde, çiçekler arasında gülün ayrı 
bir yeri var; rengiyle, kokusuyla. İşte 
Müslümanlar ilk günden itibaren 
Efendimiz Muhammed Mustafa’yı 
gül ile remzetmişler. Gülün kokusu, 
gülün güzelliği hep onu bize hatırlat-
mış. Onun için de biz her gül gördü-
ğümüzde Efendimizi, Efendimiz’i an-
dığımızda da gülün güzelliğini hatır-
larız. Hatta, mesela Ali Ulvi Kurucu: 
Sümbüllerin güzel kokmasının sebebi 
Ya Resulullah, senin sümbül bahçe-
sinden geçmiş olmandır. Yani, şairin 
duygu dünyasında sümbüllerin güzel 
kokması da, yine Efendimiz’in onlara 
dokunmuş olması sebebiyledir. Ona 
tekrar binlerce salat ve selam olsun. 

Bu dağıtılan güllerle, gönlümü-
zün, ruhumuzun güzellikleri bir gül 
misali bütün dünyayı sarsın diyoruz; 
sevginin, muhabbetin, şefkatin bütün 
dünyaya hakim olmasını diliyoruz 
ve Kutlu Doğum Haftasının bütün 
insanlığa hayırlar getirmesini Yüce 
Mevla’dan niyaz ediyoruz” dedi.

Gül Günü Kampanyası
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Nûr-ı Dilârâ
Yeter Demir Ekinci

2009 yılı Kutlu Doğum Haftası Naat Yarışması Birincisi 

“Gönderilen gönderenin kadrince olur,
Üsve-i hasenede neredeydi kelamın mekânı?
Kelama dair ne varsa gömüyor kalemim kefensiz.
Bilmiyorum bütün kuşların, bütün çiçeklerin, 
Bütün taşların, bütün yıldızların, bütün kokuların adlarını.
Pıhtılaşıyor kelimelerim bir bir.
Levh ve kalemin sırrında, sühandanların akdiyle gömülüyor kefensiz,
Kaf, Vav ve Nun’un sahibine andolsun ki,
Aşka bandığım kalemim aşkla sınanıyor.
Zamandan ve mekândan münezzeh olanın varlığında,
Mektupsuz, habersiz lal bir ulak gönderdim ateşten sana…
Can kul oldu, kul can; damla derya oldu, derya damla.
Bulut yağmur oldu, yağmur bulut; vuslat oldu, sustu bütün canlar.
Toprak adem, adem toprak oldu. 
Yere değecek kadar yakındı semanın yıldızları,
Dualarında biriktirmişti arz en muamma baharı,
En kutlu doğuma şahit oluyordu kâinat.
Kül rengi kuşlar, gül rengi olmuşlar.
Mekke’de gül yağmuru, badiye gülistan.
Gül kesilmiştir kâinat, taşlar gül kokuyordu,
Gül kokuyordu çiğdemler, yaseminler, karanfiller, ıtırlar.
Parmaklarımda bir rahmet deryası, nasıl saklanır öyle, kim gelse kanar.
Hangi yanına yolculuk etsem hayatımın, içi yağmur dolu sırlar.
Yarım bir hurma bile olsa atsam ardına, 
Sana olan bütün hayalleri bassam bağrıma,
Masivaya boyanmış tüm renklerin solar mı?
Ey hüzün, hayatımın en ön safhası hep sana mı aitti?
Ve aşk hey, hep sana mı aittir hayatımın her safhası?
Kokundan daha hoş bir rayiha koklanmadı,
Ellerinden daha yumuşak ipekler hissedilmedi.
Nilüferler yer mi değiştirdi kirpiğinle,
En bereketli yağmur bulutları reyya mı oldu sende?
Bütün hamdü senalar ona, sevgini kalbimize koyana,
Alim kamil, zaman kamil, insan kamil ey nur-u dilara, 
Dualarda dilesem bütün müsemmalarını da ismimin mahrecinde revam olsam.” TDV
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Kutlu Doğum Haftası müna-
sebetiyle Balıkesir’de “Hz. 

Peygamber ve Aile” konulu bir 
panel düzenlendi. Oturum baş-
kanlığını Çukurova Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ali Osman Ateş’in yaptığı panele 
konuşmacı olarak, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Ku-
rulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bün-
yamin Erul ile Selçuk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim 

Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Hu-
riye Martı katıldı. 

Büyük bir kalabalığın izledi-
ği panele, Diyanet İşleri Başkanı ve 
Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Balıkesir 
Valisi Selahattin Hatipoğlu, Balıkesir 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif 
Saydam, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Hamza Aktan, Balıkesir İl 
Müftüsü Necdet Çetin, daire amirle-
ri, ilçe müftüleri, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler iştirak etti.

Hz. Peygamber ve Aile
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Osman Ateş programın, Balıkesir gibi 
devletimizin kuruluşunda, tarihinde 
çok önemli bir yeri olan, anlamlı bir 
ilde yapılmasından dolayı, duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Diyanet 
İşleri Başkanımıza ve emeği geçen 
Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerimi-
ze, Balıkesir Müftülüğümüze, Valiliği-
mize, hepinize katılımınızdan dolayı 
da sizlere teşekkür ediyorum. Burası 
gerçekten kuvayı milliye hareketinin, 
Kurtuluş Savaşının fitillerinin ateş-
lendiği bir yer. Burada ilahiyat fakül-
telerimizin, müftülüklerimizin, imam 
hatiplerimizin en güzel köşelerini süs-
leyen konuşmayı Büyük Atatürk yap-
mıştır, Valimizin sabahki programda 
bizlere arz ettiği; buradan, kuvayı mil-
liye kahramanlarından Hasan Basri 
Çantay Hocamız yetişmiştir. Buraya, 
Mehmet Akif gelmiştir, Zağnos Paşa 
Camii’nde kuvayı milliyenin fitilini 
ateşlemek için konuşmalar yapmıştır. 
Gerçekten, bu programın burada olu-
şu beni çok mutlu etti.” dedi.

Peygamber Efendimizin aile 
hayatı ve aileye bakışının 

Kur’ana dayandığını belirten Prof. 
Dr. Bünyamin Erul, Peygamber 
Efendimiz’in öğretisinin en köklü 
dayanağının Kur’an olduğunu ifade 
ederek “Çünkü, ahlakı Kur’an olan 
Peygamber Efendimiz’in aile hayatı 
da, aileye bakışı da Kur’an’a dayan-
maktaydı. Elbette, vahyin yanı sıra, 
feraset sahibi, fetanet ve basiret 
sahibi olan Resulü Ekrem’in engin 
tecrübeleri, onun vahyin ışığında, 
aklın aydınlığında ortaya koyduğu 
uygulamaları da şüphesiz bizim için 
yol gösterici idi.” dedi.

Peygamber Efendimizin evlilik 
müessesesini ve aile hayatını çok 
önemsediğini dile getiren Bünya-
min Erul “Birçok hadisi şeriflerden 
anlıyoruz ki, Efendimiz (S.A.V.) 

Prof. Dr. Ali Osman Ateş

Panelin açış konuşmasını yapan ve 
panelin Balıkesir’de düzenlenme-

sinden büyük mutluluk duyduğunu 
belirten Oturum Başkanı Prof. Dr. Ali 

Prof. Dr. Bünyamin Erul

>> KDH PANEL
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dönüşecektir. Hatta, İslâm’ın kitabına, Peygamber’ine 
bağlı olan kimselere aynı öze bağlı oldukları için üm-
met diyoruz. Üm, aslında öz demek, üm aynı zaman-
da anne demektir. Dolayısıyla Hazret-i Peygamber bir 
Medine toplumu oluştururken, bir İslâm ümmeti oluş-
tururken, bu ümmetin üm’lerden oluşacağını, yani 
annelerden oluşacağını çok iyi bilmekteydi. Onun 
içindir ki, her vesileyle gençlere evlenmeyi tavsiye etti. 
Evlenmeye gücü yetenlerin derhal evlenmelerini tav-
siye etti. Evliliği, olabildiğince kolaylaştırdı. Özellikle 
düğün masraflarının yahut erkeğin eşine takdim ettiği 
mihir dediğimiz hususun oldukça masrafsız, külfetsiz 
olmasını, kolaylaştırılmasını tavsiye etti. Onun için 
hadisi şeriflerde ‘Nikahın en hayırlısı en kolay olanı-
dır.’ şeklinde buyurulmuştur. Kur’an’dan bildiği birkaç 
sureyi eşine öğretme karşılığında bile evliliklere Allah 
Resulü onay vermiştir.” dedi.

Toplumu değiştirecek, dönüştürecek, ahlaklı te-
miz bir toplumu oluşturacak olanların anneler oldu-
ğunu belirten Bünyamin Erul, asıl eğitimin ilk veril-
diği yerin aile yuvası olduğunu ifade ederek “Eğitimin 
ilk verildiği yer evdir ve bunu verenler annelerdir. 
Çünkü babalar işyerindedir, çalışmaktadır ve anne-
ler çocuklarıyla, torunlarıyla baş başadır ve Allah’ını, 
kitabını, peygamberini, vatanını, milletini sevdirecek 
olan, öğretecek olanlar annelerdir.” dedi.

İslâm ailesinde eşlerin birbirine dayanıp birbir-
lerine itimat etmeleri gerektiğini ve  iki yarımdan bir 
bütün meydana getirmelerinin söz konusu olduğunu 
belirten Bünyamin Erul, bu bütünün de toplumun po-
tansiyel çekirdeğini oluşturacağını ve toplumun da bu 
çekirdekten yetişip geleceğini sözlerine ekledi. 

Sağlam kurulan bir yuvanın; neslin devamı, ma-
lın korunması, ırzın, namusun, onurun korunması ve 
canın korunması için âdeta bir hayat sigortası oldu-
ğuna vurgu yapan Prof. Dr. Bünyamin Erul, evlilikte 
aranması gereken şartları İslam çerçevesinde çizip, ev-
lenecek çiftlerin inançlı olması, iffetli olması gerekti-
ğini ifade ederek “İslâm hukukunda eşlerin küfuvvet 
dediğimiz, kefaet dediğimiz denklik hususu İslâm hu-

kukçularının, fıkıhçıların önemsediği 
bir husustur. Burada Peygamber 

Efendimiz’in hadislerinde özellik-
le yaptığı vurgu dindarlık üzeri-
nedir. Bir hanımla dört şey için 
evlenilir: Güzelliği için, nesebi 
için, dindarlığı için yahut malı 

için. Sen dindar olanını tercih 

‘Nikâh benim sünnetimdir, yolum-
dur, hayat tarzımdır; nikahlanma-
yan, evlenmeyen, benim sünnetime 
uymayan yahut yüz çeviren benden 
değildir’ buyururken, bir taraftan 
da bekar kalmayı yahut dul olarak 
yaşamayı çok olumlu karşılamadı. 
Hele hele ibadet kastıyla da olsa, 
din adına da olsa evlenmeyip uzlete 
çekilmeyi, bekar bir hayat yaşama-
yı, ruhbanlık yapmayı yasakladı.” 
dedi. 

İslâm’a göre evlilik ya da aile 
yuvası kurmanın, aslında İslâm’ın 
toplumlardan beklediği, toplumsal 
değişimi ve dönüşümü yaşamanın 
en kestirme, en pratik yolu olduğu-
na vurgu yapan Prof. Dr. Bünyamin 
Erul “Çünkü Kur’an-ı Kerim’de Ce-
nabı Allah ‘İnsanlar kendi özlerini 
değiştirmedikleri sürece Allah her-
hangi bir müdahaleyle toplumu de-
ğiştirmez.’ buyurur. İnsanların özü, 
önce kendisinden başlar. İnsanların 
özü, toplumun en küçük birimi olan 
aileden başlar. Eğer bu öz değişir-
se, dönüşürse toplum değişecektir, 
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duruyor ayeti kerimeler. Diyor ki: 
Boşanmada aranızda bir anlaşma 
olsun. ‘Aranızdaki saygınlığı unut-
mayın’ diyor boşanırken. Onları 
marufla –eğer boşanmak durumun-
da kalıyorsanız- iyilikle, güzellikle, 
adaletle, takva ile tevekkül ölçüsü 
içerisinde, ihsan ölçüsü içerisinde 
boşayın, diyor. Maalesef bizde, bo-
şanmalarda, hep ya kavga, ya mah-
keme, ya döğüş, çok olumsuz şeyler-
le boşanılmaktadır. Evet, boşanan 
çiftler artık eş değildir ama İslâm’a 
göre kardeştir. Hem geçmişe dönük 
hakları vardır, hem geleceğe dönük 
hakları devam etmektedir. Çünkü 
çocukların anneleridir, babalarıdır. 
Biz, maalesef bu aile yuvasında, 
özellikle boşanmalar sonrasında bu 
Kur’an’ın önemle altını çizdiği, de-
faatle söylediği ‘Vesarrifuhunne bi 
ihsan’ ifadeleriyle, güzellikle, uygun 
bir şekilde boşayın, aranızdaki üs-
tünlüğü, fazileti unutmayın uyarı-
larına maalesef kulak vermiyoruz.” 
dedi.

Prof. Dr. Bünyamin Erul ko-
nuşmasının sonunda aile olmanın 
sadece bir çatı altında yaşamak ol-
madığını, ailenin aynı zamanda 
Allah’ın rızasına uygun bir yol ar-
kadaşlığı, Allah’a giden yolda karşı-
lıklı yardımlaşma demek olduğunu 
ifade ederek “Aile; sevgi, saygı, şef-
kat, merhamet ve terbiyenin, eğiti-
min, ahlakın, maneviyatın verildi-
ği yuvadır. Efendimiz’in ifade ettiği 
gibi, hiçbir anne baba çocuğuna 
güzel terbiyeden daha kıymetli bir 
bağışta bulunamamıştır. Değişen 
ve dış dünyadan etkileşimin çok 
fazla olduğu günümüzde, aile ku-
rumuna sahip çıkmak, onu koru-
mak, desteklemek, eldeki son kale-
yi düşürmemek gerekmektedir. Bu 
hem bireylerin hem de toplumun 
geleceği açısından çok çok önemli-
dir.” dedi.

et ki iki tarafta da mutlu olasın, elin bereket görsün, 
ifadesi vardır. Yine aynı şekilde, dininden, ahlaki de-
ğerlerinden emin olduğunuz, razı olduğunuz kimseler 
sizin kızınıza talip olduğunda, onları geri çevirmeyin 
uyarısını yapmıştır. Buradan da Peygamber Efendimi-
zin gerek erkekte, gerekse kadında, evlenecek çiftlerde 
dindarlık ölçüsünü, ahlakilik ölçüsünü yüksek değer-
lere sahip çıkıyor olmasını ifade ettiğini görmekteyiz.” 
dedi.

Evliliğin aslında bir rahmet ve sevgi kaynağı oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Bünyamin Erul “Rahman olan 
Allah, rahmetini, ananın rahminden bütün insanlığa 
dağıtmaktadır. Rahman, rahmetini rahimlerden da-
ğıtmaktadır ve bu rahmetten dolayıdır ki akrabalar 
arası ilişkilere sılayı rahim denilir, rahmet bağlarıdır, 
merhamet bağlarıdır ve rahmetin kaynağıdır aile yu-
vası. Sükûnet kaynağıdır, delikanlı evlendiği zaman, 
aile yuvasını kurduğu zaman delikanlılıktan kurtulur, 
huzur bulur. Sevgi kaynağıdır, hiç tanımadığı birisiyle 
aynı yuvada bir araya geldiğinde, artık kız annesini, 
babasını, kendi akrabalarını biraz daha ikinci plana 
bırakır, artık eşinden yana tavır koyar.” dedi.

Evliliğin Kur’an’a göre sağlam bir misak oldu-
ğunu, Kur’an-ı Kerim’in hanımlarla güzel geçinmeyi 
emrettiğini ve  evliliğin aslında bir emanet olduğunu 
belirten Bünyamin Erul, aile yuvasında eşlerin birbir-
lerine emanet olduğunu ifade ederek “Allah Resulü, 
kadınlar hakkında ‘Allah’tan korkun’ buyurur Veda 
Hutbesi’nde. Çünkü siz onları Allah’ın emanıyla aldı-
nız ve onları Allah’ın kelimesiyle kendinize helal kıl-
dınız, buyurur. Evlilik, rızık vesilesidir. Cenabı Allah, 
evlenen çiftlere, ‘nunihumullahü min fadlih’ fazlı ke-
reminden evlenen çiftlere yardımcı olacaktır. Evlilik, 
neslin devamıdır. Yine aile, aynı zamanda bir korun-
ma, bir sınanma vesilesidir. Cenabı Allah insanları 
ailesiyle de imtihan etmektedir.” dedi.

İslâm’da aile binasının esas olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Bünyamin Erul “Aile yuvasının sapasağlam 
bir şekilde korunması ve dilimizde ifade edildiği gibi 
bir yastıkta kocanmasıdır. Ancak, insanın bütün ih-
tiyaçlarını dikkate alan Kur’an-ı Kerim, boşanmanın 
da hayatın bir gerçeği olduğu üzerinde durur. Allah’ın 
hiç razı olmadığı, hiç sevmediği bir helal olarak ifa-
de eder Peygamber Efendimiz. Yalnız, Kur’an-ı Kerim 
bu boşanmanın prosedürü üzerinde, hukuku üzerinde 
durur. Bu konuda işaret etmek istediğim bir şey var. 
Önümde birçok ayeti kerime var, yazdım ama vak-
tim kalmadı. Boşanmanın ahlakı üzerinde çok fazla 

>> KDH PANEL
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tünleyip tamamlayacağını belirterek, 
insanı anlamak için, hem kadını hem 
erkeği anlamak zorunda olduğumuzu 
söyledi.

Peygamber Efendimizin evlilik 
ilişkisine bu şekilde baktığını belir-
ten Huriye Martı “Peygamber Efen-
dimiz evlilik ilişkisine böyle bakar. 
Kadın ve erkek bir yuvada birbirini 
bütünleyen, tamamlayan ve Allahü 
Teala’nın Kur’an-ı Kerim’de buyur-
duğu gibi ‘Siz onlar için bir elbisesi-
niz, onlar da sizin için bir elbisedir. 
Birbirinizi bürüyüp, kollayıp, gözet-
mek, eksiklerinizi örtmek zorunda-
sınız.’ Eşin iki taraflı birbirini bes-
leyen döngüsel bir ilişkinin parçası 
olduğunu söyler. Bu çok önemli bir 
nokta. Neden önemli? Eğer evlilikte 
kadın ve erkekten, eşlerden birisini 
yok sayarak evlilik ilişkisini devam 
ettirmeye çalışırsak, aile yuvası içe-
risindeki dengeyi bulmamız müm-
kün değil. Oysa kâinat nasıl dengeler 
üzerine kurulduysa, aile içinde de en 
önemli şey dengedir ve dengeyi sağ-
layan, iki tarafın da birbirini insan 
olarak saygıdeğer görmesidir.” dedi.

Peygamber Efendimizin eşleri-
ne karşı tavırlarına değinen Dr. Hu-
riye Martı Peygamberimizin eşlerine 
nadide birer varlık olarak davrandı-
ğına işaret ederek “Onun, öncelikle 
eşlerine, bu yer yüzüne insan olarak 
gelme şerefine erişmiş, kıymetli, de-
ğerli, nadide birer varlık olarak dav-
randığını görüyoruz. Bu çok önemli, 
çünkü eğer Hazret-i Mevlana’nın 
dediği gibi, içimizdeki özün, yaratı-
lış özünün, insan olma özünün aynı 
olduğunun farkına varmazsak, eşi-
mizle diyalogumuzu dengeli götür-
memiz mümkün değil.” dedi. 

Peygamber Efendimizin eşleri-
ne bir hanım olarak, bir kadın ola-
rak, bir insan olarak bu dünyada 
var oluşlarına saygı duyduğunu be-
lirten Huriye Martı “Bu noktadan 

Dr. Huriye Martı

Hazreti Peygamberin nasıl bir 
eş olduğunu belirten bir tebliğ 

sunacağını ifade ederek konuşması-
na başlayan Dr. Huriye Martı, kadın 
ve erkeğin, insan gerçekliğinin iki 
parçası olduğunu, bunların birbirine 
indirgenemeyeceğini ve birbirinde 
eriyemeyeceğini ama birbirini bü-
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yarısıdır.’ İnsan gerçekliği ancak iki 
yarının bir araya gelip de bir bütün 
oluşturması ile anlaşılabilir.” dedi.

Peygamber Efendimizin eşleriyle 
birlikte bir resmi bütünlediğini belir-
ten Dr. Huriye Martı “Hayatın dinî 
cephesi, dünya meşgalesi, günlük tela-
şı, her anı ancak bir eşle birlikte, onun 
perspektifinden bakarak bütünlenir. 
Dolayısıyla insan olmanın gereği, biz 
eşimizle birlikte hayatı anlamlandırı-
rız. Allahu Teala, insana, ona bir eş 
verdiğini söylerken, aslında belki de 
kendisinin fert, ehad ve samed yani 
eşsiz olduğunu vurgulamaktadır. Eş-
siz, benzersiz olan, bir eşe ihtiyacı ol-
mayan Allahu Teala’dır. Oysa insan, 
bu noktada hayatta bir desteğe muh-
taçtır, bir eşle kendini bütünlemek ve 
tamamlamak ihtiyacı içindedir.” dedi.

Konuşmasının sonunda, Pey-
gamber Efendimizin hayatın her 
alanında eşlerini yanından ayırma-
dığına vurgu yapan Dr. Huriye Martı 
“Mutluluk günlerinde, huzur günle-
rinde eşleri yanındadır. Biliyorsunuz 
bayram eğlencelerinde eşleri onunla 
birliktedir. Hatta bayramda Hazret-i 
Aişe’nin uzun uzun Habeşlilerin yap-
tığı gösteriyi izlemesi için Peygam-
ber Efendimiz onun yanında durur. 
Hazret-i Aişe der ki: ‘Habeşistan’dan 
uzak bir diyardan Peygamber Mesci-
dine gelenler olmuştu. Peygamber’i 
ziyaret ettiler ve o sırada bayram 
günüydü, kendi folklorlarını, kendi 
oyunlarını sergilediler. Ben de on-
ları seyrettim, Peygamber’le birlikte 
seyrettim, seyrettim, o kadar uzun 
seyrettim ki, bir Peygamber bir genç 
kızın bir eğlenceden alacağı zevki 
bölmemek için sonuna kadar benim 
yanımda durdu. Durup durup bana, 
yoruldun mu haydi gidelim artık, 
diyordu.’ Böylesi bir birliktelikte, ba-
karsınız Hazret-i Aişe Uhud günü, o 
savaşın kızıştığı, korkunç günde de 
eşinin yanındadır.” dedi.

baktığımızda, Peygamber Efendimiz’in eşleri farklı 
farklı özelliklere sahiptir. Biliyorsunuz Efendimiz ken-
disine özel bir durum olarak, çok fazla eşlidir, dokuz eşi 
bir aradadır ve her biri farklı yaşlardadır, farklı kültür-
lerde büyümüştür, farklı alışkanlıkları vardır, zevkleri 
vardır, karakterleri değişiktir, hatta Peygamberimizden 
beklentileri bile değişiktir. Efendimiz onların her birine 
eş olmuştur, fakat onların farklılıklarını hiçbir zaman 
göz ardı etmemiştir, yani eşlerini birbirinin aynısı hali-
ne getirmek için hiçbir zaman uğraşmamıştır. Onların 
kendi özelliklerine, kendi karakterlerine, kendi alışkan-
lıklarına saygı duymuştur ve onların kişilik özellikle-
riyle barışık yaşamıştır. Bu insanın eşini kabul etmesi 
için çok önemlidir. Mesela Hazret-i Aişe genç bir kızdır 
ve Hazret-i Peygamber’le ilişkisinde, hep bu gençliği-
nin, bu delikanlılığının izi vardır. Her seferinde onun 
Hazret-i Peygamber’le yaşadıklarında, bu hareketli, 
cevval, neşeli genç ruh karşımıza çıkar.” dedi.

Peygamber Efendimizin eşleriyle irtibatında, dai-
ma içinde bulunduğu durumla barışık olduğunu belir-
ten Huriye Martı “O, eşleriyle irtibatında, onları her 
an koruyan, kollayan müşfik halinin altında da bunun 
yattığını görüyoruz. Onlar Peygamberimizin üzerine ne 
kadar titrerse, Peygamberimiz de onlar üzerine o kadar 
titrer. Çünkü Hazret-i Peygamber’in zihniyetinde eş 
emanettir. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi’nde in-
sanlara şöyle seslenir: ‘Dikkat edin, kadınlar hakkında 
Allah’tan hakkıyla sakının. Çünkü siz onları Allah’ın 
emaneti olarak aldınız ve Allah’ın adını zikrederek, 
nikâh kıyarak onları kendinize helal ettiniz.’” dedi.

Eşlerin Allah’ın emaneti olduğunu, Peygamber 
Efendimiz çok vefakar ve eşleri arasında adil olduğunu, 
onlara birer dost olduğunu belirten Dr. Huriye Martı, 
Peygamberimizin dengeyi koruma konusunda has-
sas olduğunu ve eşlerin birbirini tamamladığını ifade 
ederek “Peygamber Efendimiz, eşin diğer eşi tamam-
ladığıyla ilgili o muhteşem cümleyi kurar, buyurur 
ki: ‘Kadınlar erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer 

>> KDH PANEL>> KDH PANEL
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Dinî-millî kültürümüzü evrensel alanlara taşımak, 
bir oluşum içerisinde bulunan müşterek dünya 

kültürü içerisinde Türk-İslâm varlığının en geniş ma-
nada temsilini sağlamaya çalışmak amacında olan Tür-
kiye Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdür-
lüğü, gerçekleştirdiği kültürel faaliyetler çerçevesinde, 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle, “Hz. Peygamber 
ve Kadın” konulu bir panel düzenledi.

İslam dininin kadına bakış açısı ile Peygamberi-
mizin kadına verdiği değerin işlendiği panelin oturum 
başkanlığını Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri 

Merkezi Müdürü Ayşe Sucu yaptı. 
Panele tebliğci olarak Ankara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nahide Bozkurt ile 
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbi-
ye Kurulu Başkanlığından Dr. Se-
vim Can katıldı. Panelin ardından 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 
tarafından tasavvuf musikisi konse-
ri verildi.
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Ayşe Sucu
Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürü

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığının 1989 yılın-

dan bu yana Kutlu Doğum Haftası-
nı yurt içinde ve yurt dışında büyük 
coşkuyla kutladığını ifade ederek ko-
nuşmasına başlayan Ayşe Sucu “Ma-
lumunuz, yüzyıllardır aslında mevlit 
kandilleri kutlanmakta ama Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın ve Vakfımızın 
bir gayesi vardı, Kutlu Doğum kut-
lamalarını cami dışına çıkarmak, 
daha entelektüel çapta onu düşün-
meye, tefekküre vesile kılacak şekilde 
kutlamaları oluşturmak idi. Bunda 
da büyük ölçüde başarılı oldu.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Fa-
aliyetleri Merkezi olarak, son on yıl-
dan bu yana, Kutlu Doğum Haftasını 
değişik etkinliklerle kutladıklarını 
ifade eden Ayşe Sucu, amaçlarının 
kadın gözüyle Hazret-i Peygamber’i 
anmak, O’nu anlamaya çalışmak, 
O’nun mesajını kadın gözünden, ka-
dın düşüncelerinden hareketle top-
lumla buluşturmak olduğunu söyledi.

Panelin konusunun “Hz. Pey-
gamber ve Kadın” olduğunu belirten 
Ayşe Sucu Peygamberimiz ve kadın-
lar denilince akla üç ismin geldiğini 
ifade ederek “Hz. Hatice, Hz. Ayşe ve 
Hz. Fatma, unuttuğumuz, belki bu-
gün idrakte bile güçlük çektiğimiz aş-
kın timsali onlar. Hepsi de aşkla yü-
celdiler ama ‘aşkın öğretisi’ de onlar 
ve onlar gibiler üzerinden yükseldi. 
İslâm mesajının muhatapları olarak 
algılanmasında, yansıtılmasında ve 
yaşanmasında erkeklerden geri kal-
mak bir kenara, oldukça önemli roller 
üstlendiler. Vahiy sürecinde ve sonra-
sında, başta Hazret-i Hatice olmak 
üzere, kadınların katkılarının hangi 
boyutlarda olduğuyla ilgili, üzülerek 
söylüyorum, kapsamlı çalışmalar ne 
yazık ki yapılmış değil. Ancak, ma-
hiyetleri itibariyle zaten önemli olan 
kadınlar, İslâm’la bütünleştiklerinde 
karşımıza son derece güçlü karakter-
ler olarak çıkıyorlar.” dedi.

>> KDH PANEL
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siz şüphesiz iman etti sevgili eşine ve 
O’nun Yüce Rabbine, hem de ne bü-
yük bir iman, ne büyük bir teslimi-
yetle. Bu sözlerin Peygamberimizin 
zor ve yorucu yolculuğunun başlan-
gıcında, ne kadar önem arz ettiğini 
kim inkâr edebilir? Efendimize ilk 
inanan bir kadın… Kendisinden son-
ra dinin öğrenileceği  adres, bizatihi 
kendisinin işaretiyle bir kadın… So-
yunun devamıysa yine bir kadın üze-
rinden… Ve ilk şehit de  bir kadın… 
İslam’ın kadını geri plana itmesi şöy-
le dursun, İslam bir kadın dinidir, 
demekten kendimi alıkoyamıyorum. 
Yani İslam, kadını ve kadın fıtratını 
dikkate alıyor. Bunu her iki cinsi de 
merkeze alarak yapıyor. Çünkü bu 
mahiyete, kadının da, erkeğin de ih-
tiyacı var… Ancak, ne yazık ki çok-
lukla ortaya çıkan erkek egemen dini 
söylem bu inceliği, bu zenginliği, bu 
derinliği ve güzelliği idraklere sun-
mayı başaramamıştır. Günümüzdeki 
tartışmalar ve kadın üzerinden yapı-
lan din istismarlığı bunun ispatıdır.”

Pek çok özellikleriyle birbirinden 
farklı üç prototip olan bu kadınların; 
sadece yaşadıkları döneme değil, bu-
güne de ışık tutabilecek, rol model 
nitelikte şahsiyetler olduğuna vurgu 
yapan Ayşe Sucu şunları söyledi: “As-
lında üçü de nevi şahsına münhasır 
kimliklerdir. Dolayısıyla Efendimizin 
en yakınında olmuş bu önemli kadın 
şahsiyetler, bugünden hareketle yeni-
den okunmayı bekliyorlar. 

Hazret-i Hatice mesela, dönemi-
nin sıra dışı kadınlarından, özgün ve 
özgür… Sermaye sahibi bir hanıme-
fendi. Fizik olarak da kıskanılacak 
kadar güzel. Asil… Hizmetinde on-
larca kişi var. Pek çok özelliği kendi-
sinde toplamış, zamanının ve yaşa-
dığı coğrafyanın parmakla gösterilen 
kadınlarından. Ama hiçbir şeyi, eşine 
olan imanının üzerine çıkarmadı…  
İman belki de böyle bir şey… Tüm 
varlığını, hiç gözünü kırpmadan ‘aşk’ 
için harcadı. Manevi güzellikler onu 
öylesine taçlandırdı ki vefatı tarihe 
hüzün senesi olarak geçecekti sevgili-
ler sevgilisinin diliyle. 

İlk inanan Onun şahsında bir 
kadın oldu. Son nefesine kadar şek-

“Mahiyetleri
itibariyle 
önemli olan 
kadınlar,
İslâm’la
bütünleştiklerinde
karşımıza
son derece
güçlü
karakterler 
olarak
çıkıyorlar.”



Prof. Dr. Mehmet Hatipoğlu

Programa konuk olarak katılan 
Prof. Dr. Mehmet Hatipoğlu, 

istek üzerine programın açılışında 
kısa bir konuşma yaptı. İslam dün-
yasında, hanım denince evinde otu-
rur zihniyetinin hakim olduğunu, 
ancak bunun yavaş yavaş kırıldığını 
ve kadınların da kendilerini ifade 
etmeye başladıklarını ve haklarını 
korumasını öğrendiğini belirterek 
konuşmasına başlayan Prof. Dr. 
Mehmet Hatipoğlu “Hanımların 
kültür sahasında ortaya çıkmaları-
na ihtiyaç var. İslâm dünyası eğer 
Peygamberine layık bir ümmet ola-
caksa, kadınıyla olacaktır erkeğiyle 
değil, önce kadınıyla çünkü bütün 
ümmetin evlatlarını yetiştirenler 
onlardır.” dedi.

İslam davası için ilk canını fe-
dan edenin bir kadın olduğunu be-
lirten Hatipoğlu “Ben, İslâm’da, 
İslâm davası için ilk canını feda 
edenin bir hanım olduğunu biliyo-
rum. İslâm kültürü sahasında er-
keklere bile ders veren kimselerin 
başında hanımların olduğunu bili-
yorum. Hz. Aişe Validemizin yanın-
da, Hz. Talha’nın kızı, aynı isimli 

Ayşe vardı. İmam-ı Buharimiz El 
Edebul Mufrat isimli eserinde diyor 
ki: ‘İslâm dünyasının pek uzak yer-
lerinden mektupla sual sorarlardı ve 
Hazret-i Aişe onlara cevap verirdi.’ 
Dünyada yazılı eğitimin ilk tatbi-
katını yapanlar hanımlar olmuştur. 
Ben, 5’inci ve 11’inci Miladi asrın 
en büyük alimlerinden Hatib-i Bağ-
dadi ile uğraştım. O zat, Tarih-i 
Bağdat isimli, 17 ciltlik eserin ve pek 
çok eserin sahibidir. Mekke’ye hacca 
gittiğinde ‘orada Kerime Binti Ah-
met isimli bir hanımdan beş günde 
Buhari’yi okudum’ diyor. Bizim Bu-
hari bugün eski İstanbul baskısıyla 
8 cilttir, o eseri bir hanımdan oku-
muş.” dedi.

Bu kadar değerli alimler yetiş-
tirmiş bir İslâm dünyasının son asır-
larda hanımlarını kapılar arkasına 
atmak zorunda kaldığını belirten 
Mehmet Hatipoğlu “Bunun sebebi 
nedir? Bunun sebebi, İslâm’ın o asli 
asaletine, ilmine, irfanına, azametine 
layık Müslümanlar olmayışımızdır. 
Bu eksikliğimizin bir elden ortadan 
kalkması şartıyla İslâm dünyasının 
bütün dünyaya örneklik bir seviyeye 
ulaşabileceğine katiyetle inanıyorum. 
Bu hedefe ulaşmada da kadınlarımız 
ilk adımı teşkil edeceklerdir.” dedi.

Batı dünyasından İslam dünya-
sına bir çok soruların ve hakaretlerin 
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Meh-
met Hatipoğlu “Binlerce meselemizin 
ilmi yollardan halli yapılmadıkça, 
o hakaret oklarına bizim muhatap 
olmamız muhakkaktır. Tez zaman-
da inşallah kültürel seviyede, baş-
ta Türkiye’miz olmak üzere, benim 
inancım odur, İslâm davasını hak-
kıyla öğretecek bilim ordumuz teşek-
kül edecek ve bütün ümmetin, başta 
İslâm ümmeti olmak üzere, bütün 
dünyanın kültürel sahada, hakka, 
hakikate layık insanlar seviyesine 
çıkmaları mümkün olacaktır.” dedi.

>> KDH PANEL
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Prof. Dr. Nahide Bozkurt 

Kur’an-ı Kerim’de erkek ile kadının aynı özden ya-
ratıldığını, onların birbirlerinin velisi, dostu ol-

duğunu ve hitaplarında hem kadınlara, hem de erkek-
lere aynı cümlelerle hitap edildiğini belirten Prof. Dr. 
Nahide Bozkurt, kültüre bakıldığında ise, aynı özden 
yaratılan, birlikte zikredilen kadın–erkek arasında bir 
ayırımın, bir dışlayıcılığın olduğunu ifade etti.

Eğer kültürde bir ayrım varsa, bu ayrımın arka 
planına bakılması gerektiğini belirten Nahide Bozkurt, 
kaynaklara objektif bakmanın Hazreti Muhammed’in 
özellikle kadınla ilgili söylemlerini tespit etme nokta-
sında son derece önem arz ettiğini ifade ederek “Oysa 

kültürümüzde kaynaklar bize ne 
diyor diye değil, zihnimizde sahip 
olduğumuz fikri, düşünceyi kay-
naklara onaylatma yolunda mevzu 
hadis dediğimiz, uydurma hadis 
dediğimiz hadislere sarılıp kadını 
toplumun dışına atma, onu ikin-
cileme, ona karşı bir ayrımcılık 
söz konusudur,  kültürde bu hep 
var olagelmiştir. Bunun, çok meş-
hur örnekleri verilebilir. Mesela 
Kur’an-ı Kerim, kadın ile erkeğin 
aynı özden yaratıldığını ifade eder 
ve Kur’an’da Hazret-i Adem ile 
Hazret-i Havva’nın birlikte şeyta-
na uyduklarından bahsedilirken, 
kültüre baktığımızda, ünlü tarihçi-
lere, müfessirlere baktığımızda hiç 
de bunun böyle olmadığını, şeyta-
nın kadını aldattığını, kadının da 
Hazret-i Adem’i aldattığını görü-
rüz. Bu suç kadına yüklenir. İşte, 
bu suç, işlenen suç, daha sonra ka-
dının fitne fesat kaynağı olduğu ve 
bunu bütün diğer nesillere de aktar-
dığı söylenir ve kadın bu şekilde top-
lumdan dışlanır. Bunun önüne geçe-
bilmek için, özetle Kur’an’ı ve İslâm 
tarihi kaynaklarını, tenkit gözüyle 
yeniden gözden geçirmemiz gerekti-
ği kanaatini taşıyorum.” dedi.
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Peygamberimizin kadınlarla 
iletişimi konusunda hiçbir sorun 
yaşamadığına işaret eden Prof. Dr. 
Nahide Bozkurt “Akabe biatla-
rında daha Mekke’den Medine’ye 
göç etmeden önce kendisine biat 
edenler içerisinde kadınlar var, 
hatta I. Akabe biatı, Biatün Nisa, 
yani kadınlar biatı olarak bilinir. 
Niçin buna Biatün Nisa dendiği-
nin iki yorumu vardır: Bunlardan 
bir tanesi de, savaşı içermediği 
için bu biat, yine kadınların barış 
yanlısı olduğunun bir ifadesidir. 
Diğer bir yorum da, o biat içeri-
sinde kadınlar yer aldığından do-
layıdır.” dedi.

Eşleriyle olan iletişiminde de 
Hazret-i Muhammed’in tavrının, 
bütün müminlere olan tavrı gibi 
merhamet merkezli olduğunu be-
lirten Nahide Bozkurt, O’nun her 
zaman kadının ezilmesine, dö-
vülmesine karşı çıktığını ve böyle 
tavır uygulayanları da her zaman 
kınadığını söyledi.

Peygamber Efendimizin ka-
dının hayat hakkına son derece 
önem verdiğini, özellikle savaşa 
gidildiğinde arkada kalan kadın 
ve çocukların hayat, yaşam em-
niyetini sağlama noktasında son 
derece titiz davrandığını belirten 
Nahide Bozkurt, Peygamberimi-
zin kadınların eğitimi noktasına 
da çok önem verdiğini ifade ede-
rek “O ilim her mümin üzerine, 
kadın - erkek üzerine farzdır, de-
miştir. Hiçbir kadın – erkek ayrı-
mı gözetmemiştir. Ancak, ne yazık 
ki tarih boyunca kadın eğitimden 
– öğretimden uzak tutulmuş, yine 
Peygamber’in öğretisine ters bir 
şekilde hareket etmişlerdir. Çok şü-
kür ki, artık İslâm’ın özüne dönme, 
Hazret-i Muhammed’i örnekleme 
noktasında büyük atılımların var 
olduğunu görüyoruz.” dedi.

Hazret-i Muhammed’in ka-
dınlarla iletişimi konusuna de-
ğinen Prof. Dr. Nahide Bozkurt, 
Kur’an’ın Hazret-i Muhammed’in 
kişiliği ve ahlakı konusunda ne-
ler söylediğini bilmemiz gerek-
tiğine vurgu yaparak “Hazret-i 
Muhammed’in kadınlarla iletişi-
mini anlayabilmek için, Hazret-i 
Aişe’den nakledilen ‘O’nun ahla-
kı Kur’an ahlakıydı.’ Kur’an’ın bu 
konuda, Hazret-i Muhammed’in 
kişiliği ve ahlakı konusunda neler 
söylediğini bilmemiz gerekiyor. 
Çünkü bir insanın diğer insanlar-
la iletişimini tespit edebilmemiz, 
onun kişiliğine bağlıdır. Kişili-
ğimiz bizi diğer insanlarla nasıl 
bir iletişim içerisinde olduğumu-
zun ifadesidir. Bu noktada aca-
ba Hazret-i Peygamber nasıl bir 
kişiliğe sahipti? Kur’an’ın ilk inen 
surelerinden kabul edilen Kalem 
Suresi’ndeki 4. ayete baktığımız-
da ‘Sen büyük bir ahlak üzeresin’ 
der Kur’an-ı Kerim. Ahlak elbette 
ki bir günde kazanılan bir şey de-
ğildir. O, ta küçüklüğünden beri 
yüksek bir ahlaka sahipti. O, öyle 
üstün bir ahlaka sahipti ki, in-
sanlarla, çevresiyle olan iletişimi-
ni bu belirliyordu.” dedi.

Hz. Peygamberin asla insan 
ayırımı yapmadığını belirten Boz-
kurt “O öyle bir insandı ki, öyle 
bir Peygamberdi ki, hayatında 
asla insan ayrımı yapmamıştır. 
Ne zengin - fakir, ne siyah - be-
yaz, ne kadın - erkek, ne de hür 
- köle ayrımı yapmıştır. Bunun 
onlarca örneği verilebilir, kadın – 
erkek ayrımı yapmayan bir pey-
gamberin daha sonraki varisleri 
kadını tamamen toplum dışına 
itmişler ve özden uzaklaşmışlar-
dır. Bu anlamda belki kelime ağır 
olacak ama Peygamber’e ihanet 
etmişlerdir.” dedi.

“Eşleriyle olan 
iletişiminde

 Hazret-i 
Muhammed’in 

tavrı; bütün
müminlere 

olan tavrı gibi 
merhamet 

merkezli
olmuştur.”



Dr. Sevim Can 

Tebliğinde, tarihçi bakış açısıyla ahlak konuları-
na değinen Dr. Sevim Can, tarihin hem insanın 

kendisini tanıması, hem de milletini tanıması açısın-
dan önemli bir vasıta olduğunu belirterek “Çünkü, 
öncelikle insan ne yapabileceğini keşfetmeye çalışır, 
ama kendinden öncekilerin ne yaptığını bilmeyince 
de bazen boşa kürek sallayabiliyor. O anlamda bir 
milletin hafızasının sağlıklı kalabilmesi için, olaylar 
ve kişiler arasındaki bağlantıları sağlıklı kurabilmesi 
için, tarihe büyük önem atfediyoruz.” dedi.

16’ncı yüzyılın değerli şahsiyetlerinden, Ebussuud 
Efendi’den yola çıkarak, Osmanlı’da kadınların ibadetleri 
ve din algısı üzerinde açıklamalarda bulunan Dr. Sevim 
Can “Ebussud Efendi, otuz yıl şeyhülislamlık yapmış bir 
zat ve 16’ncı yüzyıl Osmanlı Devletinin en ihtişamlı ol-
duğu dönemde, yani Kanuni döneminde şeyhülislamlık 
yapıyor. Yıl 1555, Ebussuud Efendi’ye şöyle bir soru so-
ruluyor. Bazı kasabalarda kadınlar camiye Cuma Na-
mazını kılmaya varsalar, bir manisi var mıdır? Cevap 
veriyor Ebussuud Efendi, ‘Hayır yoktur ama gençler 
varsa dikkat edilmelidir.’ Tekrar günümüze dönüp bakı-
yoruz, sanki son dönemlerde kadınların ibadetlere ka-
tılması günümüzün sorunuymuş gibi algılanıyor. Oysa 
bundan yüzlerce yıl önce de kadınlar kamusal alana 
çıkıp ibadetlerini gerçekleştirmek için ülkenin, devletin 
en üst makamlarına soru sorarak bu ibadetlerini yerine 
getirmek için çaba sarf ediyorlar.” dedi.

Bu hususu iki açıdan değerlendiren Sevim Can 
“Birincisi, bazen tarih bilmemek, her şeyi yeniden 

keşfettiğiniz algısına sebep oluyor. 
O zaman da ilerleme o kadar ya-
vaş oluyor ki, bir adım yol kat ede-
miyoruz. Ama bir taraftan da aynı 
meseleye dönüp baktığımızda, yine 
kadınların ibadetlerini gerçekleştir-
mede bir sınırları olduğunu görü-
yoruz ki bu zorlukları aşanlar ve bu 
değişimi ve dönüşümü gerçekleştiren 
yine kadınlar ve erkekler bir arada, 
birlikte çabaladıkları zaman oluyor. 
Kadın tarihinin en önemli sorunla-
rından birisi, bugünden geçmişi al-
gılamaya çalışmak, bugünün değer 
yargılarından geçmişi sorgulamaya 
çalışmak, bazen tarihin amacından 
sapmaya da sebep oluyor. Tarih bo-
yunca siyasî, sosyal, kültürel, eko-
nomik alanlarda ortaya çıkan erkek 
egemenliği, yerleşik hayata geçiş ve 
krallıkların kurulması, bazen kadı-
nın konumunun zorlaşmasına sebep 
oluyor ama bu zorlukları aşanlar ve 
bu yolda mücadele edenler yine ka-
dınlar oluyor.” dedi.

Hz. Hatice, Hz. Fatıma ve Hz. 
Ayşe’nin bizim gelenek, görenek ve 
inancımızın örnek modelleri oldu-
ğunu bir taraftan da bizim hayatı-
mızda, Fatma Bacı, Terken Hatun, 
Nene Hatun gibi örneklerin bulun-
duğunu, belirten Sevim Can “Bü-
tün bu örnekler bizim yaşadığımız 
coğrafyada bize önder olabiliyor-
larsa, bugünkü kadınların, daha 
doğrusu bu topraklarda yaşayan 
kadınların hiçbir işe karışmadan, 
evinden dışarı çıkmadan, hayatını 
dört duvar arasında geçirdiğini dü-
şünmek herhalde haksızlık olacak-
tır. Bu açıdan geçmişi yok sayarak 
ve kadınları görünür kılmadığımız 
müddetçe her zaman bir soru işa-
reti oluşacak kafamızda ve her ku-
şak, bayrağı bir öncekinin bıraktığı 
yerden yeniden almak zorunda ka-
lacak ve bu bizim için bir güç kay-
bına sebep olacak.” dedi.
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ihtiyacı vardır. Çocukların eğitimine 
ayrılan bölümde, çocukların adap-
la terbiye edilmesi gerektiğine vurgu 
yapıyor. Bu anlayış, belki de yüzyıl-
lardır Anadolu coğrafyasında, Orta 
Asya’dan gelen gelenekle, eline, beli-
ne, diline sahip olma, edep kelimesiy-
le bizde de hemhal olacaktır inşallah 
diyorum.” dedi.

Yine Kınalızade Ali Efendi’nin 
Ahlakı Alaiye kitabının en önemli 
bölümlerinden birisinin kız çocuk-
larına verilecek eğitim olduğuna 
vurgu yapan Sevim Can “16’ncı 
yüzyılda, bundan beş yüz yıl önce 
Kınalızade, kız çocuklarına hem 
okuma, hem yazma öğretilmesini 
telkin eder. O ilmin kadın – erkek 
herkese farz olduğunun vurgusunu 
yapar ve Hz. Aişe’yi örnek göstere-
rek, ilmin ve İslâm hükümlerinin 
çoğunun onun tarafından rivayet 
edildiğini belirtir. Ayrıca, İslâm 
dünyasında, özellikle hadisçiler 
arasında alim kadınların varlığın-
dan bahseder ve Tuhve kitabının 
yazarının kızının Fatıma isimli bir 
kız olduğunu, Kınalızade babasına 
fetva almaya gelenlerin kızından 
da sual sorduklarından bahseder. 
Fatma evlendikten sonra, hem eşi 
hem babası hem de Fatma fetvala-
ra imza atmıştır.” dedi.

Kınalızade’nin yine önemle üze-
rinde durduğu konulardan birisin 
de, genel görgü kuralları ve anne ba-
baya hürmet konusu olduğunu be-
lirten Dr. Sevim Can, Kınalızade’nin, 
hoca hakkının, öğretmen hakkının 
anne ve baba hakkı gibi olduğuna da 
vurgu yaptığını söyledi.

Dr. Sevim Can konuşmasının 
sonunda ailede kurulacak sevgi ve 
saygıya dayalı bir sistemin, devlete 
de yansıyacağını belirterek, toplum-
da insanların birbirlerine ihtiyaçları-
nın olduğunu sözlerine ekledi. 

Türk varlığının hüküm sürdüğü 
coğrafyada, Türk kültürünün İslâm 
geleneğiyle oluşturduğu Orta Asya, 
Selçuklu, Osmanlı çizgisinin son hal-
kasında, 16’ncı yüzyılda Anadolu’da 
yaşayan kadınların durumuna deği-
nen Sevim Can “Bu dönemde; ka-
dınların ibadet konusunda yetkilileri 
zorladığını görüyoruz. Yani ibadet-
lerini gerçekleştirmek için birtakım 
gayretlerde bulunuyorlar ve kadınla-
rı daha çok ibadet mekânları olarak, 
camilerde, türbelerde ve dergahlarda 
görebiliyoruz.” dedi.

Yine, bu dönemde kadınların 
mevlit alaylarına katıldıklarını, hac 
ibadetlerini yerine getirme konu-
sunda büyük bir gayret gösterdik-
lerini belirten Sevim Can “Ama 
bir taraftan da kadınlar, özellik-
le güvenlik sebebiyle, ulaşımdaki 
zorluklar sebebiyle, zengin olsalar 
bile bu ibadetlerini yerine getirme 
konusunda biraz sıkıntı yaşıyor-
lar. Yine, Peygamber Efendimiz ve 
kadın ilişkisi açısından bir başka 
nokta da: Kadın şairlerin Peygam-
ber Efendimiz için yazdığı naatlar 
var. Peygamber Efendimize, bu na-
atların yazılabilmesi için öncelikle 
İslami bilgilerin tam olması gere-
kiyor. Peygamber Efendimizin en 
asgari düzeyde hayatını bilecek bir 
siyer bilgisine sahip olunması gere-
kiyor ki, o dönemde sistematik bir 
eğitim kurumu olmamasına rağ-
men, kadınların bu konuda önemli 
ürünler ortaya koyduğunu görüyo-
ruz” dedi.

16. yüzyılda kadının durumunu 
Kınalızade Ali Efendi’nin Ahlakı Ala-
iye isimli eserinden örnekler vererek 
anlatan Dr. Sevim Can Kınalızade Ali 
Efendinin eserinde aile ahlakına özel 
vurgu yaptığını beyan ederek, “Diyor 
ki: İnsanın varlığını devam ettirebil-
mesi için muhakkak bir eve ve aileye 
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>> GÜNDEM

13 Mart 1975 yılında kurulan 
ve bugün hizmette 34 yılını 

dolduran Türkiye Diyanet Vakfının 
18. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
Ankara Kocatepe Camii Konferans 
Salonunda gerçekleşti.

Genel Kurul toplantısı saygı duruşu, 
İstiklal Marşının okunması ile baş-
ladı. Ardından bundan kısa bir süre 
önce Hakk’ın rahmetine tevdi ettiği-
miz, eski Vakıf Genel Müdürlerimiz-
den Kemal Güran rahmetle yâd edi-
lerek, kendisi hakkında hazırlanan 
sinevizyon gösterimi yapıldı.

Genel Kurul toplantısının açış ko-
nuşmasını Diyanet İşleri Başkanı ve 
Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu yaptı.
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lı hizmetlere imza attı ve bu çizgisi 
hep devam edecek. Tabiî, bu noktaya 
gelmesinde, kuruluşunu yapan dört 
büyük hocamızdan sonra herkesin 
ayrı ayrı payı var; il müftülerimizin 
payı var, ilçe müftülerimizin payı 
var, Başkanlık teşkilatımızın payı 
var ve Allah’a hamdolsun, özellikle 
son birkaç yılda Başkanlık ile Türki-
ye Diyanet Vakfı arasında çok güzel, 
ahenkli bir çalışma ortamı oluştur-
duk. Birçok projeyi hayata geçirdik, 
geçirmeye çalışıyoruz. Ama, ben 
yaptıklarımızı değil de yapamadıkla-
rımızı düşünerek daha çok hayıflanı-
yorum. Çünkü aslında mükemmeli 
iddia etmek gibi bir yanlışa düşmek-
sizin, çok şeyler yapmamız gerekti-
ğini görüyoruz. 

Ben, bugüne kadar Vakfın hiz-
metlerinde emeği geçmiş bütün 
üstatlarımı, hocalarımı şükranla, 
minnetle yâd ediyorum. İnşallah bu 
Kurul, yeni adımların, yeni heye-
canların, yeni atılımların da yeni bir 
başlangıcı olur. 

Aslında, her şeyi yeniden yap-
mak değil, kalıcılığı sağlamak, o 
istikrarlı çizgiyi sağlamak; kalpleri 
birleştirerek, hizmetleri birleştirerek, 
Anadolu’nun heyecanını, potansi-
yelini de devreye katarak devlet ve 
milletin barışmasını, devletin diğer 
kurumları ile Diyanet İşleri Başkan-
lığının, Başkanlık ile Vakfın, Vakıf 
ile Dinî Sosyal Hizmet Vakfının bu-
luşmasını ve ortak enerji üretmesini 
önemsiyoruz. 

İl müftülerimizin Türkiye Diya-
net Vakfı çalışmalarında daha aktif 
olmasını istiyoruz. Şube müdürleri-
mizin daha aktif olmasını istiyoruz. 
Bir de, Türkiye Diyanet Vakfının 
olması gerektiği noktalarda niçin 
olamadığını da biraz sorgulamamız 
gerekiyor.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diya-
net İşleri Başkanlığının aşağı yukarı 

Prof. Dr. ALİ BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı ve

TDV Mütevelli Heyet Başkanı

Bizleri İslâm’a hadim kılan, 
İslâm’a hizmet gibi ulvi bir şe-

refi bizlere bahşeden Mevlama sayı-
sız hamdü senalar olsun. Efendimiz 
Muhammed Mustafa’ya, âline, as-
habına, bütün peygamberlere; mih-
rabında, mimberinde, kürsüsünde 
onlara vekâlet etme onurunu taşıdı-
ğımız bütün peygamberlere sayısız 
salat ve selam olsun. 

Saygıdeğer Diyanet İşleri Baş-
kanlarım, Vakfımızın çok değerli 
üyeleri, mesai arkadaşlarım; ben de, 
hem Vakfımıza ve din hizmetlerine 
emeği geçmiş üstatlarımızı, büyük-
lerimizi rahmetle anıyorum; sizlere 
ayrı ayrı saygılar sunuyorum.

18. Olağan Genel Kurulumu-
zun hayırlara vesile olmasını, inşal-
lah hizmet yarışında, hizmet aşkında 
yeni bir hamle, yeni bir adım olması-
nı Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Kurulduğu günden bugüne ka-
dar Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet 
İşleri Başkanlığıyla birlikte gerçekten 
bu milletimizin tarihinde hiç unu-
tulmaz, izleri silinmez güzel, hayır-

>> GÜNDEM 
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Yeni Vakıflar Kanunu da çok 
isabetli o yönüyle. Genel Kurulları 
Vakfın asıl yönetim kadrosu olarak 
düşünüyor ve mütevelli heyet deyin-
ce de genel kurulları anlıyor ve genel 
kurulların bütün bu projelerini ha-
yata geçirmek için de yönetim ku-
rullarını icrai bir kurul olarak düşü-
nüyor. Yani asıl karar verici, tartışan, 
üreten, projeksiyon yapan heyet Ge-
nel Kurul olmalı. İnşallah biz Genel 
Kurula da öyle bir  mahiyet verelim. 
Çünkü, Allah’a hamdolsun, bizim 
Türkiye Diyanet Vakfımızın Genel 
Kurulu, Türkiye’nin din ve din hiz-
metleri alanındaki, bilgi alanındaki, 
İslâm ilahiyatı alanındaki birikimi-
ni temsil eden çok önemli şahsiyet-
lerden oluşuyor. Bu kadro aslında 
Türkiye’nin sorunlarını bilen, sı-
kıntılarını bilen, yarınlara aydınlık 
getirecek fikirleri üretebilecek olan 
bir büyük kadrodur, önemli kadro-
dur. Herhalde kusur bizde ki bu Ge-
nel Kuruldan biz yeterince istifade 
edemiyoruz. İnşallah bundan sonra 
daha istifadeli olur. 

Rahmetli Kemal Güran Hocamı-
za Allah mağfiretiyle, cennetiyle mu-
kabele etsin ve onun gibi geride güzel 
hizmetler, dualar bırakmış insanları-
mızın sayısını Yüce Mevla artırsın. 

bütün çalışmaları, toplumumuza ör-
nek olacak bir ağırbaşlılık, olgunluk 
içerisinde cereyan ediyor. Bir hiz-
met yarışı içinde cereyan ediyor. Hiç 
kimse Türkiye Diyanet Vakfındaki 
çalışmalarını, katılmaları bir paye 
olarak düşünmüyor, bir hizmet, bir 
nöbet olarak düşünüyor. Bu da bi-
zim fezailimizdendir. 

Hizmette görev alan arkadaş-
lara başarı diliyoruz. Diğer arka-
daşların her birini biz yine görevde 
arkadaşlar olarak telakki ediyoruz. 
Yani Türkiye Diyanet Vakfı 5, 6, 7, 
8 mütevelli heyetinin üzerinde ola-
bilecek kadar küçük bir vakıf değil. 
Aslında, bütün Genel Kurul üyeleri-
miz ve bütün il müftülerimiz Vakfın 
ağırlığını kaldıracak güçte ve potan-
siyelde aktif unsurlarımız, arkadaş-
larımız, dostlarımız. Onun için her 
biri bizim hep yanımızda oldular 
bugüne kadar. Yani biz onları kurul-
dan kurula görmek yerine, sürekli 
işin içinde, işin altında görmek arzu 
ediyoruz. İnşallah, yeni bazı olumlu 
gelişmeler var.

Genel Kurulumuz rutin bir ge-
nel kurul olmak yerine biraz üreten, 
önümüzü açan, bize fikir veren, ilmi 
tartışmaların da olduğu bir Genel 
Kurul olsun arzu ediyoruz. 
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İslâm medeniyetinin kendisine 
özgü kurumlarından birinin de 

Vakıf kurumları olduğunu belirterek 
sözlerine başlayan A.İhsan Sarımert 
“İslâm Dininde hayır yapmanın ve 
bu hayrın devamlılığını sağlamanın 
tavsiye ve teşvik edilmesi Vakıfların 
kurulmasında en büyük etken ol-
muştur. Bu anlamda Vakıf; yaratan-
dan ötürü yaratılanlara merhamet, 
şefkat ve sevginin müesseseleşmiş 
şekli olarak ortaya çıkmıştır.” dedi.

Vakıf kurumunun tarihteki en 
güzel ve en gelişmiş örneklerini 
milletimizin verdiğine işaret eden 
A.İhsan Sarımert “Ecdadımız kur-
duğu Vakıflarla ibadethanelerin 
ve topluma faydalı yerlerin yapılıp 
yaşatılması, her canlının yaşam 
hakkına saygı gösterilmesi, sağlıklı 
bir hayatın sürdürülmesi, yoksul-
ların, hastaların, düşkünlerin ve 
yetimlerin korunması gibi insanı 
merkeze alan, fakat hiçbir canlıyı 
ve çevreyi dışlamayan hizmetlerde 
bulunmuştur.” dedi.

A.İhsan SARIMERT

Diyanet Vakfı Resmî Senedinin 
7’nci maddesi gereğince Av. Meh-
met Salih Şanlı’nın Genel Kurul 
üyeliğine seçilmesi yönündeki tek-
lifi okuyarak oylamaya sundu. Ya-
pılan oylamada Av. Mehmet Salih 
Şanlı Vakfımızın yeni genel kurul 
üyesi oldu.

Divan Kurulu Başkanlığına 
Prof. Dr. Avni İlhan, Başkan Yar-
dımcılığına Osman Akdemir, katip 
üyeliklere de Yüksel Salman ve Ah-
met Akın seçildiler.

Divan Başkanı Prof. Dr. Avni 
İlhan, Vefat eden Genel Kurul üye-
si Kemal Güran’ın yerine Türkiye 

2007-2009 dönemi faaliyet raporu 
Mütevelli Heyeti adına özet olarak 
Vakfımız Eski Genel Müdürü A.İhsan 
Sarımert tarafından okundu.
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Vakfımıza maddi-manevi katkı-
ları bulunan zevattan ahirete intikal 
edenlere Yüce Allah’tan rahmet diliyor, 
hayatta olanlara sağlık ve huzur dolu 
uzun ömürler temenni ediyoruz.” dedi.

A.İhsan Sarımert 2007-2009 faa-
liyet döneminde gerçekleştirilen faa-
liyetleri; Mütevelli Heyeti çalışmaları, 
Genel Müdürlük çalışmaları, Diyanet 
İşleri Başkanlığı hizmetlerini destek-
leme çalışmaları, eğitim ve öğretim 
hizmetleri, hayri ve sosyal hizmetler, 
kültürel faaliyetler, yurt dışına yönelik 
gerçekleştirilen eğitim, kültür, sosyal 
ve kültürel faaliyetler başlıkları altında 
özetledi. A.İhsan Sarımert İSAM, Ya-
yın Kurulu Başkanlığı, işletme ve işti-
rakler hakkında da bilgi vererek “Vak-
fımızca; önceki faaliyet dönemlerinde 
olduğu gibi, bu faaliyet döneminde 
de, Vakıf Senedi’nde yer alan gayesine 
ve kuruluş amaçlarına uygun olarak, 
hayırsever halkımızın desteği, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Vakfımız persone-
linin gayretli ve fedakar çalışmaları ile 
yukarıda belirtilen hizmet ve faaliyet-
ler gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra 
da bu faaliyet ve hizmetler imkanlar 
ölçüsünde gerçekleştirilmeye devam 
edilecektir. Vakfımız hizmetlerine kat-
kıda bulunmuş herkese en derin şük-
ranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

14 Nisan 2007 tarihinde yapı-
lan Genel Kurul Toplantı-

sında seçilen Denetim Kurulunun 
02.05.2007 tarihinde ilk toplantı-
sını yaptığını ve bu toplantıda baş-
kanlığa Ahmet UZUNOĞLU’nun 
seçildiğini belirterek konuşmasına 
başlayan Mahmut Sevgili “Kurulu-
muz Üyelerinden Dr. Fahri DEMİR 
24.05.2007 tarihinde istifa etmiş 
ve yerine yedek üyelerden 1. ye-
dek olan Rüştü İNAN, 07.07.2007 
tarih ve 116 sayılı kararla davet 
edilerek asıl üyeler arasına dâhil 
edilmiştir.” dedi.

Günümüzde de, insanın yalnızlığının, yabancı-
laşmasının ve ihtiyaçlarının giderilmesine, toplumsal 
huzurun sağlanmasına katkı sağlayacak, çevreye du-
yarlı olacak kurumların başında eskiden olduğu gibi 
yine Vakıfların geldiğini ifade eden A.İhsan Sarımert, 
Türkiye Diyanet Vakfının da bu anlayış doğrultusunda 
hareket ettiğini belirterek “Vakfımız da bu anlayıştan 
hareketle, kurumsal ve sosyal sorumluluğunun bilinciyle 
34 yıldır en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu 
kapsamda Vakfımız; Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetle-
rini desteklemeye, İslam Dininin gerçek hüviyeti ile araş-
tırılmasına ve tanıtılmasına, insanımızı eğitim, kültür ve 
sosyal alanlarda geliştirmeye ve aydınlatmaya, muhtaca, 
güçsüze ve hastaya uzanan bir yardım eli olmaya yönelik 
çeşitli hizmet ve faaliyetlerde bulunmakta, yardımlaşma-
nın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemekte-
dir. Hizmetlerimiz sadece ülkemizle sınırlı kalmamakta, 
dünyanın bir çok yerine de ulaşmaktadır.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının dünyada da müstesna 
bir yere sahip olduğuna vurgu yapan A.İhsan Sarımert 
“Bunların sonucunda, gururla söylemeliyiz ki; milletimi-
zin hiç mahrum etmediği güven ve teveccüh, Devletimi-
zin hiç esirgemediği destek ile Vakfımız sadece ülkemizde 
değil, dünyadaki sivil toplum kuruluşları içinde de hiç 
kuşkusuz müstesna bir yere sahip olmuştur.” dedi.

Vakıf hizmetlerinin gerçekleştirilmesindeki katkı ve 
desteklerinden dolayı halkımıza şükranlarını ifade eden 
A.İhsan Sarımert, “Aziz milletimize ve devletimize min-
net ve şükranlarımızı sunuyor, bu hizmetlerde emekleri 
geçen Diyanet İşleri Başkanlığımızın merkez ve taşra 
teşkilatı görevlileri ile Vakfımız personeline özverili ve 
gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.
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Faaliyet raporunun tetkikin-
den, Vakfın, kuruluş amacına uy-
gun olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı 
hizmetlerini destekleme görevini, 
Genel Merkez ve şubeleri aracılığı 
ile imkanlar ölçüsünde yerine getir-
meye çalıştığının görüldüğünü ifade 
eden Yakup Üstün “Eğitim merkez-
lerine, yurt içi ve yurt dışı irşad fa-
aliyetlerine destekler devam etmiş. 
Özellikle eğitim-öğretim, kültür ve 
sağlık alanlarında verimli hizmet-
ler üretilmiştir. Yurt dışında açılan 
okulları, çeşitli ülkelerden getirilip 
eğitilen öğrencileri Vakfımızın yüz 
akı, övünülecek hizmetleri olarak 
görüyorum. Zira büyük milletler 
okutan-öğreten milletlerdir. Bu, bü-
yüklük için konulmuş bir hedeftir. 
Bana göre bu hizmetler, milletimizin 
büyüklüğünün alicenaplığının gös-
tergesidir. Kısıtlı imkanlara rağmen 
mütevelli heyeti gereken himmet ve 
gayreti göstermiştir.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının za-
man içinde ortaya çıkan belli ih-
tiyaçların baskısıyla kurulduğunu 
belirten Yakup Üstün “60’lı yılların 
sonuna doğru Medeni Kanunda 
yapılan değişiklikle Özel Vakıfların 
kurulma imkanı doğdu. Böyle bir 
imkan ortaya çıkınca o günlerde 

Yakup ÜSTÜN

Türkiye Diyanet Vakfının 34 
yıllık geçmişi ile milletimize, 

memleketimize, Türk irfan hayatına 
kazandırdığı unutulmaz kalıcı hiz-
metler ile Türk Vakıf geleneğinin en 
önemli örneklerinden biri olduğuna 
vurgu yaparak konuşmasına başla-
yan Yakup Üstün “Bu Vakıf bu süre 
içinde zaman zaman sıkıntılara, ka-
ralamalara hatta ihanetlere uğrasa 
da gelişmiş, yerleşmiş güzel hizmet-
lere imzasını atmış, kurumsallaşmış 
ve belli alanlarda gelenekler kazan-
mış bir kuruluştur.” dedi.

luşundan beri karşılaştığı çeşitli sıkın-
tılar ve mali imkansızlıklara rağmen 
bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 
çok önemli hizmetlerin gerçekleşme-
sinde emeği, katkısı ve desteği olan siz 
genel kurul üyelerine, mütevelli heye-
ti üyelerine ve vakıf çalışanlarına de-
netim kurulu olarak teşekkür etmeyi, 
aramızdan ayrılarak ahirete irtihal 
edenlere de cenab-ı haktan rahmet 
dilemeyi bir borç telakki ederek, mü-
tevelli heyetinin genel kurulunuzca 
ibra edilmesini takdirlerinize arz ve 
teklif ederiz.” dedi.

Denetim Kurulunun 2007-2008 
faaliyet döneminde 25 toplantı yap-
tığını belirten Mahmut Sevgili, bu 
süre içerisinde Mütevelli Heyeti ve 
İcra Kurulu kararları ile muhasebe 
kayıtları, Vakıf Senedi ve vakıflarla 
ilgili mevzuatlar açısından incelenip 
değerlendirildiğini söyledi.

Yapılan çalışmaların ve değerlen-
dirmelerin merkez, bağlı kuruluşlar ve 
taşra olarak gerçekleştiğini ifade eden 
Mahmut Sevgili, yapılan denetimlerde 
her hangi bir olumsuzluğa rastlanma-
dığını ifade ederek, “Vakfımızın kuru-
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tim, irşad ve kültür destekleri Vakıf 
aracılığıyla ulaştırılmaktadır.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı hizmetle-
rinin evrensel bir boyut kazandığını 
belirten Yakup Üstün “Dünyanın şu-
rasında burasında bulunan ırkdaşla-
rımız, dindaşlarımız bizden yardım 
talep ediyor. Siz büyüksünüz, tec-
rübelisiniz, bize el uzatın, yardımı-
nızı esirgemeyin diyorlar. Böyle bir 
hizmet tarihimizin medeniyetimizin 
bize yüklediği bir misyondur. Bun-
lara gözümüzü, kulağımızı, gönlü-
müzü kapayabilir miyiz? Kapatama-
dık, kapatamayız. Demek ki Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın yanı başında 
da hükmü şahsiyeti haiz, mali, ida-
ri ve mevzuat yönünden gelişmiş, 
güçlenmiş, yerleşmiş bir kurum ge-
reklidir. Bir şekilde Diyanet Vakfı’nı 
korumak, güçlendirmek onun daha 
çok hizmet üretmesine, milletimizin 
şanına uygun kalıcı daha güzel hiz-
metler vermesine katkıda bulunmak 
gereği açıktır. Ülkemizde bu imkan 
ve potansiyel mevcuttur.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfını dört kişi ile kurduklarını, bu-
gün yönetilmesi zor, dünyanın doğusunu-batısını ku-
caklayan, insanın içini titreten büyük bir vakıf haline 
geldiğini belirterek konuşmasına başladı.

Denetim işinin özel ve profesyonel firmalar tara-
fından yapılmasının çok daha iyi olacağına işaret eden 
Dr. Lütfi Doğan, Türkiye Diyanet Vakfının gerçekleş-
tirdiği hizmetlerinin büyük bir çoğunluğunun yurt içi-
ne yönelik olmasının isabetli olacağını kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfının çok büyük hizmetlere 
imza attığını belirten Dr. Lütfi Doğan, bunlardan bi-
rinin İslam Araştırmaları Merkezi olduğunu dile ge-
tirerek “İSAM’ın ciddiyetini, İSAM’ın çalışmalarını 
seyrederken insanın gözü yaşarıyor. Sevgili kardeşle-
rim, bize ekmekten, peynirden daha çok beyine, aklın 
gelişmesine, İslâm aklının gelişmesine, bunun için de 
kitaba ihtiyacımız var.” dedi.

Dr. Lütfi Doğan konuşmasının sonunda, kültürel 
toplantıların yapılmasına daha çok önem verilmesi ge-
rektiğini belirterek, genel kurulun hayırlara vesile ol-
ması temennisinde bulundu.

Dr. Lütfi DOĞAN

Türkiye Diyanet Vakfının kuru-
cu üyesi olan Dr. Lütfü Doğan, 

Diyanet İşleri Başkanlığı çevrelerinde de bir Vakıf kur-
ma düşüncesi gündeme geldi. Fakat gerçekleşme imka-
nı bulamadı. Çeşitli çalışmalar ve hazırlıklardan sonra 
sayın başkanımız Dr. Lütfi Doğan’ın rehberliğinde 13 
Mart 1975 tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı resmen ku-
ruldu. Vakfımız halkımızın teveccühüne ve geniş ilgisi-
ne mazhar oldu. Din görevlilerinin, müftülerimizin ve 
top yekûn Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin gay-
reti ve desteği ile gelişti, büyüdü ve bugünkü seviyesine 
ulaştı. Vakıf merkezinden, Ankara’dan gönderilen kü-
çük meblağlar, taşrada büyüdü, çoğaldı, bereketlendi 
mahalli ihtiyaçlar böylece karşılandı.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının öncelikli amacının Diya-
net hizmetlerini desteklemek olduğunu belirten Yakup 
Üstün, Vakfın bu amaçla kurulduğunu belirterek “Vak-
fın kurulması ile Diyanet İşleri Başkanlığı merkez altya-
pı, araç-gereç ihtiyacı karşılandı, eğitim merkezleri ona-
rıldı. Yenileri yapıldı. Müftülüklerimizin daire, lojman, 
araç-gereç yönünden çok iyi bir noktaya gelmesi temin 
edildi. Bugün bütün dünyanın gıpta ettiği Hac Organi-
zasyonu bu sayede vücut buldu. Yurt dışı, özellikle Avru-
pa vakıf ve dernekleri vakıf imkanları ile desteklenerek 
güçlendirildi. Amerika’da Merilen’deki merkez ve arazi 
Vakıf imkanlarıyla temin edildi. Balkanlara, Kırım’a, 
Türki Cumhuriyetlere yapılan hizmetler Vakıf kaynakla-
rı ile mümkün olmuştur. Bugün de oralara yapılan eği-
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Faaliyet ve denetim raporlarının genel kurul tarafından ibra 
edilmesini müteakip seçimlere geçildi. Yapılan seçimlerde yeni 
Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu.

Mütevelli Heyeti
1. Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
2. Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük
3. Dr. Tayyar Altıkulaç
4. Prof. Dr. Mehmet Görmez
5. Doç. Dr. Fikret Karaman
6. Prof. Dr. İrfan Aycan
7. Mehmet Kervancı

Mütevelli Heyeti Yedekleri
1. Mehmet Barış
2. Zeki Sayar
3. Ali Sertel

Denetim Kurulu
1. Lütfi Şentürk
2. Sami Uslu
3. Kemal Uludağ

Denetim Kurulu Yedekleri
1. Mustafa Bayraktar
2. Dr. Yüksel Salman
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mamı –müdür hariç- Azeridir. Mü-
dür ülkemizden, oradaki ilahiyat fa-
kültesinden mezun bir öğrencimizdir. 
Yani, gerçekten, Vakfımızın gururla 
destekleyebildiği, hepimiz için büyük 
bir sevinç kaynağı olabilmeyi başar-
mış bir lisemizdir.” dedi.

Azerbaycan’da, diğer bir eğitim 
faaliyetinin ilahiyat fakültesi oldu-
ğunu belirten Tayyar Altıkulaç 1992 
– 93 öğretim yılında faaliyete başla-
yan bu fakültede 200’e yakın öğren-
cinin bulunduğunu ifade ederek “Bu 
okul Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi programına paralel bir 
programla işe başlamış, o günden 
bu yana burada ya da orada bazı 
değişiklikler olmuş olabilir. Vakıf, bu-
radan mezun olan en başarılı çocuk-
lardan her yıl iki, üç, dört öğrenciyi 
Türkiye’ye getiriyor. Ben şahsen ilgi-
leniyorum, sınavlarıyla bizzat ilgile-
niyorum, seçimiyle bizzat ilgileniyo-
rum. Bu çocuklar buraya getiriliyor, 
yüksek lisans ve doktora programları 
takip ediyorlar. İlk mezunlarımızdan 
ve ikinci dönem mezunlarımızdan 
sekiz genç de, şimdi orada fakültede 
hoca olarak, daha önceki hocaların-
dan hizmeti devraldılar ve hizmeti 
yürütüyorlar. Küçük bir de İSAM 
oluşturdular. İSAM’da yetişmiş ço-
cuklar bunlar. Küçük dediğim, belki 
100 metrekare bile yeri olmayan bir 
İSAM’ı da oluşturmuş vaziyetteler 
orada kurdukları bir Vakıfla.” dedi.

İnsana ve eğitime yapılan yatırı-
mın çok önemli olduğuna vurgu ya-
pan Tayyar Altıkulaç Bulgaristan’da 
Başmüftülüğe bağlı bir Yüksek İslâm 
Enstitüsü ile üç tane de lisenin bu-
lunduğunu ifade ederek, “Şumnu ve 
Mestanlı ilahiyat lisesinden mezun 
olan çocuklarımızın tamamı üni-
versite imtihanlarını kazandılar, 
istisnasız. Bu okulların hepsinin 
Azerbaycan’daki fakültenin, orada-
ki lisenin, Bulgaristan’daki Sofya 

Dr. Tayyar ALTIKULAÇ

Azerbaycan’da ve Bulgaristan’da 
Vakfımızın yürüttüğü eğitim 

faaliyetleriyle yakından ilgilendiğini 
ve takip ettiğini belirten Dr. Tayyar 
Altıkulaç, Azerbaycan’da faaliyet gös-
teren okullarımız hakkında bilgi ve-
rerek “Azerbaycan’da bir lisemiz var 
bizim, adı Bakû Türk Lisesi. Bu ül-
kede, ortaöğretim kurumlarında din 
eğitimi verilmez, yasaktır ama bizim 
lisemizde verilir. 700’e yakın öğren-
cimiz var ve bu okulumuz, Vakfımı-
zın gurur duyacağı bir başarı grafiği 
çizmiş; geride bıraktığımız üç yıl zar-
fında, Azerbaycan genelinde mevcut 
4.535 lise içerisinde hep birinci ol-
muş. Üniversite imtihanlarında iste-
diği fakülteye giremeyen bir tek öğ-
rencimiz yoktur; yurt içinde yoktur, 
Türkiye’de yoktur. Yani öğrencilerin 
bir kısmı Türkiye’deki üniversitelerin 
imtihanlarına giriyorlar ve istedikle-
ri yerleri kazanıyorlar. Hacettepede, 
şurada burada öğrencilerimiz var, 
Bakû’de okumuş öğrencilerimiz var. 
Bunlar, söylediğim gibi, sizin imam 
– hatip lisesi mezunu sayabileceğiniz 
öğrencilerdir. Oradaki mescitlerimi-
zi, gerek vakit namazlarında, gerek 
Cuma namazlarında dolduran öğ-
rencilerimizdir. Öğretmenlerinin ta-
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bir barış projesine dönmüş vaziyette. Türkiye Diyanet 
Vakfı bu hizmetlere başlarken, hemen hemen bütün 
İslâm ülkeleri buralara bir şeyler götürmek için yarış 
içerisinde olmuşlar. Ama tarih bizi haklı çıkardı ve şu 
anda inanın o büyük heyecanlarla, elinde para dolusu 
çantalarla oralara giden hiçbir Müslüman kardeşimiz 
orada değil ve kalıcı olmadığını gördü. Hem Asya’da, 
hem Balkanlarda, Orta Asya’da, bu toprakların dinî 
dokusu, bu toprakların tarihî dokusu, bu toprakların 
kültürel dokusuna uygun olmadıklarını anladılar ve 
geri döndüler. Tarih, bütün bu yükü tekrar bizim sır-
tımıza yükledi. Bizim, bundan sarfınazar etme şansı-
mız, imkânımız yoktur diye düşünüyorum.” dedi.

Balkanlardan ve Türk cumhuriyetlerinden 
Türkiye’ye gelerek ülkemizde imam – hatip lisesi eğiti-
mi alan ve ilahiyat fakültesi eğitimi alan insanların sa-
yısının çoğaldığına işaret eden Mehmet Görmez “Bun-
lardan, döndükten sonra kendi ülkelerine müftü olan 
pek çok öğrencimiz var. Türkiye’de, Diyanet Vakfının 
yetiştirdiği bir öğrenci, gidiyor Romanya’ya müftü olu-
yor, yahut başka bir ülkeye müftü oluyor. Bu çalışma-
nın artarak devam etmesi gerekiyor. Afganistan’dan 
100’ü aşkın öğrencimiz var ve gerçekten o öğrenciler-
le sınavlarda buluşuyoruz; pırıl pırıl öğrenciler. Dön-
düklerinde, kendi ülkelerinin kaderini değiştirmek için 
önemli çalışmalar yapacaklarına inandığımız zeki, ça-
lışkan, pırıl pırıl öğrenciler. Bu faaliyet devam etmeli.” 
dedi.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Yurt dışına yönelik yürütülen 
hizmetlerin önemli olduğunu 

belirten ve bunun bir zorunluluk ol-
duğuna vurgu yapan Prof.Dr Meh-
met Görmez “Türkiye Diyanet Vak-
fının Avrasya coğrafyasına götürdü-
ğü hizmetler, nicelik bakımından az 
olabilir, ama bu faaliyetler, çok bü-
yük bir insanlık projesine dönüşmüş 
vaziyette.  Bir ilim irfan projesine, 
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ği kanaatindeyim. Türkiye Diyanet 
Vakfı olarak oradaki soydaşlarımız 
ve dindaşlarımızla irtibatımızı kes-
memeye, siyasî ilişkiler ne olursa ol-
sun, gelecekte onları yönetecek olan 
insanları yetiştirmeye mükellefiyeti-
miz ve mesuliyetimiz var diye düşü-
nüyorum.” dedi.

Yüksek İslâm Enstitüsü ve diğer liselerin eğitim – öğre-
tim, her çeşit masrafları kuruşuna kadar Başkanlığımı-
zın ve Vakfımızın desteğiyle ayakta bulunuyorlar.” dedi.

Eğitim ve insana yapılan bu tür yatırımları önemli 
bulduğunu belirten Altıkulaç “Özellikle Avrasya dün-
yasına hitap eden eğitim faaliyetlerinin hem manevi 
sorumluluklarımız açısından, hem millî değerlerimiz 
ve hesaplarımız açısından çok büyük önem arz etti-
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Türkiye Diyanet Vakfının yü-
rüttüğü hadis projesi hakkında da 
bilgi veren Prof.Dr. Mehmet Gör-
mez “Devam eden Hadis Projesi 
bütün camilerde cemaatimize ra-
hatlıkla okuyabileceğimiz, Resulü 
Ekrem’in bu çağın insanlarına yö-
nelik mesajlarını en güzel bir şekil-
de ortaya koyan önemli bir çalışma 
olacaktır. Arkasından tefsir proje-
miz başlayacak, onun arkasından 
Başkanımızın bize talimatıyla gü-
zel bir siyer çalışması başlayacak. 
Onun arkasından bir fıkıh çalış-
ması başlayacak.” dedi.

Ali MELEK
Diyarbakır İl Müftüsü

Türkiye Diyanet Vakfının, gerek 
yurt dışında ve gerekse yurt 

içinde yapmış olduğu hizmetlerin 
büyüklüğü ve hizmet çeşitliliğinin 
önemli olduğunu ve bunun bilindi-
ğini ifade eden Ali Melek “Bundan 
dolayı Vakfımızın Mütevelli Heyeti-
ni, Yönetim Kurulunu ve idari kad-
rolarda bulunan bütün çalışanlarını 
takdir ediyorum. Ben bölgemizdeki 
illerimizin, ülkemizdeki gayri safi 
millî gelirdeki durumu ve bilinen 

hassas konumunun göz önüne alınarak Vakfımızın bu 
güzel hizmet çeşitlerinin uygun görülecek bir kısmının 
bölgemizde de yoğunlaştırılmasını, ülkemizin birlik ve 
beraberliğine, bölgesel muhtemel düşünce farklılıkları-
nın olumlu yönde gelişmesine önemli katkı sağlayaca-
ğını düşünüyorum.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının bölgede gerçekleştirdiği 
sosyal yardım faaliyetlerinin önemli olduğuna işaret 
eden Ali Melek “Geçtiğimiz Ramazan ayında, Diyanet 
Vakfımızca Diyarbakır’da ilk defa kimsesiz ve koruma-
sız 1.140 aileye dağıtılan Ramazan paketi ile Kurban 
Bayramı’nda kurban etlerinin yoksul ailelere dağıtıl-
ması, ilimizde müftülüklerimize ve din görevlilerimize 
farklı bir itibar kazandırmıştır. Veren el konumunda 
olmuştur.  Bu nedenle, Vakfımızın değerli Mütevelli 
Heyetine ve idarecilerine huzurlarınızda şükranlarımı 
arz ediyorum.” dedi.

Diyarbakır ilinde yükseköğrenim öğrenci yur-
duna büyük bir ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ali 
Melek “Başkanlığımızın yükseköğrenim öğrenci yur-
du yapımı konusundaki çalışması her türlü takdirin 
üzerindedir. Bu yurtlardan birinin ilimizde yapılmak 
üzere planlanmış olması, Başkanlığımızın bölgemize 
olan duyarlılığının her zamanki göstergesinin en bariz 
olanlarından birisidir. İsabetli olduğunu söylemenin 
bile zait olduğunu, bu proje nedeniyle başta Sayın Di-
yanet İşleri Başkanımız olmak üzere, çok kıymetli ya-
kın çalışma arkadaşlarına, muhterem hocalarıma şük-
ranlarımı huzurlarınızda arz ediyorum. Yurt yapıldı-
ğında, ilimizde bu konuda önemli bir eksiklik ortadan 
kalkacaktır.” dedi. 

Avrupa’da bir uluslar arası ilahiyat projesi geliştir-
mek suretiyle Avrupa’ya göçmüş, oraya vatandaş olmuş 
Türk vatandaşlarının çocuklarını, Türkiye’ye getirerek 
ilahiyat eğitimi almaları için bir çalışma başlattıklarını 
belirten Mehmet Görmez “Allah’a hamdolsun bu çalış-
ma çok iyi devam ediyor. Şu anda Ankara İlahiyat Fa-
kültesinde 80’i aşkın öğrencimiz üçüncü sınıfa kadar 
geldi. Bir o kadar öğrencimiz Marmara İlahiyat Fakül-
tesinde. Kutlu Doğum Haftası’nda ben Almanya’daydım. 
Önümüzdeki yıl için sadece Almanya’dan, şu ana kadar 
aldığımız müracaat 120 öğrenci. Tabiî Avustralya’dan 
öğrencimiz var, Amerika’dan öğrencimiz var, 
Avusturya’dan, Hollanda’dan, Fransa’dan, bütün ülke-
lerde öğrencilerimiz var. Bu artarak devam edecek diye 
umut ediyorum.” dedi.
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Yaşar YAPRAK
Bolu İl Müftüsü

Taşrada bulunan vakıf şubelerinin eleman yönünden 
desteklenmesi temennisiyle konuşmasına başlayan 

Yaşar Yaprak, Türkiye Diyanet Vakfı’nın üniversite kur-
masının çok önemli bir hizmet olacağını belirtti.

Yurt hizmetlerinin çok önemli olduğuna işaret 
eden Yaşar Yaprak, bu hususta Genel Merkezden des-
tek beklediklerini ifade ederek, konuşmasının sonun-
da “Müslümanların derdiyle dertlenmeyi, dünyanın 
neresinde olursa olsun bütün dertlere koşmayı kendi-
sine hedef seçmiş bulunan Türkiye Diyanet Vakfımızı 
kuranlardan, bugünlere getirenlerden Allah razı ol-
sun.” dedi.

Cüneyt KAVŞUT
Gümüşhane İl Müftüsü

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin 
önemli bir hizmet olduğunu belirtirek konuşma-

sına başlayan Cüneyt Kavşut, abonelerin sayısının ar-
tırılması için çalışma yapılmasının gerekliliği üzerinde 
durarak, ansiklopedinin kısa bir süre zarfında tamam-
lanması talebinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfının gerçekleştirdiği yurt içi 
ve yurt dışı hizmetlerin takdire şayan olduğunu belir-
ten Cüneyt Kavşut, sosyal yardım faaliyetleri alanında, 
özellikle kurban kampanyası, öğrenci bursu hususların-
da Genel Merkezin şubelere destek vermesinin önemli 
olacağını söyledi.

Prof. Dr. İrfan AYCAN
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Mü-
dürlüğü görevini yürüten Prof.Dr. İrfan Aycan, 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak Diyanet İşle-
ri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile çok yakın, 
alakalı işler yapılmakta olduğunu belirtti. 

Ülkemizde din eğitimi ve öğretiminin, din hiz-
metlerinin Cumhuriyet tarihinden bu tarafa seksen 
beş yıllık bir geçmişi bulunduğunu belirten İrfan Ay-
can, “Zaman zaman inişli çıkışlı tecrübeler yaşan-
maktadır. Görevi devraldığımız günde de yine imam 
– hatip liselerinde öğrenci sayısı dibe vurmuş, 45 bin 
öğrencimiz mevcuttu. Şu anda 143 bin öğrencimiz 
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Din hizmeti veren insanların do-
nanımlı ve birikimli olmasının gerek-
liliği üzerinde duran Prof.Dr. İrfan Ay-
can “Özellikle ülkemizde din hizmeti 
veren insanlarımızın donanımlı ve bi-
rikimli olmaları için, onların mutlak 
surette üniversite mezunu olmaları 
sağlanmalıdır. Bugün başlasak, önü-
müzdeki kırk elli yılda ancak bunu 
sağlayabiliriz. Bunun için, en başarı-
lı öğrencilerimizden bir seçim yaptık, 
81 vilayetimizden. İstanbul Beyoğ-
lu semtinde çok modern imkânlarla 
eğitim öğretim veren bir okulumuz 
var. Bu sene inşallah üçüncü sınıfını 
bitirmek üzere. Bunlar fen lisesi aya-
rındaki çocuklar. İstiyoruz ki, bunla-
ra normal eğitimin dışında ilave eği-
tim de vererek bunları din hizmetleri 
alanına kazandırmak, yani Diyanet 
İşleri Başkanlığından böyle seçkin bir 
topluluğun oluşmasını teşvik etmek, 
desteklemek. Bunda da tabii ki yine 
Sayın Başkanımızın bizlere desteği ve 
teşviki son derece fazla. Kendisine te-
şekkür ediyoruz.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının hizmetlerini karalamak 
adına bazı şahıs ve bir takım kurullar tarafından 

karalama çalışmalarının yapıldığını belirten Prof.Dr. 
Avni İlhan “Diyanet Vakfımızı bütün Türkiye çapın-
da, şubeleri de dahil olmak üzere, bilerek bilmeyerek 
kösteklemek isteyen birtakım kuruluşlar var, şahıslar 
var, menfi propaganda yapıyor. Bir kısmı bunu bile-
rek yapıyor. Neden? Meydan bize kalsın diye. Bir kısmı 
farkında olmayarak böyle menfi propagandalar yapı-
yorlar. Acizane kanaatime göre, dışarıdan gelen bütün 
bu menfi propagandalar ve benzeri şeyler, çok önemli 
değil. Onlar zaten bizim problemimiz de değil bir öl-
çüde.” dedi. 

Halkın Vakfa olan teveccühünü kıracak davranı-
şın bulunmamasının önemli olduğunu belirten Prof.
Dr. Avni İlhan “Cenab-ı Mevla’dan, bu gayretlerinizin, 
Vakfa olan ilginizin, maddi manevi gayretlerinizin, 
dualarınızın devam etmesini niyaz ediyorum. Rabbim 
bu imkânı bizden esirgemesin.” dedi.

mevcut. Bu yetiştirdiğimiz öğrencileri Diyanet İşleri 
Başkanlığında ve Millî Eğitim Bakanlığında öğret-
menlik yapmak üzere yetiştiriyoruz. Bu kalitenin na-
sıl artırılması gerektiğiyle ilgili sadece bizim yapma-
mız, sonuna kadar bu işlerle meşgul olmamız yeterli 
gelmemektedir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlı-
ğıyla ve Türkiye Diyanet Vakfıyla çok yakın bir işbir-
liği gerektirmektedir.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı ile müştereken yürütülen projelerden bahseden İr-
fan Aycan “Özellikle son dört yıldır, bu sene beşinci-
sini uygulayacağız, İmam-hatip liselerinde 1000 ba-
şarılı öğrenciyi, 10 merkezde toplayarak, 45 günlük 
bir mesleki eğitimden geçiriyoruz. Bunların bütün 
masraflarını Türkiye Diyanet Vakfı ve müftülükleri-
miz karşılamaktadır. Yine Kayseri’de bir okulumuz 
var, 36 ülkeden 400’e yakın öğrencimiz burada bu-
lunmakta ve bunlara ortaeğitim seviyesinde din eği-
timi vermekteyiz. İnşallah İstanbul’da bu öğrencile-
rimizi daha iyi imkânlarla, daha iyi şartlarda okut-
mak için hazırlıklarımız sürmektedir. Fatih semtinde 
bir mekân da temin ettik bunun için. Şu anda ona-
rımı yapılmaktadır. İnşallah önümüzdeki yıllardan 
itibaren Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu 
İmam Hatip Lisesini orada yabancı öğrencilerin hiz-
metine sunacağız.” dedi.

Prof. Dr. Avni İLHAN
Divan Başkanı
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Prof.Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

1952 yılında Kastamonu ili Tosya ilçesinde doğdu. 
1970’de İstanbul İmam-Hatip Okulunu bitirdi. 1974 yı-
lında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden, 1975 yılın-
da da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
oldu. Bir süre öğretmenlik, stajyer hakimlik ve hakimlik 
yaptıktan sonra, 1977 yılında Kayseri Yüksek İslam Ens-
titüsünde Fıkıh (İslam Hukuku) asistanı oldu.

1982 yılında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesinde İslam Hukuku alanında doktora tezini ta-
mamladı ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
İslam Hukuku yardımcı doçentliğine atandı.  1986 yı-
lında doçent oldu. 

1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesine naklen atandı. 1994 yılında İslam Hukuku 
Ana Bilim Dalında profesör oldu. İdari görevler ve bi-
lim kurulu üyelikleri yaptı. 1991-1992 yılları arasında 
İngiltere’de ve 1994 yılında da Amerika Birleşik Devlet-
lerinde bulundu. 

İslam hukuku alanında çeşitli bilimsel yayınlar 
yaptı, ulusal ve uluslararası sempozyumlara tebliğle 
veya müzakereci olarak katıldı. 28 Mayıs 2003 tarihinde 
Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ali 
Bardakoğlu;  İngilizce ve Arapça bilmekte olup evli ve 
üç çocuk babasıdır.
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Prof.Dr. Şerafeddin GÖLCÜK
Mütevelli Heyeti II. Başkanı

1940 yılında İzmir’in Ödemiş İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini 
Ödemiş’te yaptı. Ödemiş ve İzmir Kur’an Kurslarında dini eğitim gördü. 1964 
yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Askerlik görevini Yedek 
Subay olarak Tuzla Piyade Okulu’nda ifa ettikten sonra 1967 yılında Milli Eği-
tim Bakanlığı hesabına burslu olarak Fransa’ya doktora tahsili için gitti. Dokto-
rasını Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora öğrenimi esnasında 1969 

yılında Tunus’ta bir yıl kaldı.
1973 yılı başında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Kelam Asistanlığına tayin 

edildi. 1974 yılında Üniversite hesabına bir yıllığına Mısır’a gitti.
1977 yılında Doçent, 1984 yılında Profesör oldu. 1985 yılı başından itibaren Konya Selçuk Üni-

versitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği ile Dekan Yardımcılığı, Selçuk Araştırmaları Başkanlığı 
görevlerinde bulundu.

Arapça, Fransızca ve İngilizce bilmekte olup, Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanlığını yürüt-
tü. 1992-1999 yılları arasında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği yapan Prof. Dr. Şerafeddin Gölcük’ün 
yayınlanmış bir çok eseri bulunmaktadır.

Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Mütevelli Heyeti Üyesi

1938 yılında Kastamonu’nun Devrekâni ilçesine bağlı Bıngıldayık köyünde 
doğdu. Dokuz yaşında hâfız oldu. İlköğrenimini Devrekâni’de, orta ve yüksek 
öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 

Yüksek öğrenimini İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde 1963 yılında bi-
tirdi. Temmuz 1963 ile Şubat 1965 tarihleri arasında İstanbul İmam-Hatip 
Lisesi’nde öğretmenlik ve idarecilik; yine İstanbul’da Pertevniyal Lisesi, Cağa-

loğlu Kız Meslek Lisesi ve Baltalimanı Akgün Koleji’nde öğretmenlik yaptı.
15.02.1965–15.07.1971 tarihleri arasında İstanbul ve Kayseri Yüksek İslâm Enstitülerinde öğ-

retim elemanı olarak görevini sürdürdü. Ancak bu tarihler arasında (1967–1968 öğretim yılında) 
Bağdat Üniversitesinde Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde çalıştı; yedek subay olarak askerlik görevini 
yerine getirdi (1.10.1969–20.01.1971).

Doktorasını Tefsir dalında verdi. Daha sonra sırasıyla şu görevlerde bulundu:
- Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı (15.07.1971–07.09.1976)
- MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğü (07.09.1976–02.11.1977)
- M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği (02.11.1977–09.02.1978)
- Diyanet İşleri Başkanlığı (09.02.1978–10.11.1986)
Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden 10.11.1986 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldı ve 

Azerbaycan Millî Yaradıcılık Akademiyası tarafından profesör seçildi.
Emeklilik döneminde İstanbul Marmara Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakül-

telerinde öğretim görevlisi olarak hizmet etti; ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslâm Araştırma-
ları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini yürüttü.

24 Aralık 1995 seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nden (DYP) 20. dönem İstanbul Milletvekili ola-
rak Parlamento’ya girdi; bu dönemin bir devresinde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

Daha sora TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) müellif-redaktör olarak hizmete de-
vam etmekte iken AK Parti kurucuları arasında yer aldı; 03 Kasım 2002 seçimlerinde yeniden 22. 
dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye girdi; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanlığı görevine seçildi ve dönem sonuna kadar bu görevini sürdürdü.

Halen TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nde müellif-redaktör olarak hizmetini sürdürmektedir.
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Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ
Mütevelli Heyeti Üyesi

1959 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk öğrenimini Nizip’te, orta öğrenimini Ga-
ziantep İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 1983’te Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. Bir yandan yüksek öğrenimini sürdü-
rürken, diğer yandan önce Kırıkkale’de Kur’an kursu öğreticiliği, ardından 
Ankara’nın değişik semtlerinde imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulundu.

1987’de yüksek öğrenimini tamamlayıp Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 1988’de bir yıl 
süreyle Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1990’da 
“Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve eserleri” adlı tezi ile yüksek li-
sansını tamamladı ve doktora çalışmasına başladı. 1994’te “Sünnet ve Hadisin 
Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu” adlı teziyle doktorasını 
bitirdi. Ayrıca doktora çalışması, 1996’da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştır-
maları Birincilik Ödülü aldı.

1995-1997 yıllarında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
dersler verdi. Diğer taraftan Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programı-
nın hazırlanmasında görev aldı. 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar 
yapmak üzere İngiltere’de bulundu. 1998’de yardımcı doçent, 1999’da doçent, 
2006 yılında da profesör oldu. 2001–2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi 
Eğitim Fakültesinde dersler verdi.

13.08.2003’te Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Yayın-
lanmış bir çok eseri bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez evli ve üç çocuk babası 
olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Doç.Dr. Fikret KARAMAN
Mütevelli Heyeti Üyesi

1954 yılında Elazığ-Baskil ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini kendi ilçesinde, 
İmam-Hatip Lisesini ise Malatya ve Kahramanmaraş’ta bitirdi. 1972 yılında 
Erzurum Yüksek İslam Enstitüsüne kaydoldu ve 1976 yılında mezun oldu.

İlk göreve 1976 yılında İstanbul Müftü Yardımcısı olarak başladı. Daha 
sonra sırasıyla Hekimhan, Safranbolu ve Akçakoca ilçelerinde müftülük yaptı. 
1988 yılında Erzincan Müftülüğüne, 1993 yılında ise Elazığ İl Müftülüğüne 
naklen atandı. Ağustos 2001 – Mart 2002 tarihleri arasında Viyana Büyükelçi-
liği Din Hizmetleri Müşavirliği görevini tedvirle yürüttü. 24.07.2002 tarihinde 
Paris Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine atandı.

Doç. Dr. Fikret Karaman bu hizmet süresi içerisinde Erciyes Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nde master, Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
sinde ise doktorasını tamamlayarak 1994 yılında doktor ünvanını aldı. 1997 
yılında doçent oldu.

Doç. Dr. Fikret Karaman, 30.06.2003 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yar-
dımcılığına atandı ve 01.08.2003 tarihinde bu görevine başladı. Çok sayıda 
ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve konferanslara katılarak çeşitli 
tebliğler sunan Doç. Dr. Fikret Karaman’ın yayınlanmış Diyanet Aylık Dergi 
ve çeşitli yayın organlarında bilimsel ve güncel makaleleri yer almış, ayrıca 
yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babası olan Doç. Dr. Fikret Karaman Arapça ve Fransız-
ca bilmektedir.
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Prof.Dr. İrfan AYCAN
Mütevelli Heyeti Üyesi

1961 yılında Bolu’nun Gerede ilçesinde doğdu. 1982 yılında Ankara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1985 yılında Aynı üniversitenin Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını yaptı. 1989 yılında doktorasını ta-
mamlaladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doçent, 
2000 yılında profesör oldu.

1987-1988 yıllarında Kral Suud Üniversitesinde görev yaptı. 1995-
2002 yılları arasında 8 yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde De-
kan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2003 Nisan ayından itibaren Milli 
Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü görevini sürdürmek-
tedir.

Yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü ve yürütmekte olduğu önemli proje-
leri bulunan İrfan Aycan’ın yayımlanmış bir çok eseri bulunmaktadır.

Prof. Dr. İrfan Aycan evli üç çocuk babasıdır.

Mehmet KERVANCI
Mütevelli Heyeti Üyesi

1940 yılında Eğirdir İlçesi’nin Barla Beldesinde doğdu. İlkokuldan son-
ra Isparta İmam-Hatip Lisesi’ne girdi. 1958-59 öğretim yılında Ankara 
İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. Askerlikten sonra A.Ü. İlahiyat Fakültesi’ne 
girdi, 1965-66 öğretim yılında mezun oldu. 1965 yılında Ankara Merkez 
Vaizliğine atandı.

Türkiye-Irak arasındaki kültür anlaşmasından yararlanarak 1967-69 
yılları arasında Bağdat’ta öğrenim gördü. Bağdat dönüşü Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayın Müdürlüğü’nü bir süre vekaleten yürüttükten sonra 1973 
yılı Temmuz ayında Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Hizmetler ve Din Gö-
revlilerini Olgunlaştırma Dairesi Başkanlığı’na atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı kadroları ihdas edildikten sonra, 
1980 yılı Ocak ayında Hollanda Din Hizmetleri Müşavirliği’ne tayin edildi. 
Dönüşte beş yıl Hac Dairesi Başkanlığı’nı yürüten Kervancı, 1988 yılı Ekim 
ayında Brüksel Din Hizmetleri Müşavirliği’ne tayin edildi. Kasım 1993 ta-
rihine kadar Brüksel Din Hizmetleri Müşavirliği görevini yürüten Meh-
met Kervancı, 15 Kasım 1993 tarihinde Türkiye’ye dönerek Diyanet İşleri 
Başkanlığı Başmüfettişliği’ne atandı. 20 Kasım 1994 tarihinde ise Diyanet 
İşleri Başkanlığı’ndan emekliye ayrıldı.

10.11.1994 tarihinde Türkiye Diyanet Vakfı’nda Genel Müdür olarak 
göreve başladı.  Genel Müdürlüğün yanında Mütevelli Heyeti Üyesi ola-
rak ek görev yapan Mehmet Kervancı Genel Müdürlük görevini 2000 yılı-
nın sonuna kadar sürdürdü. 25.04.2009 tarihinde yapılan Türkiye Diyanet 
Vakfının 18. Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden Mütevelli Heyeti 
Üyeliğine seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Kervancı’nın çeşitli dini der-
gilerde çıkan makaleleri ile Kervan yayınlarınca basılan “İslâmın Temel 
Şartları” adında bir kitabı bulunmaktadır. TDV
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>> PANEL

 T ürkiye Diyanet Vak-
fı Kadın Faaliyetleri 
Merkezi Müdürlüğü 

tarafından “Türk Musikisi Nağme-
lerinden Düşünceye” konulu Aşkın 
1001 Kapısından Birkaç Pencere adı 
altında bir program düzenlendi.

Prof. Dr. Ahmet İNAM’ın konuşma-
cı olarak katıldığı programda Anka-
ra Devlet Türk Musikisi Korosu sa-
natçıları da kendisine eşlik etti.

Programın açış konuşmasını Vakfı-
mız Kadın Faaliyetleri Merkezi Mü-
dürü Ayşe SUCU yaptı.
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zelerde, kelimelere sıkıştırılacaktır söylediklerinden 
çok söylemedikleri…
“Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza
Henüz dinlemedin benden türküler
Benim aşkım sığmaz öyle her saza
En güzel şarkıyı bir kurşun söyler
Kırgın Kırgın bakma yüzüme Roza”, diyen Sezai Ka-
rakoç gibi… 

Bazen de yokluk ve varlık kavramlarını anlarız, 
onun üzerinden… Yoklukta buluruz sevgiliyi… Geçi-
ciliği fark ederiz ve geçişi, faniden yokluğa, yokluktan 
gerçek varlığa…

Büyük üstad N. Fazıl Kısakürek şöyle seslenir 
sevgiliye:
“Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.

Geçti istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni,
Gelme, artık neye yarar?”
Yahya Kemal’e göre ise bedenin değil, ruhun isteklerini 
amaçlayan bir duygudur, aşk!
“Son zevkin eğer aşk ise ummana karış, tat
Boynundan o canan dediğin lâşeyi at”

Hemen her şiirinde var olan sonsuzluk, ufuk öz-
lemi, aşk şiirlerine de  yansımıştır, büyük şair Yahya 
Kemal’in... O’na göre aşk sonsuzluk gibi ulvi bir duy-
gudur ve hatta sonsuzluğa ulaşmak için araç olan ruh-
sal talebin bir tezahürüdür.

Kimi şairde ise aşkın, sevdadaki samimiyetin ölçü-
sü âşıktır, yani kendisidir. Fuzûli şöyle seslenir:
“Cânı kim cânânı içûn sevse cânânın sever
Cânı içûn kim ki cânânın sever cânın sever”

Şaire göre aşığın canı ne kadar yanarsa yansın;  
yine de aşktan uzak düşmek istemez, bir an bile olsa:
“Ya râb belâyı aşk ile kıl aşina beni
Bir dem belâ-ı aşktan etme cüdâ beni”

…
Büyük mutasavvıf, mütefekkir, Hz. Mevlana ise 

aşk için: “Bir aşkla elbisesi yırtılan kişi, hırs ve ayıptan 
bütünüyle temizlenir” der.

Aşk bencilliği kırdığı, çirkinliklerden ve men-
faat duygusundan uzaklaştırdığı için insanı fedakâr 
kılar. İnsanı imar eder aşk, inşa eder, olgunlaştırır, 
geliştirir…

Ayşe SUCU
Türkiye Diyanet Vakfı

Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürü

Aşkın 1001 Kapısından Birkaç 
Pencere programına hoş geldiniz…

Gelin sizlerle Aşk kavramı üze-
rinden bir yolculuğa çıkalım…

Hep konuşulan, özlenilen, bul-
dum zannedilen aşk kavramı insa-
nın özel, özden, özlü bir yönelişi-
dir… Kısaca, özün bir yönelişi… 
Bu bazen iradî/istençli, bazen belki 
de istençsiz…

Kimine göre bencilce yaşanıl-
ması gereken bir olgudur aşk… “salt 
kendin için sev, bencilce yaşa aşkı 
bütün maddesiyle…” diyen Aziz Ne-
sin gibi…

Kimine göre ise memleket hasreti 
gibidir… Buram buram tüten… Öyle 
kolay kolay bulunmayan,  yüzyılda bir 
yaşanan... “Bana öyle geliyor ki bir 
tek insana, yüz milyonlarca insana, 
bir tek ağaca, bütün ormana, tekbir 
düşünceye, birçok düşünceye ve fikre 
âşık olmadan yaşamak, yaşamak de-
ğildir” der Nazım Hikmet ve aşksız 
yaşayamayacağını söyler…

Kimi şairde ise “donuklaşır” 
aşk… Ya imkânsızdır yani ulaşıl-
mazdır… Ya da sırlarla örülmüş di-
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“Tebessüm etmek sadakadır” 
diyen bir dinin bağlılarında gülme-
yen yüzler, sevmeyen kalpler, hoş-
görüsüzlük, tahammülsüzlük, yani 
kısaca sevgisizlik hat safhada… En 
acı tarafı da öylesine biganeyiz ki bu 
konuya,  kendimizi sorgulamıyoruz 
bile... Oysa O Güzeller Güzeli sevgi 
Peygamberi bize bakınız nasıl sesle-
niyor:

“Birbirinizi sevmedikçe,  iman 
etmiş olmazsınız’’

Aşk ister beşeri/insani olsun, 
ister Yaratan’a duyulan sevgi olsun 
son tahlilde ilâhîdir. Allah’ın sıfatları 
ile sıfatlanmak inananın vazifesiy-
se, mümin de vedud olmak zorun-
dadır… Zira Yüce Allah’ın isimle-
rinden biri de Vedud’tur. VEDUD,  
yani çok seven…

Evet, musikimize gelince; is-
ter beşeri aşkı, ister ilahi aşkı konu 
edinmiş olsun, musikimiz bir mede-
niyet musikisidir. Medeniyet sadece 
fabrika bacalarından ibaret değil el-
bette... Şiiriyle, musikisiyle, sanatıy-
la, düşüncesiyle bir bütündür. Onun 
için Yahya Kemal:

“Çok insan anlamaz eski musi-
kimizden

Ve ondan anlamayan bir şey 
anlamaz bizden!” der…

Musiki bir toplumun, insana, 
varlığa, hayata,  bakışını da gösterir. 
Bizim musikimiz, derinliklidir dü-
şündürür, düşündürürken dinlendi-
rir… Dinledikçe ve dinlendikçe ade-
ta eğitir sizi… Hem kulağınızı, hem 
gönlünüzü, hatta hem de zihninizi…

Biraz sonra, Kültür Bakanlığı-
mızın değerli sanatçıları ve çok kıy-
metli hocam, Prof. Ahmet İnam ile 
Düşünceden Musikiye, ya da Mu-
sikiden Düşünceye geçişler yapa-
rak, bir yolculuğa çıkacağız. Keyifli 
saatler geçirmenizi dileyerek, tekrar 
hoş geldiniz diyor hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Aşk ustası Hz. Pir aşktan “hazreti aşk” diye bah-
seder.

“Âşıklık hastalığı hastalıklardan ayrıdır. Aşk 
Allah’ın sırlarının usturlabıdır”; (gözlem tahtasıdır) 
der ve devam eder.
“Âşıklık ister bu taraftan, ister o taraftan olsun, sonuç-

ta bizi o tarafa yöneltir.
Aşk için ne anlatıp açıklasam, aşka gelince bunlardan 

mahcup olurum.
Dilin anlatışı aydınlatıcı olsa da dilsiz/anlatılmayan 

aşk daha açıktır.
Kalem yazı yazmaktan koşarken; aşka gelince yarı-

lır.”

İbn-i Arabî ise:
“Biz sevgiden sudur ettik (çıktık)
Sevgi üzerine yaratıldık
Sevgiye verdik gönlümüzü.” diyerek, var oluşumu-
zu  aşka bağlar.

…
Gerek edebiyatımızda, gerekse tasavvufi yakla-

şımda insanlar ve varlık arasındaki aşk ile Yaratıcı’ya 
duyulan  aşk arasında ayırım yapılmamış, aynı kelime-
lerle ifade edilmeye çalışılmış. Aslında her beşeri aşk, 
ilahi aşkın basamağı olarak kabul edilmiştir.

Yine bu anlayışa göre, toprak olan insan, aşk saye-
sinde, semaya yani aşkın olana yükselecektir.

Geleneğimizde aşk dert ile de eş anlamlı olarak 
kullanılmıştır.

Ama kimde aşk varsa mutlak o yol alacaktır. Çün-
kü “susuz kişinin dudağı tatlı suya hasrettir; ama su 
da susamış dudakları özler”.

…
Dinin aktarıldığı, yaşanıldığı yerde de aşk vardır, 

olmalıdır. Çünkü aşk varsa, hoşgörü, vefa, sabır, af var-
dır. Aşk varsa nezaket, nezahet, zarafet vardır.

Aşk varsa ibadet şekil olmaktan çıkar. Yaratıcı’ya 
ve yaratılmışa yönelik yapılan her ritüele aşk samimi-
yeti, içtenliği, zevki katar.

Aşk insanı rafine kılar!
İnsanın insanlığını bulduğu yerdir aşk. Yaratı-

cı varlığı rahmet esası üzerine yaratmıştır. Yaratılmışı 
sevmek, esası sevmektir… Yaratılmışı sevmek, Yaratan’ı 
sevmektir…

Varlık arasındaki bütün ilişkiler sevgiden ve sev-
giyle sudur eder. Bu sebepledir ki, aşk yeşertir, canlan-
dırır, kısaca hayat verir…

Ancak ve hatta ne yazık ki!

>> PANEL
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zim insanımızın musikiyle düşünüp, musikiyle öldüğü-
ne vurgu yaparak “Derler ki, sizin kültürünüzde felsefe 
yoktur. İşte Descartes gibi, Kant gibi büyük filozofları-
nız yoktur. Ama bu, bizim insanımızın düşünmediği 
anlamına gelmiyor. Elbette düşünmüştür, inançlarıyla 
düşünmüştür, ibadetleriyle düşünmüştür, musikiyle dü-
şünmüştür, türkü söylerken düşünmüştür, şarkı söyler-
ken düşünmüştür. Dolayısıyla biz şarkılarımızda ve tür-
külerimizde, bize mahsus olanı, bize mahsus düşünce ve 
duyma derinliklerini keşfedebilme imkânına sahibiz. Bu 
şarkılarımıza farklı bir gözle bakmayı gerektirir. Bu de-
rinliği, bu mana derinliğini yakalamak; hem söz olarak 
dile getirilmiş, hem de sadece notalar, musiki olarak dile 
getirilmiş düşünceler için geçerlidir. Yalnız şarkılarımız 
için değil, saz eserlerimizde de müthiş derinlikler vardır. 
Bu saz eserlerindeki mana derinliği de sözde eserlerimi-
zin mana derinliğiyle birleştiğinde, ortaya kendinizi ta-
nımak ve keşfetmek açısından çok önemli kapılar açılır 
diye düşünüyorum.” dedi.

Şarkıların söyleniş biçimini anlamanın ve derinli-
ğini yakalamanın çok önemli olduğunu belirten Ahmet 
İnam “Şarkılarımızın mana boyutu, düşünme boyutu; 
sadece işte, duygulanmış yazmış, canı sıkılmış yazmış, 
hasret çekmiş, söylemiş; sevgilisi terk etmiş, söylemiş de-
ğil. Bunu nasıl söylediğini, söylerken ne duyduğunu, ne 
düşündüğünü yakalamak ve söyleşi biçimini anlamak, 
bize dair hikmet boyutunu ve derinliğini anlamak açı-
sından çok önemlidir. Dolayısıyla, deyim yerindeyse, 
Batılı bir terimle söylemek gerekirse, bizim hikmet ar-
keolojisini yapacaksak eğer, hikmetimizin derinliklerine 
bir kazı yapacaksak, derinliklerimizi keşfedeceksek, bu 
keşfetme yollarından biri de bizim şarkılarımızdır.” dedi.

Hikmet arkeolojisi çerçevesinde, sekiz şarkıyla aşkı 
anlamaya çalışacağını belirten Ahmet İnam, bu eserle-
ri Hicaz Makamından seçtiğini, nedenin de makamın 
düşünceye, musikinin düşünceye, düşüncenin musikiye 
nasıl yansıdığını görebilmeyi düşündürmek için, oldu-
ğunu söyledi. 

Prof.Dr. Ahmet İNAM 

K endi kültürümüz, kendi geçmi-
şimiz içinde, kendi musikimiz 

açısından, bizim insanımızın aşkı 
nasıl dile getirdiğini ve 1001 kapılı 
derinlikler âlemine bu şarkılar aracı-
lığıyla birkaç pencereden bakmanın 
nasıl bir şey olduğunu göstermeye 
çalışacağını belirten Ahmet İnam, 
sunumunu musikimizin sekiz seçkin 
eseri üzerinden yaparak, aşkın ne 
anlama geldiğini, nasıl yaşanması ge-
rektiğini ve yüklediği sorumlulukları 
birbirini tamamlayan bu sekiz eserle 
birlikte anlattı.

Bizim musikimizde hem şarkılar, 
hem de  türkülerimizde anlatılanların 
dünyevi görünüşleriyle ilahi boyutlar 
taşıdığını belirten Prof. Dr. Ahmet 
inam “Çünkü bu toprakların binler-
ce yıllık tarihi içinde insan, hayatın 
çok değişik badirelerini atlatmış, se-
rüvenlerini yaşamış, yoğun duygular 
içinde yol almış, düşünmüş ve bize 
bu topraklarda, bu güzel hayatı ar-
mağan etmiştir.” dedi.

Şarkılarımızı sadece bir musiki 
olarak, musikimizi de sadece bir eğ-
lence olarak düşünmenin bize can 
veren hayat damarlarımızın birço-
ğundan beslenememek anlamına 
geldiğini belirten Ahmet İnam, bi-
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aşksız yarattın? Neden aşk beni terk 
etti? Bunu sormalıyız. Neden kuru-
dum, ruhum bu kadar zavallı du-
rumda?” dedi.

Sadettin Kaynak’ın “Muhabbet 
bağına girdim bu gece” isimli ese-
ri üzerine konuşan Prof. Dr. Ahmet 
İnam, muhabbet bağının aşkın pay-
laşıldığı bir bağ olduğunu belirterek 
“Aslında, Türkçemizdeki güzel çağ-
rışımı kullanarak, bağın  aslında bir 
bağ olduğunu, yani iki kişiyi bağla-
yan bir bağ olduğunu da unutmaya-
lım. Eğer gönüllerde bir bağ yok ise 
muhabbet bağına girilmez. Muhabbet 
bağı, aşk denen o insanı güzelleştiren 
bir ahlaki olguyu sadece hormonal 
bir süreç sanan insanların girebilece-
ği bir bağ değildir. Muhabbet bağına, 
muhabbet erbabı giriyor zaten. Bura-
da yasak diye bir şey söz konusu de-
ğildir. Burada, elbette bir zorlama da 
yoktur ama muhabbet bağında yaşa-
madan, aşkı yaşadığımızı söylemek 
mümkün değildir.” dedi.

Aşkın insanı dönüştürüp, değiş-
tirdiğini belirten Ahmet İnam, aşk-
tan önceki dünya ile aşktan sonraki 
dünyanın aynı olmadığını ifade ede-
rek, aşkın; bir olma ve oluşma süreci 
olduğunu söyledi.

Aşkın bedenleri ve güzel huy-
ları sevmekle başladığını ifade eden 
Prof. Dr. Ahmet İnam “Ama oradan, 
insanlar birbirlerinin içlerindeki 
sonsuzluğu görebilmek imkânına sa-
hipler. Belki de sonsuzluğa olan yol-
culuğumuz, sevgilimizin gözlerinden 
açılan kapıdan geçilerek yapılabilir. 
Onun kalbinden geçilerek yapılabilir. 
O yüzden genç insanlarımıza sevme-
yi, paylaşmayı öğretmemiz gerekir.” 
dedi.

Sevginin muhabbet bağında 
yaşanacağını, ama muhabbet bağı-
nın da belanın hiç eksik olmadığı 
bir bağ olduğunu belirten Ahmet 
İnam “Çünkü aşkta her zaman bir 
bela vardır. O bizim güzel şairimiz 

Aşkın; her insanın kendi hayatı içinde, kendi ka-
rakterine, kişiliğine, olgunluğuna, irade gücüne, düşün-
me, kavrama, başarısına göre aşka açık olma başarısının 
bir ürünü olduğunu belirten Ahmet İnam, aşkı yaşaya-
bilmenin bir anten açıklığıyla mümkün olabileceğini 
söyledi.

Aşkın tek tek insanları sevmekle başladığına işaret 
eden Ahmet İnam, “Kulları sevmeyi başaramayan biri-
nin Tanrı’yı sevmesinin mümkün o lmadığını düşünü-
yorum. Çünkü burada, birlikte yaşadığımız insanlarla 
çok kanlı-canlı bir sevgi ilişkisi içindeyiz.” dedi.

Aşkın tamamen irademizin dışında, bizi savurup 
hayatta garip eylemlere, davranışlara sürükleyen bir 
güç olmadığını belirten Ahmet İnam, aşkın bir terbiye 
imkânı olduğunu söyledi.

 Aşkın çok yoğun bir ahlak süreci olduğuna vur-
gu yapan Ahmet İnam “Aşk insanı insan kılan, insana 
güzelleştirme imkânı veren bir duygu, düşünce ve in-
san olma çabasıdır. Maalesef bizim dünyamızda, bi-
zim ülkemizde de ve bütün dünyada da aşk çok farklı 
boyutlarıyla yaşama gelir. Aşk gidince dünya tenhalaşır, 
ıssızlaşır, çoraklaşır ve bu arada her türlü terörü bekle-
yebilirsiniz. Orada insanlar birbirlerinin arkalarından 
konuşurlar, birbirlerinden nefret ederler, birbirlerini 
reddetmeye çalışırlar, iktidar hırsı onların ruhunu ka-
rartır.” dedi.

Yüreğininin Aşk özlemiyle dolu olduğu bir dün-
yanın yeterince neden yaşanamadığını, neden yalnızca 
şarkılarda kaldığını sorgulayan Ahmet İnam “Aşk neden 
hayatımızın içinde değil, neden kalplerimiz kurumuştur, 
neden insanların, özellikle gençlerimizin çoğu depres-
yon tedavisi görmektedir, bunalım içindedir? Sınavların 
gerginliği, işsiz insanlarımızın yalnızlığı, telaşı, kaygısı, 
ekonomik problemler; ekonomik problemlerini çözmüş 
insanların ruhlarının çoraklığı, duygusuzluğu, aşka du-
dak bükmek, aşkı küçük görmek ne kadar daracık bir 
dünyaya bizi itmektedir.” dedi.

Aşkın bir olgunluk istediğini ifade eden Prof. Dr. 
Ahmet İnam “Aşk bir çileden, sıkıntıdan, kendimizle 
yapmak zorunda olduğumuz bir muhasebeden geçmek 
zorundadır. Yoksa aşk diye yaşadığımız hamlıklar, ba-
sitlikler söz konusu olabilir. Aşk, sadece uzaktan birbi-
rimize duyduğumuz bir duygu olamaz. Aşk bir paylaş-
madır. Aşk, bir sınavdır. Bizim başarmamızı gerektiren 
bir sınav. ‘Aşkı nasıl yaşadığını söyle, sana kim olduğu-
nu söyleyeyim’ sözü belki yabana atılamaz. Çünkü biz 
beceremiyorsak, hep yolda kalıyorsak veya aşk bize hiç 
uğramıyorsa, hiç penceremizde, kapımızda görünmü-
yorsa, bizde bir şeyler var demektir. Neden Tanrım beni 

>> PANEL
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isimli eseri yorumlayan Prof. Dr. Ahmet İnam, bu eser-
de aşkın uslanma ardından gelen boyut olduğunu belir-
terek “Gamlı hazan olan aşıktır, bahar olan da aşktır. 
Aşkın türlü renkleri, türlü halleri var. Sevgilinin türlü 
renkleri, türlü halleri var. Çünkü, sevgiliyi ve aşkı sade-
ce bedenî bir aşk olarak anlamak, bizi elbette yanıltır ve 
yarı yolda bırakır. İnsan odur ki, her gün içindeki aşkı 
tazeleyebilsin, insan odur ki her gün, her sabah pence-
resini açtığı zaman penceresinden aşk odasına, kalbine, 
ruhuna dolabilsin. Aşk insanın kendini aşması, insanın 
bu dünyayı daha güzelleştirebilmesi için çok müthiş bir 
imkândır. Bu dünyada zulmü, bu dünyadaki haksızlı-
ğı, bu dünyadaki katliamı yenebilmemiz için elimizdeki 
çok önemli bir güçtür. Aşkın kıymetini bilelim, aşkı ya-
şayalım. Yaşayamasak da çabalayalım, neden yaşaya-
madığımızı düşünelim. Her mevsim değişiklikleri renk-
leriyle birlikte bize bahardır. Gamlı hazanı terk edelim, 
gönlümüz uslandı, bizden artık geçti demeyelim, gönlü-
müz aşkın sevinci, neşesi ve o heyecanının serüveniyle 
dolsun.” dedi.

Beşinci olarak; beste ve güftesi Zeki Müren’e ait “Bir 
yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız” isimli eseri yorum-
layan Prof. Dr. Ahmet İnam, bu eserde aşkın farklı bir 
yüzü ve o yolculuğun devamında yaşadığımız bir süre-
cin söz konusu olduğunu ifade ederek “Aşk, biter gibi 
görünür, belki de aşkta, aşık olduğumuz kişiler ve bizim 
kendimiz de vesiledir, bahanedir. Önemli olan aşktır, 
yaşayan odur. Biz âşık ve maşuk olanlar, sevenler ve se-
vilenler aşk için varız. Yaşadığımız bir yaz yağmuru gibi 
geçiverir. Ömrümüz de öyledir. Biz çünkü ölümlü ölüm-
süz varlıklarız, hem ölümlüyüz hem ölümsüzüz. Çünkü 
ölesi olan tenlerdir, canlar ölmüyor. Yaz yağmuru gibi 
bitenler, o aşkı belli sınırlar içinde yaşayan insanlardır. 

Fuzuli, onun için tabii de aşk bela-
sından el çekmesini buyurur. Aşkın 
belasını ve çilesini ve sıkıntısını yaşa-
yamayan aşkı yaşayamaz ki.” dedi. 

Üçüncü olarak bestesi Fehmi 
Bakay’a, sözleri Melahat Akan’a ait 
“Aşkı seninle tattı, hicranla yandı 
gönül.”  eserini yorumlayan Ahmet 
İnam, Gönlün hicranla yanması ve 
ayrılık ateşini duyması gerektiğini ifa-
de ederek “Ayrılık, muhakkak coğrafî 
anlamda ayrılık demek değildir. İn-
san sevgilisiyle kucaklaştığı anda bile 
içinde bir hicran hissedebilir. Hicran-
sız vuslat mümkün değildir. Vuslatsız 
hicran da herhalde muhabbet bağına 
girmenizi engeller. Hicran ve vuslatın 
bir arada yaşandığı bir insan olma 
başarısıdır aşk. Aşk insana kendini 
aşabilmesi, kendini geçebilmesi, ken-
dindeki sonsuzluğu keşfedebilmesi 
imkânını verir. Ama aynı zaman-
da da içindeki çirkinlikleri görme 
imkânını da verir. Aşkı çok büyük 
acılarla, mahcubiyetlerle, utançlarla, 
nefretlerle yaşamak, aşkın doğal ya-
şamasının belki bir parçasıdır. Çünkü 
insan öyle pişiyor, öyle olgunlaşma 
imkânına sahip olabiliyor, hamlığını 
öyle gideriyor.” dedi.

Dördüncü olarak; bestesi Me-
lahat Pars’a, güftesi Sıtkı Argınbaş’a 
ait “Ben Gamlı Hazan Sense Bahar” 
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söylediğimiz gibi bir sınavdır aslın-
da. Boyumuzun ölçüsünü aldığımız, 
nasıl bir insan olduğumuz, nerelerde 
açık verdiğimiz, neyi başarabildiği-
miz, neyi başaramadığımızı anlaya-
bileceğimiz, bizi bize gösterebilecek 
bir ruh aynası aslında.” dedi.

İnsanların başına bir sürü bela 
geldiğini ve yine birçok insanın o be-
lalardan hiçbir ders almadığını belir-
ten Ahmet İnam “İnsanlar o belalar-
dan kendisine söylenmeye çalışılan, 
verilmeye çalışılan mesajı anlayamı-
yor. Bela onların öğretmeni olmuyor. 
Bela sizin mualliminiz, öğretmeniniz 
değilse, sizin aşkı yaşama şansınız 
çok azdır. Aşka açılan kapılardan 
yürümede, herhalde daha başlar-
da tıknefes olup kalakalırsınız. Aşka 
tekrar sonsuzluk nefesi üflendikten 
sonra artık o aşığı bir seyredelim, ba-
kın dünyayı ne kadar çok sevecek ve 
o dünyanın güzelliklerinden sonsu-
zu görmeye çalışacaktır. Bir çiçeğin 
üzerindeki çiğ damlasını sevemeyen 
birisi, sevgilinin gözlerindeki pırıltı-
yı fark edemeyen birisi, herhalde bu 
sonsuzluğa doğru yolculuk yapamaz. 
Bu eserde, o ilahi boyutun dünyayı 
nasıl şenlendirdiğini, nasıl aşıka bir 
şevk verdiğini görmekteyiz.” dedi.

Yedinci olarak; bestesi Sadettin 
Kaynak’a, sözleri Karacaoğlan’a ait 
“Ben senin derdini çekemem gönül” 
isimli eseri yorumlayan Prof. Dr. Ah-
met İnam, bu eserde derdi çekme-
nin nasıl başarıldığının anlatıldığını 
belirterek “Ne güzel bir aşk derdi 
çekmektedir. Neden? Çünkü gönlüy-
le söyleşebiliyor. Kabahati gönlüne 
atmış. Gönlüm esiveriyor, seviveri-
yor. Kış gününde yaz istiyor, çılgın 
bir gönül. Tabiî kendimizi karşımıza 
alıp söyleşmedir. Kendimizi karşı-
mıza alıp, kendi yaşam coşkumuzu, 
heyecanımızı yaşamanın yollarından 
biridir ve bizim türkülerimizde bu 
gönül söyleşisi, bu anlamda çok var-
dır. Bence gönlümüzün derdi ancak 

Ama aşk yaz yağmuru gibi değildir, aşk devam edegi-
den ve sadece bir insan ömrüyle sınırlı olan bir hal, bir 
ömür, bir yaşantı değildir, aşk bütün kâinata hakim 
olan bir şeydir. Sadece insanın duyduğu bir duygudan 
ibaret değildir. Bütün varlıklar belki bu kâinatta birbi-
rini aşkla çekmektedir. Aşıklar bitebilir, maşuk da öyle, 
bitebilir ama aşk bitmez. Aşk çünkü bu cihana hakim 
olan hayatın kendisidir. Hayat bir aşktır. Dolayısıyla, 
hâl olan, bize hayat veren güç, zaten bize aşkı da ver-
miştir. Onu yaşamamak, aslında çok büyük bir günah 
olsa gerek. Aşkı duymamak, çok büyük bir ahlaksızlık 
olsa gerek. Aşkı yaşamamak, insan olamamak anlamı-
na geldiği için, galiba insanların birçoğunun farkına 
varmadığı ama farkına vardığı zaman kolayca anlaya-
bileceği çok büyük bir ahlaksızlık olsa gerek. Çünkü aşkı 
duyamadığınız zaman, insan gibi insan olma yolculu-
ğuna çıkamıyorsunuz. O zaman da her şey mekanik, 
her şey sıradan, her şey basmakalıp oluyor. Aşkı duya-
madığınız zaman, özgür fikirler bulamıyorsunuz, haya-
tınızda yenilikler yapamıyorsunuz, tazelikler getiremi-
yorsunuz ve ruhunuz kokuşmaya başlıyor. Ruhunuza 
büyük heyecanı veren şey bu aşktır. Aşkı yaşayabilen 
kültürler; sanatta, bilimde, düşüncede, edebiyatta, mu-
sikide, resimde, heykelde, minyatürde çok büyük atılım-
lar yapabilirler. Aşktır insana yeni fikirler, yeni ürünler, 
yeni eserler kazandıran ve bunları ortaya koymasını 
sağlayan. Dolayısıyla, aşktan nasibini alamamış bir 
kültür, mahkum olmaya açık bir kültürdür. Bir kültürü, 
bir medeniyeti, bir ulusu ortadan kaldırmak istiyorsa-
nız, ondaki aşkı ortadan kaldırın, söndürün, basitleş-
tirin, sıradanlaştırın. İnsanlardaki, o kültürü yaşayan 
insanlardaki heyecanı ortadan kaldırın, insan sevgisini 
ve saygısını ortadan kaldırıp onları bir meslek makinesi 
haline getirdiğinizde, çok kolay o kültürü yok edebilirsi-
niz. Silaha gerek yok.  

Galiba bu uygulanabilir, belki önümüzdeki çağlar-
da savaşlar böyle olacak. Dolayısıyla aşka karşı daima 
duyarlı olmalıyız. Yani daima aşk tecrübesine karşı te-
yakkuz halinde olmamız lazım, uyanık olmalıyız, an-
tenlerimizin açık olması, aşka ruhumuzun perdelerini 
kapatacak gafleti yaşamamamız gerekiyor.” dedi.

Altıncı olarak; bestesi İbrahim Taşkent’e, sözleri 
Aşık Yunus’a ait olan “Dağlar ile taşlar ile  çağırayım 
Mevlam seni.” isimli eseri yorumlayan Prof. Dr. Ahmet 
İnam, bu eserde Mevla’yı çağırma çabasının görüldüğü-
ne dikkat çekerek “Ama Mevla’ya herhalde belaya uğra-
madan ulaşma olanağımız yoktur. Çünkü, çilesiz, kolay, 
kestirme yolları yok Mevla’yı aramanın. Büyük bir çile 
istiyor. Aşk da öyle. Aşk da bir çiledir. Aşk, daha önce 

>> PANEL
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Aşk yolculuğunda yalnızca akılla yürünemeyeceği-
ni, gönlümüzle de yürümemiz gerektiğini belirten Ah-
met İnam “Bu kadar sahicilik ve saydamlık ve samimi-
yet hakikaten yürek ister ve zordur. Aklımızla, sadece 
aklımızla yürümüyoruz aşk yolculuğunda, gönlümüz-
le yürüyoruz. Gönül, bakın, en azından dört ayrı şeyi 
içine alan bizim Türkçemizdeki bir kavram. Gönülde 
bedenimiz vardır, gönülde duygularımız vardır, gönül-
de aklımız vardır, gönülde çevremiz; hem kültürel, hem 
teknolojik, biyolojik, coğrafî, tarihsel, manevi, maddi 
çevremiz, ortamımız vardır. Dolayısıyla biz insan olma 
bütünlüğü ile yürüyoruz. Sadece duygularımla yürü-
müyorum aşkta, aşkta akıl da var ama sadece akıl yok, 
akılla mecz olmuş duygularım, bedenim, oradaki titre-
yişim, coşkularım, çaresizliğim, çare arayışlarım vardır. 
Orada, insan gibi insan olma yolculuğum ve bu yolcu-
luğun muhtemel tehlikelerini göğüsleme cesareti vardır. 
Arıyorum; bela ile de karşılaşabilirim, başarabilirsem 
Mevla’ya doğru da yolculuğa gidebilirim. Ama belayı 
göz önüne almam gerekir.” dedi.

Sekizinci ve son eser olarak; Hammamizade İsmail 
Efendi’nin “Yine neşe-i muhabbet dil u canım etti şey-
da” isimli eserini yorumlayan Prof. Dr. Ahmet İnam, 
aşkın bir neşe-i muhabbet olduğunu ve muhabbetin de 
zor olduğunu vurgulayarak “Zaman zaman bizim Türk 
musikisi eserlerinde de muhabbetin çile olduğu, zorluk 
olduğu dile getirilir. Ama yaşanabilirse çok büyük bir 
başarı. Çünkü muhabbet meclisinde insanlar egoların-
dan, birey oluşlarından, ayrı ayrı duruşlarından, farklı 
oluşlarından kurtulurlar. Orada herkes olurlar, orada 
muhabbet olurlar, orada bir şeyler konuşulur muhabbet 
meclisinde, ama meclis bittiği zaman kimin ne konuş-
tuğu hatırlanmaz, konuşulan hatırlanır. Çünkü orada 
mahviyet esastır, orada benliklerimiz ortadan kalkmış-
tır. Orada bir tek farklılıklarımız durmaktadır, ama 
farklılıklarımız birbirimize tahakküm edecek, incitecek, 
birbirimizi örseleyecek özelliklerinden arınmıştır.” dedi.

Aşk yolcularını kavuşmanın ihya edeceğini ve on-
lara hayat vereceğini belirten Ahmet İnam, “Aşk onları 
canlandırmaktadır. Onlar bu kâinattaki hayatın sürek-
li olarak yenilenen, tazelenen, canlanan farklı yüzlerini 
görebilme coşkusu ve heyecanı içindedirler. Ehl-i aşkı 
ihya eden elbette bezm-i vuslattır. Ama hicran da ehl-i 
aşkı ihya eder. Ehl-i aşkın her haliyle aşk yolculuğu ihya 
eder, canlandırır, can verir. Aşk bizi enerjisiyle, coşku-
suyla, acısıyla, çilesiyle doldurmuştur. Ama aşkı yaşıyor-
sak, her zaman kendimizi aşmaya, her zaman keşiflerde 
bulunmaya, her zaman yeni olanın yakınında olmaya 
yakınızdır. Aşkın böyle bir gücü vardır.” dedi.

böyle çekilebilir. Şarkı söyleyerek, 
türkü söyleyerek, duygularımızı ve 
yaşadıklarımızı ifade etmeye çalışıp, 
onları paylaşarak. Bunun için bizim 
kültürümüzde Meclisler var, insan-
ların bir araya gelip toplandıkları, 
düşüncelerini ve gönüllerini, duygu-
larını paylaştıkları. Çünkü aşk, bir 
aradalıklar içinde yaşanabilir. Aşk 
tek kişilik, bir başına yaşanılan bir 
serüven değil.” dedi.

Aşkta sömürü, aşkta kullanma, 
aşkta tahakkümün kaçınılması gere-
ken en tehlikeli bir hâl olduğuna işa-
ret eden Prof. Dr. Ahmet İnam aşkın, 
saygıyla yaşanacağına dikkat çekerek 
“Aşk, herhalde bir özgürlükle yaşanan 
bir şey. Sevmenin bir sorumluluğu 
vardır, bu da kolay bir şey değil. Sev-
menin bedeli neyse onu öder. Sevmek, 
hakikaten, sevdiğimiz insana, ken-
dimiz, sevgilimiz ve onun içinde yer 
aldığı kültüre, hayat tarzına ve bütün 
insanlığa karşı bizi mesul tutuyor. 
Sevip de çirkinleşmek, aslında insan 
oluşumuza bir ihanet oluyor.” dedi.

Aşkı bir mürebbiye, insanı ter-
biye edecek bir güç olarak görme-
miz gerektiğine dikkat çeken Ahmet 
İnam “Orada galiba çok fazla dün-
yeviliği göz önüne alarak yolculuk 
yapmak şansımız pek yok. Herhalde 
yarı yolda kalabiliriz. Aşk yolcuları, 
korunmasızdır ve gariptirler. Hesap-
lanarak bu yol yürünemez. Elimizde 
pusula dahi yoktur, harita da yoktur. 
Çünkü sizin aklınızla hesap edilecek 
bir yolculuk değildir. Zaten siz bunu 
hesap ederek yürüyorsanız, ancak 
hesap ettiğiniz kadarına rastlarsınız. 
Yeni olanı, farklı olanı, sizi aşanı, aş-
kın olanı görme şansınız baştan yok-
tur. Aşkın, planı, programı olamaz. 
Orada yürümek, hakikaten büyük 
bir cesaret ister. Aşk yolculuğu, insa-
nın ruhunun soyunmasını gerektiri-
yor. Orada, maskeler ve orada bir-
takım makyajlarla yürüme şansımız 
yoktur.” dedi. TDV
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>> İZLENİM

Geçen yıl fuarın ulusal bölü-
müne ise İran’ın farklı bölgelerinden 
1898 yayıncı yüz binden fazla eserle 
katılmıştır.

Çift katlı iki bina ve sağlı sollu 
revakların altındaki geniş alanlara 
kurulan fuarda yabancı yayıncılar 
için sergi salonu olarak ana binanın 
üst katı ayrılmıştı.

İsviçre, İngiltere, Fransa, İtalya 
ve Almanya’dan farklı yayınevleri 
fuarda stant kiralamıştı. Kuveyt, Su-
udi Arabistan, Türkiye gibi büyük 
tanıtım stantlarıyla katılan ülkeler 
de vardı. Kore ve Japonya gibi Uzak-
doğu ülkeleri, Ermenistan, Tacikis-
tan, Kırgızistan, Özbekistan, Koso-
va, Bosna gibi yine ülke tanıtımını 
öne çıkartan ya da Kanada-İran ve 
Bosna-İran, Unicef gibi dostluk alış-
verişini önceleyen stantlar geçen yıl 
bizimle aynı kattaydı. Sadece yabancı 

Tahran Kitap Fuarı, Musalla ta-
bir edilen, inşa halindeki Cuma 

camiinin bitmiş-bitmemiş iki üç sa-
lonunda gerçekleşti. Fuar şaşırtıcı iz-
dihamı ve gezmeyle bitmez boyutla-
rıyla aklımızda kaldı. Bu türden fiziki 
hususiyetleri olan bir fuarı her yerde 
bulmak mümkün değil. Bir kere 
stantların kurulduğu, ziyaretçilerin 
gezindikleri yer esasen bir caminin 
içi. Bir milyon insanı alabilecek ölçü-
de planlanmış devasa bir yapı.

Fuara Katılan Ülkeler
Fuarın uluslararası bölümüne geçen 
yıl 77 ülkeden 770 yayınevi katılmış-
tır. Ülkelerin yanı sıra özel yayınev-
leri ya da yayıncı birlikleri ile Birleş-
miş Milletler, UNICEF, ECO Kültür 
Enstitüsü gibi uluslararası kuruluşlar 
da fuarda okuyucuların ilgisine ce-
vap vermeye çalışmışlardır.

Osman Sarıköse
TDV Yay. Mat. Tic. İşl. İstanbul I. Bölge Şube Müdürü

21. Tahran
Uluslararası Kitap Fuarı
(TIBF-Tahran International Book Fair)
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Başkanlığımız ve Fuar
Türkiye İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığının dave-
ti üzerine Başkanlığımız Dini Yayınlar Dairesi Başkanlı-
ğı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olarak Türkiye 
Diyanet Vakfı ile beraber, ilk defa bu yıl yayınlarımızı 
sergilemek ve tanıtmak üzere fuara katıldı. Toplam 
24 m2’den oluşan standımızda Türk kültürü, sanatı ve 
edebiyatı ve Türk yayımcılığının tanıtımının yapılması 
amacıyla yaklaşık 200 çeşit yayın sergilendi. Bu eserle-
rin büyük çoğunluğu Türkçe olmakla birlikte İngilizce, 
Almanca, Fransızca ve Türk Lehçelerinde okuyucuların 
ilgisine sunulmuştur. Fuar boyunca ziyaretçilere başta 
edebi ve tarihî konular olmak üzere geleneksel ve çağ-
daş Türk sanatı, kültürel miras, Türk tarihi, sosyal ve 
kültürel hayat hakkında bilgiler verilmiştir. 

Yayıncılar için Asya ve Ortadoğu’nun en önem-
li buluşma merkezlerinden biri olarak kabul edilen ve 
İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı tarafından dü-
zenlenen 112.000 m2’lik alana sahip Tahran Uluslara-
rası Kitap Fuarı, ülkenin farklı bölgelerinden gelen çok 
sayıda kitap sever tarafından ziyaret edilmektedir ve bu 
özelliği düşünüldüğünde fuar 60-70 milyonluk bütün 
İran halkına hitap edilebilen bir platformdur.

En Çok İlgi Gören Yayınlar
Katılımcıların Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Di-
yanet Vakfını temsil eden standımızda yer alan eserlere 
ilgisi geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. 

Fuar süresince yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan 
standımızda ilgi, özellikle Türk Tarihi ile Türk Edebiyatı, 
Anadolu İslam Kültür ve Medeniyeti gibi konuları içeren 

yayınlar katında bile kaybolmamak 
elde değildi. Dev gibi alt salonda 
İranlı yayınevleri Farsça ve Arapça 
kitaplarını sergilediler. Kompleksin 
yan binalarından birisi tamamen ya-
bancı yayıncıların satış yerleri olarak 
ayarlanmıştı. 

Ders kitapları, teknik kitaplar, 
kültür sanat ve edebiyat kitapları, 
dini kitaplar, çocuk ve genç yayınları 
ana kitap kategorileriydi. 

Fuarda Türkiye
Geçen yıl Tahran 21. Uluslarara-
sı Kitap Fuarı’na Türkiye 6 stantla 
(T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı ile Timaş Yayınları, 
Kevser Yayınları ve İhsan Yayınları ) 
katıldı. 

Fuarda uzun bir koridorun so-
nuna Kültür Bakanlığı tarafından 
kurulan “Frankfurt 2008 Konuk 
Ülke Türkiye” standı geniş ilgi gör-
dü. Bakanlık Tahran Fuar dairesinin 
Türkiye Yayıncılar Birliği ve Basın 
Yayın Birliği’nden aldığı listelerden 
oluşturduğu raflarında Türk roman-
ları, şiirleri, inceleme eserleri, çocuk 
kitapları ve klasik metinlerden ör-
nekler sergilendi.

Diyanet İşleri
Başkanlığı ve
Vakfımızın
Standına
İlgi Büyüktü
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ça basılan, envai çeşit edisyonlarla 
sunulan eserler. Cep boy bir Divân-ı 
Hâfız bulmak da, bir el arabasını 
dolduracak ebatta ve tamamen tez-
yin edilip yıldızlaştırılmış bir edis-
yon bulmak da mümkün. 

İran’da yayıncıların devlet tara-
fından maddi olarak desteklenmesi, 
kitap kâğıdının belli bir kısmının 
devlet tarafından sübvanse edilme-
si, uluslar arası telif antlaşmalarının 
tanınmaması, kitap fiyatlarını biz-
deki fiyatların üçte biri, hatta dörtte 
birine kadar düşürmektedir. Ayrıca 
ülkede bizdekinin iki katı kadar ak-
tif yayıncı bulunmaktadır.

Tahran’da Türkçe kitap nere-
deyse yok gibi. Azerilerde, Türk-
menlerde ve özellikle uydu verici-
lerinden Türk televizyonlarını ve 
dizilerini izleyen halkta Türkçe oku-
ma ve düzgün konuşma hevesi ol-
dukça hâkimdi.

İran edebiyat, ilahiyat ve felsefe 
alanlarında çok ciddi çeviri yapılan 
bir ülke. Buna rağmen Türkiye’nin 
adı henüz çok anılmıyor. Aziz Nesin, 
Yaşar Kemal çevirileri yapılmış. Son 
dönemde ise Nobel’den dolayı Or-
han Pamuk yaygın şekilde biliniyor.

Kitap fuarında Mustafa Kut-
lu’nun Şerare Kamrani tarafından 

kitaplar ile Arapça yayınlar, Mushaf-ı 
Şerif, Türkçe Meal, Alevi-Bektaşi Kla-
sikleri ve çocuk kitaplarına yönelik 
oldu. Edebi eserler (roman, şiir, hika-
ye vb.), Hat / Ebru ve diğer geleneksel 
sanatlar, Türkçe Kur’an-ı Kerim Meali 
oldukça ilgi çekti.

Bunların yanı sıra ziyaretçiler 
Türkçe öğrenme, Türkçe sözlükler, 
şarkı sözleri, popüler kültür, çocuk-
lar için okuma-yazma, bilimsel ve 
akademik yayınlar, Türkiye’nin do-
ğal ve coğrafi özellikleri, Türkiye’de 
öğrenim görme gibi konularda da 
bilgi sahibi olmak istemişlerdir. 

Tahran Uluslararası
Kitap Fuarı’nın Önemi
İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı 
Yardımcısı Muhsin Perviz, fuarda 33 
bin çeşit İngilizce kitabın yanı sıra 
20 bin çeşit Arapça ve 53 bin çeşit 
diğer dillerde toplam 73 bin çeşit ki-
tabın yer aldığını belirtti. 

Fuarda Şiî teolojinin beslediği 
yayınlardan oldukça vardı: Ehli beyt, 
Kerbela, Masum İmamlar bu türden 
kitapların ortak konusu. Resimleri 
standları süsleyen kimi Ayetullahla-
rın kitapları da bolca mevcut. Hâfız, 
Mevlâna, Sadî, Firdevsî, Attâr, Hay-
yam gibi devlerin külliyatları da sık-

>> İZLENİM
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Yaklaşık 75 Milyon nüfusa sahip 
İran’ın  başkenti Tahran’da 14 milyon 
kişi yaşamaktadır. Fuar organizasyo-
nu tarafından yapılan açıklamaya 
göre 21. Uluslar arası Tahran Kitap 
Fuarı’nda yaklaşık dört milyon kişi 
kitaplarla buluşmuştur.

Türk bayraklarıyla donanmış Di-
yanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye 
Diyanet Vakfının beraber düzenledi-
ği  stand; zengin yayınlarıyla ve gör-
sel zenginliğiyle 21. Tahran Ulusla-
rarası Kitap Fuarı Uluslararası Sergi 
Salonu’nun en fazla ilgi ve dikkat çe-
ken bölümlerinden birisi olmuş, ger-
çek bir ziyaretçi akınına uğramıştır.

2008 Yılında Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfın-
ca beraber organize edilen standı-
mıza görevli olarak Diyanet İşleri 
Başkanlığı’ndan Yayın Dairesi Şube 
Müdürü Dr. Ömer MENEKŞE (Sağ 
olsun bu yazıyı hazırlamamda da 
çok emeği geçti), Döner Sermaye 
Müdür Yardımcısı Ömer ÖZDER, 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Mat-
baacılık ve Ticaret İşletmesi Müdü-
rü Ömer KARA ve İstanbul 1. Şube 
Müdürü olan ben Osman SARIKÖ-
SE beraber gittik. 

Saygılarımla.

Farsçaya çevrilen “Mavi Kuş” ve 
Meryem Semsar tarafından Farsçaya 
çevrilen “Bu Böyledir” adlı iki kitabı, 
eserleri yayımlayan Ordibeheşt ve 
Dünyayı Nov yayınevlerinin stantla-
rında büyük ilgi gördü. Ayrıca İran-
lıların özellikle manzum eserlere, di-
vanlara ve şiirlere çok ilgili oldukları 
görüldü. 

Bu arada Filistin adlı salonda, 
Filistin ile ilgili kitaplar, işgalcilerin 
kınanması ve Filistin halkının maz-
lumiyeti ile ilgili profesyonel otu-
rumlar düzenlendi.

Geçen yıl İran halkının yanı 
sıra, İran radyo, televizyon ve bası-
nı da fuara büyük ilgi göstermiş ve 
standımızda sergilenen kitaplar ve 
ülkemizdeki yayıncılık hakkında iki 
televizyon kanalı, iki gazete, bir rad-
yo kanalı ve iki kültür dergisi ile ta-
lepleri üzerine röportaj yapılmıştır.

Sonuç 
İran’da gerçekleştirilen önemli kültü-
rel etkinliklerden birisi olan Tahran 
Uluslararası Kitap Fuarı’nın 21’incisi 
12 gün sürmüş ve 11 Mayıs 2008 ta-
rihinde sona ermiştir. Fuara yerli ve 
yabancı 4 milyon dolayında ziyaret-
çinin katıldığı tahmin edilmektedir. 

Diyanet İşleri
Başkanlığı 
ve
Vakfımızın
Standından
Bir Görüntü

TDV
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1951 yılının Ramazan ayında 
hocası Hasan Akkuş onun Kırklare-
li ilinde mukabele okumasını uygun 
gördü. Kırklareli’nde zengin bir dos-
tuna kartını yazıp, onu Kırklareli’ne 
gönderdi. Kemal Güran Kırklareli’ne 
giderek ilgili kişiyi bulup bir otele yer-
leşti. Bu kişi Ondan namaz vakitlerin-
de Merkez Camii’nde Kur’an’ı Kerim 
okumasını istedi.

Kırklareli’nde birkaç gün kaldık-
tan sonra İstanbul’a dönen Kemal Gü-
ran, amcası Ali Güran’dan aldığı bir 
mektup üzerine Ankara’nın Güdül il-
çesine giderek, Ramazan ayı boyunca 
her gün öğle namazından önce Güdül 
Merkez Camii’nde Kur’an’ı Kerim’den 
9 sayfa mukabele okudu.

Yaklaşık iki ay kadar köyünde 
kaldıktan sonra, Eylül ayı başlarında 
halasının oğlu, hafızlık arkadaşı Arif 
Mehmet Özdemir ve bir başka yakı-
nı Hafız Cemalettin Çimen’le birlik-
te İstanbul’a, Nuruosmaniye Kur’an 

1935 yılında Kızılcahamam’ın Alpagut Kö-
yünde dünyaya geldi. Babası köyün 

hatibi Osman Efendi, annesi aynı köyden Safiye 
Hanım’dır. Babası Osman Efendi, çevre köylerde “Al-
pagut Hatibi” olarak tanınırdı. Bazı yıllar Alpagut 
Köyünde, ücreti köy halkı tarafından ödenmek üze-
re imamlık da yapardı. Hafız değildi, fakat yüzünden 
okuyuşu oldukça iyiydi. Sonraki yıllarda her cüzden 
beşer sayfa ezberleyerek çeyrek hafız oldu.

Kemal Güran üç sınıflı ilkokulu Alpagut’ta bitirdi. 
İlk Kur’an okuma derslerini babası Osman Güran’dan 
aldı. Babası onu daha sonra hafızlığa da başlattı. Ha-
fızlığını bitirdikten sonra hafızlık merasimi Alpagut 
köyünde yapıldı. 

1948 yılında Ankara’ya gelerek amcası Ali 
Güran’dan Talim ve Tecvit dersleri aldı, hafızlığı-
nı güçlendirmeye çalıştı. 1951 yılının Ocak ayın-
da iki hemşehrisi, hafız arkadaşı ile birlikte trenle 
İstanbul’a gitti. Nuruosmaniye Kur’an Kursu’nda 
öğrenci oldu.

Kemal Güran, Hocası Hasan Akkuş’tan ders al-
maya başladığında oldukça iyi düzeyde Kur’an oku-
yordu. Hocası onu ve başarılı bazı öğrencilerini za-
man zaman hatim merasimine götürüyordu. 
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ön seçim sonucunda listeye gi-
remedi. Aynı yıl Ankara Merkez 
İmam-Hatip Lisesi meslek dersle-
ri öğretmenliğine atandı. Bir ders 
yılı süren bu görevi sırasında önce 
okulun Müdür Yardımcısı, sonra 
da Müdür Baş Yardımcısı oldu. 
Bu okulun yoksul öğrencilerini 
koruma amacıyla kurulan dernek 
başkanlığını yıllarca üstlendi.

1978 yılında Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Ku-
rulu üyeliğine seçildi. Bu görevi-
ni 1981 yılına kadar sürdürdü ve 
Temmuz 1981 yılında kendi iste-
ğiyle emekli oldu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı mer-
kez kuruluşundaki görevleri sıra-
sında iki kez geçici süre ile yurtdı-
şında görevlendirildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca 
Başkanlık personeli için düzenle-
nen hizmet içi eğitim kursların-
da öğretmen olarak görev yaptı. 
Özellikle cami görevlileri kontrol 
memurları ile il ve ilçe müftüleri 
için düzenlenen kurslarda “tef-
tiş ve denetim hizmetleri” ne dair 
dersler okuttu. Ankara merkez 
imam-hatipleri ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti din görevlileri 
için düzenlenen hizmet içi eğitim 
kurslarında, kursa katılanlara “Hi-
tabet” dersleri verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı
Genel Müdürlüğü
1981 yılında Türkiye Diyanet 
Vakfı Genel Müdürlüğü’ne atan-
dı. Bu nedenle Din İşleri Yüksek 
Kurulu Üyeliğinden kendi iste-
ğiyle emekli oldu. Türkiye Diya-
net Vakfının kuruluşunun ilk yıl-
larıydı. Vakfa, vakıftan ücret alan 
üçüncü personel olarak atandı. 
Bu görevi aralıksız 11 yıl yürüttü. 

Kursu’na döndü. Bir ay kadar sonra Kur’an kursu öğren-
cileri arasında “İmam-Hatip Okulu” isimli bir dini mes-
lek okulu açılacağı haberleri dolaşmaya başlayınca amcası 
Ali Güran’a mektup yazarak eğer uygun görürlerse hala-
sının oğlu Arif Mehmet Özdemir ile birlikte bu okula öğ-
renci olmak istediklerini bildirdi. Çok geçmeden amcası 
Ali Güran’dan bekledikleri cevap geldi. Amcası Ankara’ya 
dönmelerini uygun gördü. Onlar da hocaları Hasan Ak-
kuş ile vedalaşıp Ankara’ya döndüler.

Kemal Güran Ankara’ya geldiğinde ailesi Ankara’ya 
yerleşmişti. İmam hatip okuluna beş yıllık ilkokul me-
zunları alınıyordu. Bunlar üç yıl okumuşlardı. Bu neden-
le dışarıdan 5 sınıflı ilkokul sınavını geçerek diploma alıp 
Ankara İmam-Hatip Okuluna kayıt işlemlerini yaptırdı-
lar. O yıl Ankara İmam-Hatip Okulu yıl sonuna doğru ge-
cikmeli olarak açıldı. İmam hatibin ilk öğrencileri Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın bodrum katında tek sınıf olarak 
okudular. Kemal Güran 1954-55 öğretim yılında Ankara 
İmam-Hatip Okulu’nun 4 yıllık birinci dönemini, 1957-
1958 ders yılında da ikinci dönemini birincilikle bitirdi. 
Asteğmen olarak 18 ay görev yaptı. Terhis olduktan sonra 
genel lise sınavlarına dışarıdan girerek 1961 yılında lise 
diploması almayı başardı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’ne girmdi ve 1965 yılında da oradan 
mezun oldu.

Kemal Güran 1961 yılında Saniye Hanım ile evlendi. 
Evliliklerinden Zahide, Mehmet Sacit, Ahmet Kutup ve 
Mehmet Cahit isimli çocukları dünyaya geldi.

Resmi Görevleri
Kemal Güran ilk resmi görevine 1953 yılında (henüz 

imam-hatip lisesi öğrencisi iken, Ankara Müftülüğü’nce 
açılan imam-hatiplik imtihanını kazanarak) Ankara Zey-
nel Abidin Camii imam-hatibi olarak başladı. Bu görevini 
aralıksız 1959 yılına kadar sürdürdükten sonra askere gitti. 

1959-1960 yıllarında 18 ay süren askerlikten son-
ra 1960 yılının Temmuz ayında Maltepe Camii imam-
hatibi oldu. Bu görevini de aralıksız 1966 yılına kadar 
devam ettirdi. 1966 yılının şubat ayında Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na müfettiş olarak atandı. Aynı yıl 6 ay kadar 
Personel Dairesi Başkanlığına vekâlet etti. 1973 yılında 
Adalet Partisi’nden Ankara milletvekili adayı oldu fakat 
seçilemeyince yeniden müfettişlik görevine döndü. 

1973 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı 
Başmüfettişliği’ne atandı. 1977 yılında ikinci kez Adalet 
Partisi’nden Ankara milletvekili aday adayı oldu, fakat 
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Yayımlanmış Eserleri
1. İlk telif eseri, “Kocatepe Camii Min-

berinden Hutbeler” Kılıç Kitapevi 
tarafından yayımlandı.

2. “Hatiplere Hutbeler” isimli kitabı 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
1994 yılında yayımlandı.

3. “Müslüman’ın El Kitabı (Her Müs-
lüman İçin Gerekli İlmihal Bilgile-
ri)” isimli çalışması, 2000 yılında 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
yayımlandı. 

4. “Hazreti Muhammed ve İlk Müslü-
manların Hayatından Düşündürü-
cü Tablolar” isimli derleme çalışma-
sı, ESYAV tarafından yayımlandı.

5. “Kur’an’ı Kerim Okuma Alfabesi ve 
İlmihal Bilgileri” isimli çalışması 
Akit Gazetesince basılmış ve promos-
yon olarak okurlarına dağıtılmıştır.

6. Son eseri, ESYAV tarafından yayım-
lanan “20. Yüzyılda Kızılcahamam-
Çamlıdere Yöresinde Yetişen Ünlü 
Hafızlar”dır.

Hastalığı ve Vefatı
Kemal Güran 2006 yılında ciddi bir 
rahatsızlık geçirdi. O yıldan beri ilaç-
larla tedavi görüyordu ve durumunu 
idare ediyordu. Son aylarda kalbinden 
de rahatsızlandı. Stent takıldı.

Bu rahatsızlıkları nedeniyle Tür-
kiye Diyanet Vakfı’nın 29 Mayıs Has-
tanesinde tedavi görmekteydi. İyileş-
mesi için elden gelen bütün imkanlar 
seferber edildi. Ancak, 12 Nisan 2009 
Pazar günü saat 22.00 sıralarında 
Hakkın rahmetine kavuştu.

13 Nisan 2009 Pazartesi günü 
Kocatepe Camiinde öğle namazını 
müteakip cenaze namazı kılındı. Nâşı 
Karşıyaka Mezarlığında defnedildi.

Ömrünü din ve diyanet hizmet-
lerine adayan mümtaz şahsiyet Kemal 
Güran’a Allah’tan rahmet, sevenlerine 
sabrı cemil niyaz ediyoruz.

1992 yılında Genel Müdürlük görevinden ayrıldığı 
zaman Türkiye Diyanet Vakfı dev bir kuruluş haline 
gelmişti.

Vakıf Genel Müdürlüğünden ayrıldıktan sonra 
vakıftaki görevleri devam etti. İki dönem, 4 yıl süre 
ile Vakıf Mütevelli Heyeti İkinci Başkanlığı yaptı. Bir 
dönem Denetleme Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. Tür-
kiye Diyanet Vakfı’ndaki aktif görevleri 2000 yılı orta-
larına kadar sürdü.

Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Çalışmaları
1960 yılından başlayarak vefatına kadar çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlendi. 1960 
yılında “Ankara İmam-Hatip Okulu Mezunları Der-
neği” Başkanı oldu. Bu derneğin öncülüğünde 1961 
yılında “Türkiye İmam-Hatip Okulu Mezunları 
Federasyonu”nun kurucu başkanlığını yaptı.

Hac Hizmetlerindeki Çalışmaları
1970 yılında çıkarılan bir hükümet kararnamesi ile 
yurdumuzdan hacca gidecek yurttaşlarımızın hac hiz-
metlerinin yürütülmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
verilmişti. Bu görevin yürütülmesinde Vakıf Genel 
Müdürü ve Vakıf üst yöneticisi olarak 2000 yılına 
kadar 22 yıl süre ile önemli görevler ve sorumlu-
luklar üstlendi. Bu maksatla 15 yıl hac mevsiminde 
Suudi Arabistan’da bulundu. Görevleri gereği Suudi 
Arabistan’a, Suriye’ye, Irak’a ve Ürdün’e sayısız görev 
gezileri oldu.

ESYAV’daki Çalışmaları
1992 yılında Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve 
Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yönetim Kurulunda gö-
rev aldı. Bu vakfın genel koordinatörlüğünü üst-
lendi. 21-22 Ekim 1995 tarihinde Kızılcahamam’da 
“Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere 
Yöresi” konulu bir sempozyum düzenlenmesini ko-
ordine etti. Kızılcahamam Çam Otel’de düzenlenen 
bu sempozyumda; yörenin tarihi, kültürü, jeolojik 
yapısı, termal su kaynakları, turizm potansiyeli, yö-
rede göç olgusu, yöre folkloru, yörenin yetiştirdiği 
bilim, siyaset ve iş adamları vb. konularda bilimsel 
tebliğler sunulmasını ve sunulan tebliğlerin yayın-
lanmasını sağladı. “Ankara’daki Kızılcahamam-
Çamlıdereliler Albümü”nün hazırlanıp yayınlan-
masını temin etti.
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Fani olan ve Ahirete göre 
çok kısa olan içinde yaşadığı-
mız dünyamız; fani ve çok kısa 
olmasına rağmen insan için çok 
ince dizayn edilmesi, azami dik-
kat gösterilmesi gereken bir yer. 
Hz. Mevlânâ, bu dünya hayatı-
nı, ciddi oynanması gereken bir 
satranç oyununa benzeterek: Ey 
oğul, satrançta her taş sürmenin 
neticesini ondan sonrakinde gör. 
Sebebi de sebep içinde  idrak et. 
Gözünü etraftan çevir de, mat 
edip oyunu kazanıncaya kadar 
ne oyunlar oynayacaksın hepsini 
gör.

Öyle ya, her fiilinin sonun-
da bir kazanımı oluyor insanın. 
Bunların neticesinde de iki dünya 
mutluluğunu ya da bedbahtlığını 
kazanıyor. Bunu da bu kısa ve fani 
alemde, bu dünyada kazanıyor. 
Yani ahiretini de insan bu dün-
yada kazanıyor. Aynı zamanda bu 
kazanımlarıyla da kendine bir de-
ğer buluyor; tabiri caizse maden-
ler gibi derece derece sınıflanıyor. 
Dilimizde de “Kaç kıratlık insan” 
sözü bunlardan gelmektedir.  Bu 
derecelendirmede insan; melek-
lerden üstün hale gelebildiği gibi, 
aşağıların aşağısına da inebiliyor. 

Fani alemden Baki  aleme bir hizmet insanını daha 
yolcu ettik. Ömrünü hizmete adamış, son nefesine 

kadar insanlığa faydalı olabilme gayretinde olan Kemal 
Güran 12 Nisan 2009 Pazar günü Hakkın rahmetine ka-
vuştu; 13 Nisan Pazartesi günü de çok sayıda seveninin 
katıldığı; yapımında büyük emeğinin olduğu Kocatepe 
Camiinde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka 
Mezarlığına defnedildi.

Herkesin malumu yaşadığımız alem; fani bir alem-
dir. Bu aleme gelen her canlı gibi insanoğlu da ölümü ta-
dacaktır. Bunda peygamberler de dahil hiçbir kimsenin 
istisnası yoktur. Ancak insan diğer canlılar gibi ölümle 
son bulan bir varlık değildir. Onlar bu fani alemde belli 
bir ömür sürmenin ardından Beka alemine gidecektir. 
Dolayısıyla insanın iki yurdu bulunmaktadır. Birisi fani, 
diğeri baki olan yurdu…

Fani Dünyadan
Bir Hizmet Adamı Daha Eksildi

Mehmet KERVANCI
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O bir vefa adamıydı; vatanına, 
milletine, dinine hizmet edenleri 
her zaman minnetle anar, onlar için 
elinden geleni esirgemezdi. Bir örnek 
olsun diye, İmam Hatip okullarının 
açılmasını sağlayan Merhum Tevfik 
İleri hakkında yaptıklarına kısaca 
değinmek istiyorum:
- Ölüm yıldönümlerinde Cebeci 

Asri Mezarlığındaki kabri başın-
da anma toplantısı yapar, Kur’an 
okuturdu,

- Ailesini ziyaret eder dostları-
na da ziyaret etmelerini tavsiye 
ederdi,

- Türkiye Diyanet Vakfındayken, 
Merhumu tanıtan; “Her Yönüy-
le Tevfik İleri” kitabını hazırlat-
mıştı, 

- Yine Türkiye Diyanet Vakfında, 
Tevfik İleri’yi tanıtan fotoğraf 
sergisi açtırmıştı.
Sırf bu millete hizmeti dolayısıy-

la bir kişiye bunları yapabilen insan; 
insanın babasına bile hizmette zor-
landığı günümüzde vefa örneği için 
önemlidir sanıyorum.

Peygamberimiz; “Beşikten meza-
ra kadar ilim öğreniniz” buyuruyor. 
Rahmetli Güran da ilim öğrenen ve 
öğreten bir insandı. Son günleriydi; 
Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Has-
tanesindeki odasına kendisinin de yazı 
yazdığı ESYAV’ın Bültenini getirtmişti. 
Son zamanlarında, hem de sıkıntılı bir 
döneminde ziyaretçilerine okumaları 
için bülten veriyordu. “Filistin Halkı-
nın Dramı ve Davos Krizi” başlığıyla 
kaleme aldığı yazısında da zülm ile 
abad olunamayacağını söylüyordu. 

Mekanının Cennet olacağı 
inancıyla Merhum Kemal Güran’a 
Allah’tan rahmet, sevenlerine baş 
sağlığı diliyorum.

Saygılarımla.

Arasından, karıncayı incitmekten sakınan da çıkıyor, 
kadın, çocuk demeden katliam yapabilen de çıkıyor. 

Bu sebeple insanoğlu genel anlamda kabaca iki 
guruba ayrılıyor; güzelleştirenler ve çirkinleştirenler. 
Bunlar içinde yaşadıkları dünyayı da kendi renkleri-
ne boyarlar; güzellerse güzelleştirir, çirkinlerse çir-
kinleştirirler. Güzel insan bi manada ölümsüzdür. 
İdeali vardır, ümidi vardır, azmi vardır, vefası, sevgisi 
hasılı insanlık adına pek çok şeyi vardır. Bu hasletler 
ona önemli işler başarmayı sağlar ve eserleriyle de 
yaşarlar.

Bir de ümidi ve hedefi olmayan insanlar vardır 
ki, bunlar nefes alıp verirler, yer içerler ama ölüdür-
ler; Bunlar Şeyh Edebalinin ifadesiyle; kuşluk vakti 
doğup, gün batarken ölen insanlardır.

Bu guruptakiler her zaman olduğu gibi konu-
muzun dışındaki insanlardır. Güzel olmayanla meş-
guliyet insan için zaman kaybı olduğundan, bizim 
işimiz güzel insanlarla olacaktır.  

Şairin ifadesiyle;
İnsan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı
Esti mi rüzgâr bir değil milyonlar için esmeli
İnsan, milyonlar için faydalı olduğunda haya-

tı daha bir anlam kazanır. Merhum Kemal Güran 
da ömrünün tamamını milyonlarca insana faydalı 
olacak işlerde geçirmişti. Bir ömre pek çok hizmeti 
sığdırmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Di-
yanet Vakfındaki hizmetleri sırasındaki sadece ülke-
mizdeki insanlara değil dünyanın pek çok yerindeki 
insanın derdine derman olmuştu. Ömrünün her dö-
nemini vatana, millete, Kur’an’a , insanlığa canlı ve 
cansız her mahlukata hizmetle geçirdi. O bir vakıf 
adamıydı; bizlere vakıf adamlığının nasıl olacağını 
da gösterdi.
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Bir Dost Geçti Bu Dünyadan
Kemal Güran

Yakup ÜSTÜN

kadaşlarına rehberlik ettiği gibi, diğer imam-hatip 
okullarında okuyanlar da onun ismini biliyorlar, 
zira İstanbul’dan ve diğer okullardan Ankara’ya 
gelenler onu buluyor, O da  bu misafirlere de reh-
berlik ediyor, beraberce bu okulların ihtiyaçlarını, 
problemlerini anlatmak üzere yetkililere, ilgililere 
ulaştırıyorlardı.

Ben onun ismini 1957 yılında bu amaçla 
Ankara’ya İstanbul’dan gelen arkadaşlarımdan 
duymuştum.

Kemal Güran bu yönüyle bir lider ve aksiyon 
adamı idi. Liderlik elbette Allah vergisidir. Ne 
yazık ki Allah’ın verdiği bu yeteneği, çevreleri ve 
tembellikleri yüzünden kullanamayan nice insan-
lar vardır. Kendilerinde mevcut bu yeteneği, yolu-
nu şaşırmadan, çalışarak geliştirenler, çevrelerine, 
millete ve memlekete faydalı hizmetlerde bulun-
muşlardır.

Kemal Güran çalışkanlığı, istikameti, bir dava-
nın yılmaz savunucusu olma heyecanı ile unutul-
maz hizmetler üretmiştir.

633 Sayılı Kanunun hazırlanması ve kabulü 
sırasında bir grup arkadaş ile yetkili zevata destek 
olmak için çırpınmaları, Diyanet İşleri Başkanlığı-
nın bu günkü halde şekillenmesinde etkili olmuş-
tur. Bu kanunun uygulanmasında, bu kanunun 
getirdiği  birimlerin, kurulların oluşmasında, bu 
kanun gereği çıkarılması gereken tüzük, yönetme-
lik ve talimatların hazırlanmasında gösterdiği çaba 
ve gayret o günlerde yaşayan herkesin kabul ettiği 
bir gerçektir.

İmam-hatip okulu mezunlarının her tür yük-
sek öğrenim kurumuna girmelerini sağlayan, Milli 

1951 yılında eğitim ve 
öğretime ilk açılan 

imam-hatip okulunun seçkin öğren-
cilerinden olan Kemal Güran, daha 
öğrencilik yıllarında yetenekleri ve 
çalışkanlığı ile temayüz etmişti.

Derme çatma imkanlarla eği-
time başlayan imam-hatip okul-
larında ihtiyaçlar, sıkıntılar, hatta 
problemler birbirini takip ediyordu. 
Bu okullar daha iyi imkanlarla açı-
lamıyor muydu? Burayı bitirenlere 
her hangi bir görev verilecek mi? Bu 
okullarda okuyanlar yüksek öğreni-
me devam edecek mi? Öğrencilerin 
ve velilerin kafalarında buna benzer 
sorular birbirini takip ediyordu. İşte 
bu sebeple herkes gözünü Ankara’ya 
dikmişti. Bu problemlerin çözüm 
yeri gerçekten de Ankara idi.

Diğer taraftan toplumda iki ke-
sim bu okullara çok çarpık ve şüp-
heci açılardan bakıyordu.

Bir kesim “Bu okullardan ye-
tişenler eliyle, İslamı mihraptan 
yıkacaklar” diyor, diğer kesim ise 
bu okulların açılışını Atatürkçülük 
ve Cumhuriyet için bir tehlike sa-
yıyordu.

Ankara İmam-Hatip Okulu ilk 
açılan yedi imam-hatip okulundan 
biri idi. Kemal Güran Ankara’da Baş-
kentte okuyordu. O Ankara’daki ar-
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önce tetkik edilen, üst raporu yazı-
lan dosya var mı, yok mu? Oradaki-
lerle beraber araştırdık. İki adet dos-
ya bulduk. Bu dosyalar Kemal Gü-
ran tarafından tanzim edilmiş, üst 
raporları yazılmış, makama sunul-
muş. Tam da benim aradığım model 
olduğunu gördüm. Verilen dosyaları 
iyice okudum, üst raporlarını Kemal 
Beyin hazırladığı örneklere bakarak 
yazdım. Eken hocaya sundum. Hoca 
bu çalışmayı; şekil, tertip, Türkçe yö-
nünden çok beğendi. Bekleyen diğer 
dosyaları da vererek onları tamam-
lamamı istedi.

Merhum Güran’la yarım asra 
yakın bir beraberliğimiz, mesaimiz 
oldu. O şahsen benim için bir arka-
daştan öte, bir gönül dostu, bir dava 
arkadaşı, bir iman kardeşi idi. Son 
nefisime kadar onun aziz hatırası ile 
yaşayacağım.

Tatlı sohbetleri, gözlerinden 
yaşlar akarak anlattığı tatlı fıkraları, 
zaman zaman dinlenmek için bera-
berce söylediğimiz ilahilerle geçen 
güzel günleri unutmak mümkün 
mü?

Onunla ebedi dünyada da bera-
ber olacağıma inanıyorum.

Nur içinde yatsın.

Eğitim temel kanununu çalışmaları sırasında çok 
aktif rol oynamış, mezkur 32 madde metni rah-
metli Güran’ın kaleminden çıkmıştır. Gerek Di-
yanet İşleri Başkanlığının çeşitli kademelerindeki 
görevlerinde, gerek dernek, federasyon çalışmala-
rında, gerekse Türkiye Diyanet Vakfındaki görev-
lerinde her zaman aktif, her zaman yapıcı bir rol 
oynamıştır. Diyanet, din eğitimi ve imam-hatip 
okulları ile ilgili toplantıların, komisyonların, se-
minerlerin hemen tamamında rol almıştır desek, 
mübalağa etmiş olmayız.

O bir dava adamı idi. Diyanet İşleri Başkan-
lığının olması gereken yere yükseltilmesi, imam-
hatip okullarının geliştirilmesi, yaşatılması, genel 
din eğitimi problemlerinin sonlandırılması ve ma-
kul bir seviyeye ulaştırılması hayatını anlamlı kılan 
en başta gelen idealleri idi. Doğduğu, büyüdüğü 
çevreye, Kızılcahamam’a olan ilgisi ve hizmetleri 
de ölünceye kadar devam etmiştir.

Onun mesaisi ile ortaya çıkan sonuçlardan ko-
nuyla ilgili herkes yararlanmıştır. 1965 Mayısında 
göreve başladığım zaman teftiş kurulu yeni kurul-
muş, henüz bir geleneği ve birikimi oluşmamıştı. 
Her hangi bir kurs ve staj da görmemiştik. Bir gün 
beni Teftiş Kurulu Başkanı Vekili İbrahim Eken ho-
camız çağırdı. Huzuruna çıktım. Masasında bekle-
yen üç adet tahkikat dosyasını bana uzatarak “Bun-
ları al tetkik et, dikkatlice oku, üst raporlarını yaz, 
yarın bana getir” dedi. Dosyaları aldım fakat üst 
raporu bile henüz görmemiştim. Bu tereddütlerle 
yerime döndüm, teftiş kalemine gittim. Acaba daha 
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Diyanet Camiasının Ufkundan
Bir Yıldız Daha Kaydı

Niyazi BALOĞLU

oturtulamamış din eğitimi sistemi ve programları üze-
rinde sürdürülen hemen her çalışmaya katılmış, rapor-
lar hazırlamış, temsil ettiği kurum ve sivil toplum ku-
ruluşlarının görüşlerini objektif, kapsamlı ve cesur üs-
lubuyla ortaya koymuş ve ilgili makamlara sunmuştur. 
Şahsî arşivi bu türden raporlarla zengin bir hazinedir. 
Bu raporları, araştırmacı akademisyenlerin başvuraca-
ğı kaynaklar cümlesinden emek mahsulü belgelerdir. 
Bu rapor ve belgelerin (gençliğinin ilk yıllarından öm-
rünün noktalandığı son günlerine kadar çok emekler 
sarf ettiği), Ankara İmam Hatip Lisesi Mezunları Vakfı 
veya Türkiye Diyanet Vakfı tarafınca değerlendirilerek 
gün yüzüne çıkarılacağını ümit ediyorum. 

Kemal Güran, yürüttüğü görevlerde eksikliği, ak-
saklığı, durağanlığı kabul etmeyen bir yapıya sahipti. 
Bu konuda yakın mesai arkadaşları dâhil kimseden çe-
kinmeden ikaz ve uyarı görevini yapan, daima ileriyi 
hedefleyen bir arkadaşımızdı.

Çok okumanın yanında güçlü bir kalem ve üsluba 
sahipti. Güncel konuları çok iyi takip ederdi. Katıldığı 
sivil veya kurumsal toplantıların sonunda oluşan gö-
rüşleri en güzel şekilde akıcı üslubuyla kaleme alır ve 
raporlaştırırdı. 

Arkadaşları ile kurduğu veya kuruluş çalışmaları-
na katıldığı, görev alıp sorumluluk yüklendiği sivil ku-
rum veya kuruluşlarda ömrünün; son günlerine kadar 
çalışmış, sorumluluklar yüklenmiş hatta mali destek-
lerde bulunmuştur: 

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünden ay-
rılıp görevini bana teslim ettiği günlerde aramızda şöyle 
bir görüşme cereyan etti. En büyük oğlu Sacit’in ticari 
sahaya atıldığı, kendisinin aileden kalan emlakını de-
ğerlendirdiğini ifade ederek, kooperatif yoluyla 1982’de 
sahip olduğu Ankara Dikmen’deki dairesini Diyanet 
Vakfı’na hibe etmek istediğini ifade etti. Ben de bu dü-
şüncesinin çok isabetli olacağını söyledim. Aradan bir 
ay geçmeden söz konusu dairenin mülkiyetini Türkiye 
Diyanet Vakfına devretti. 

Ankara, yeri doldurulamaz manevî 
şahsiyetlerinden birini daha ebedî 

âleme uğurladı. 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tür-

kiye Diyanet Vakfında unutulmaz 
hizmetleri bulunan Rahmetli Kemal 
Güran’ın vefatı ile Diyanet camiası yeri 
doldurulamaz bir ağabeyini daha ebedî 
aleme uğurlamıştır. 

Rahmetli ile 1961 yılı Kasım’ında, 
o tarihlerde Ankara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi ile aynı çatı altında tedri-
satını sürdüren A.Ü. İlâhiyat Fakültesi 
1. sınıfında buluştuk. Kendisi, öğrenci-
liğinin yanı sıra Ankara’nın büyük ca-
milerinden biri olan Maltepe Camii’nin 
İmam Hatipliğini yürütüyordu. Genç, 
enerjik, ufku açık, bizzat hazırlayıp 
okuduğu hutbelerle dikkatleri üzerin-
de toplayan bir kişiliğe sahipti. 

Kemal Güran, tahsil hayatı ve yü-
rüttüğü görevlerden anlaşılacağı üzere; 
atılımcı, cesur, fedakâr, mesleği ve ku-
rumu uğruna her türlü zorluğa katla-
nan, liderlik vasıflarını üzerinde taşı-
yan bir Anadolu evladıydı. Yorulmak 
bilmeyen bir enerjiye sahipti. Alçak 
gönüllüydü. Müsamahakârdı, heye-
canlanmadan kızmadan olayları geniş 
açıdan değerlendirmeye tabi tutar ve 
sonuca bağlamaya çalışırdı. 

Dinî-millî konularda çok hassastı. 
Bu hususlarda karşısındaki kim olursa 
olsun hiç çekinmeden uygun bir üslup-
la görüşlerini ortaya koyar, mücadele-
sini yapar ve sonuç almaya çalışırdı. 

O, ömrü boyunca ülkemizde ma-
alesef bugüne kadar gerçek çizgisine 
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1962 sonbaharında yola beraber 
koyulduğumuz merhum Güran’la bağ-
larımız hiç kopmadı. 2009 yılının Mart 
ayının başlarında yine bir Salı günü öğ-
leden sonra Ankara İmam Hatip Lisesi 
Mezunları Vakfında (5-6 arkadaş) bera-
ber olduk. Uzunca sohbet ettik. Hatıra-
ları yâdettik. Ülke meselelerini, kültürel 
konuları görüştük. Vakfın kültürel ça-
lışmalarını değerlendirdik yine geleceğe 
yönelik çalışmalar üzerinde durduk. 

Merhum, bir bir yıl önce rahat-
sızlanmış, uzun süre tedavi görmüş ve 
iyileşmişti. Düşünce, ideal ve meslek 
aşkından hiçbir şey kaybetmemişti. 
Toplantılarımıza, davetlerimize aksak-
sız katılıyordu. Geçmişteki hatıralarını 
aynıyla hafızasında saklıyor, canlı ör-
nekleriyle bizlere aktarıyordu. Dinî-
millî konularda hizmeti geçen Devlet 
adamlarını unutmuyor, bu gibilerinin 
geride kalanlarıyla irtibatı hiç kopar-
mıyordu. 

İmam Hatip okullarının banisi 
merhum Tevfik İleri’nin ölüm yıldö-
nümlerinde kabri başında anılmasına 
önem veriyor, bizleri uyarıyor toplan-
mamıza vesile oluyordu. Merhum Tev-
fik İleri üzerine yazılan kitapları dağıtı-
yordu. Merhum İleri’nin halen hayatta 
olan eşini ziyaret ediyor, kızı ve damadı 
ile ilgileniyor ve bizlere de aileden taze 
haberler getiriyordu. 

Elli yılı aşan zaman sürecinde be-
raber olduğumuz merhumun, unutul-
maz hizmet ve çalışmalarını (1950’li 
yıllardan günümüze kadar) kendi se-
sinden görüntülü olarak tespit etme 
imkanını bulduk. Ankara İmam Ha-
tip Lisesi Mezunları Vakfı ve Türkiye 
Diyanet Vakfı’nın teknik destekleri ile 
gerçekleştirdiğim bu sesli-görüntülü 
anlatım, merhumun unutulmaz hatıra-
sı olarak Ankara İmam-Hatip Mezun-
ları Vakfında arşivlenmiştir. 

İşte Diyanet camiası böyle bir ağa-
beyini, duayenini kaybetti. Allah rah-
met eylesin. Mekânı cennet olsun.

Merhumun bu davranışı; çalıştığı ve sorumluluk 
aldığı kurumlara bakış açısını, hizmetlerin maddi ve 
mânevi katkılarla güçleneceği düşüncesinin güzel bir 
örneğini teşkil etmektedir. 

Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun ön çalışmaları safhasında 
zamanın Devlet Bakanı rahmetli Mehmet Altınsoy’un 
isteği üzerine sivil kuruluşların görüşlerini tespit nokta-
sında merhum Güran ve arkadaşlarının çalışmaları her 
türlü takdirin üzerindedir. Diğer taraftan 1965 tarihin-
de yürürlüğe giren 633 Sayılı Kanunun uygulaması saf-
hasında hazırlanan tüzük ve yönetmelik çalışmalarının 
her bölümünde ve bilahare Din İşleri Yüksek Kurulu 
Üyeliği zamanında kurumla ilgili mevzuat çalışmaları-
nın bütününde merhumun hizmetleri vardır. 

Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Sayın Tayyar 
Altıkulaç’ın isteği üzerine erken yaşta emekli olarak 
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünü kabul et-
miştir. Vakfın kurumlaşıp yurtiçi ve yurtdışına hizmet-
lerinin yaygınlaşmasında büyük çabaları olmuştur. Bu-
rada hizmetlerin detayına inmemiz mümkün değildir.

Yukarıda belirttiğimiz üzere merhum Kemal 
Güran’la 1961 yılı Sonbaharı’nda Ankara İlahiyat Fa-
kültesi 1. sınıfında buluşup tanıştık. Bu buluşup tanış-
mamız zamanla idealde ve hizmette aynı düşünceleri 
paylaşan, ömür boyu yol arkadaşlığı kaderini doğurdu. 

Henüz Fakültenin 1. sınıfındayız. Ben Antalya 
İmam-Hatip Okulu ve Antalya Lisesi mezunu olarak 
imtihanlar sonucu fakülteye kaydoldum. Antalya’da 
Mezunlar Derneği’ni kurduk. Ankara’ya yeni intikal 
ettik. Çevreye intibak etmeye çalışıyorum. Merhum 
bir gün bana Türkiye İmam-Hatip Okulları Mezunları 
Federasyonu’nun yıllık kongresinin yapılacağı ve benim 
Antalya Derneği’ni temsilen yönetim kuruluna girme-
mi istedi. Ben çevreyi tanımadığım, talebeliğim yanında 
memuriyet görevimin de olması sebebiyle görevi kabul 
etmedim. Ancak bir yıl sonraki kongrede merhum tek-
rar bana federasyon yönetimine girmemi teklif etti. Bu 
kez beni ikna etti. Yıl 1962 Sonbaharı. Seçimde yönetime 
Kemal Bey’le birlikte girdik. Yedi kişilik heyet, gizli oyla-
ma sonucu beni Federasyon Başkanlığına seçti. Buna çok 
şaşırdım. Kabul etmek istemedim. Merhumun bu görevi 
üstlenmesini teklif ettim. Zaten federasyonun ikinci baş-
kanlığını yürüte gelmişti. Bu noktada rahmetli, bana ha-
yatım boyunca unutamadığım şu hitapta bulundu: “Ni-
yazi Bey! Başkanlığı kabul et, sana bütün gücümle yar-
dımcı olacağım. Bu görevi kabul etmen önemli bir hizmet 
olacaktır. Her an yanındayım, korkma, çekinme.” 
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Rahmetli Kemal Güran’ın
Hatırlattıkları

(1935-2009)

Halit GÜLER

Merhum Kemal Güran’ı, ilk defa 1957 yılında 
ve Ankara İmam-Hatip Okulunda yapılan bir top-
lantıda tanımıştım. O toplantıya, o tarihte mevcut 
olan imam-hatip okullarının talebe temsilcileri ka-
tılmışlardı. Biz de iki arkadaş idarenin tensibi üzeri-
ne okulumuzu -Konya İmam-Hatip Okulu- temsilen 
toplantıya katılmıştık.

Her okuldan en az iki öğrencinin katıldığı top-
lantının konusu; İmam-Hatip Okulu mezunları ne iş 
yapacaklar ve yüksek tahsile nerede ve nasıl devam 
edecekler? Yüksek tahsil hakkını elde edebilmek için 
nasıl bir çalışma yapılması gerekir? 

O yıllarda İmam-Hatip Okulu mezunlarının 
gidebilecekleri bir yüksek okul veya fakülte yoktu. 

Türkiye’de İmam-Hatip Neslinin 
ve diyanet hizmetlerinin dikkat 

çekenlerinden ve öne çıkanlarından 
Kemal Güran’ı, 12 Nisan 2009 pazar 
günü kaybettik. Hazırlık safhasında 
ve hizmete açılmasında hizmetinin 
geçtiği Ankara Türkiye Diyanet Vakfı 
29 Mayıs Hastanesinde sevenlerinin 
dualarıyla ve rahmet ümidiyle hayata 
veda etti. Geride bıraktıkları, hizmet-
leri ve eserleri onun unutulmasına 
fırsat vermeyecek, sevenlerinin ve 
kendisini yakından tanıyanların ha-
tıralarında devamlı yaşayacaktır.
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ki yara aldı. Sözlü kavgaya dönüşen, 
gürültüyü dışarıdan duyan bulun-
duğumuz okulun hocalarından Dr. 
Lütfi Doğan salona girerek toplantı-
ya müdahale etti, yaptığımızın yanlış 
olduğunu söyleyerek birlik ve bera-
berliğin önemini dile getiren tavsiye-
lerde bulundu. Görgü ve tecrübesiyle 
birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Bu toplantıdan sonra bazı me-
zunlar, yalnız İmam-Hatip Okulunu 
bitirenleri alacak dinî yüksek okulun 
açılmasını beklerken, bazı mezunlar 
dışarıdan lise bitirme imtihanlarına 
girerek lise diploması aldılar ve di-
ledikleri fakültelere gittiler. Bu deği-
şik fakültelerde yüksek tahsil yapma 
işi, İmam-Hatip Okulu mezunları 
arasındaki birliği sarstı ve dayanış-
mayı zayıflattı. İmam-Hatip Okulu 
mezunlarından lise diploması ile 
üniversitede okuyarak tabip, avukat, 
mühendis, hâkim, öğretmen   ve po-
litikacı olanlar çıktı. Yüksek tahsilde 
edindikleri mesleklerinin yanında 
İmam-Hatip Okulu mezunu oluşları 
hafif kalmaya, unutulmaya ve hatta 
gizlenmeye başlandı. Meslekte kalan 
İmam-Hatip Okulu mezunlarıyla 
ilgilerini kestiler. İmam-Hatip Nes-
li sanki eritildi ve arada kayboldu. 
Meslek dışı yüksek tahsil yapanların 
ilgisizliği sebebiyle savunmasız ve 
sahipsiz kalan İmam-Hatip Okulları-
nın başına ne işler geldi  Hep beraber 
yaşadık ve gördük.. 

Ankara İmam-Hatip Okulunun 
ilk mezunlarından olan Kemal Gü-
ran, 1957 veya 1958 yılında yapılan 
o toplantıda kazandığı İmam-Hatip 
Okulu mezunlarının meseleleriy-
le ilgilenme alışkanlığını yılmadan, 
usanmadan takatsiz düşünceye ka-
dar devam ettirdi. İmam-Hatip Oku-
lu mezunlarının geleceği ve hizmet 

O zamanlar Türkiye’de üniversite yok denecek kadar 
azdı. Ankara ve İstanbul’un dışındaki illerde henüz 
üniversite yoktu. Bu üniversitelerin kapıları İmam-
Hatip Okulu mezunlarına kapalı idi. Zaten hiçbir 
zaman da tam anlamıyla açılmadı ya. O tarihlerde 
İmam-Hatip Okulu mezunlarının devam edebile-
cekleri bir yüksek okul da açılmış değildi. Ankara 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi bile dinî yüksek okul 
sayıldığı halde İmam-Hatip Okulu mezunlarını al-
mıyordu. Düz lise mezunlarını alıyordu. Beşikten 
mezara kadar ilim öğrenmek için çalışmak, kadın 
erkek üzerine dinimizce farz kılınmış ilim ve hikme-
ti nerede bulursak almak o günün Türkiye’sinde her 
nedense maalesef mümkün olmuyordu.   

Toplantıda tartışılacak konu bu idi ve bu konu 
ile ilgili iki görüş vardı:
1. İmam-Hatip Okulu mezunları, her ne pahasına 

olursa olsun mesleklerinden ayrılmasınlar, dinî 
alanda çalışsınlar; dışarıdan imtihana girerek 
düz lise diploması alsalar da diğer fakültelere 
gitmesinler.

2. İmam-Hatip Okulu mezunlarından dileyenler 
dışarıdan bitirme imtihanlarına girerek lise dip-
loması da alsınlar ve bu davranış dâvaya ihanet 
kabul edilse bile istedikleri fakülteye gitsinler. 
Toplantıya katılanlar içerisinde her iki görüşü de 

savunanlar vardı. Rahmetli Kemal Güran, Ankara’da 
bulunmanın ve meseleleri yakından bilmiş olmanın 
da avantajıyla toplantıya hakim olmuş ve kendisini 
dinletir hale gelmişti. O ikinci görüşü savunanların 
başında geliyordu. O istikamette karar çıkması için 
çaba sarf ediyor ve toplantıya katılanları bütün gü-
cüyle ikna etmeye çalışıyordu. Biz, hatırladığım ka-
darıyla Adana İmam-Hatip Okulundan gelen tem-
silcilerle birlikte birinci görüşü savunuyorduk. San-
ki diğer fakültelere gidildiği takdirde İmam-Hatip 
Okulu mezunları kaybolup gidecekmiş veya okullar 
amacından uzaklaştırılacakmış gibi bir zehaba kapı-
lıyorduk. Dâvaya bağlılığı; İmam-Hatip Okulunun 
yüksek kısmının açılmasında ve mezunların yalnızca 
oraya gitmelerinde görüyorduk. Nihayet anlaşmazlık 
büyüyünce başta Adana’dan gelen temsilciler olmak 
üzere toplantıyı terk ettik ve mutabakat sağlanma-
dan toplantı dağıldı. Aramızdaki birlik ve beraber-
lik, heyecanla geçen o toplantıda üzülerek belirteyim 
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Emekli oluncaya kadar bu görevi sürdürdü. 1981 de 
emekli oldu Türkiye Diyanet Vakfına Genel Müdür 
olarak atandı. Ben o yıllarda Fatih Müftüsü ve Tür-
kiye Diyanet Vakfı Fatih Şubesi Başkanı idim, Tür-
kiye Diyanet Vakfı merkezinden şubelere peşi peşine 
sıkı talimatlar ve genelgeler gelmeye başlamıştı. Va-
kıf mevzuatının yeniden gözden geçirildiği ve vakfın 
hacmine, gücüne, hizmet alanına göre düzenlendiği 
anlaşılıyordu. Bu hızlı gelişmeden anladım ki Kemal 
Güran, Türkiye Diyanet Vakfına Genel Müdür olmuş. 
Bu gelişme ve yenilikler onun işaretiydi ve eseriydi.

1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlık merke-
zinde daire başkanı olarak görev aldım. Sonra vakfa 
genel kurul üyesi seçildim. Zaman zaman mütevelli 
heyet üyeliği ve vakıf başkanlığı yaptım. Rahmetli 
Kemal Güranla vakıfta beraber çalışmalarımız oldu. 
Kendisini daha yakından tanıma fırsatı buldum. Be-
raber yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimiz oldu. Vakti-
ni çok iyi değerlendirir, lüzumsuz ve faydasız işlerle 
uğraşmazdı. Gündemsiz ve amaçsız toplantılara pek 
katılmazdı. Eğer böyle bir toplantıya katılmak zorun-
da kalırsa vaktini dergi ve gazete okuyarak geçirirdi. 
Çok okurdu ve  zaman zaman da yazardı. Ankara 
Kocatepe Camisinde okuduğu Cuma hutbelerini üç 
kitap halinde yayınlamıştı. Çantasından İmam-Hatip 
Okullarını ilgilendiren veya diyanet hizmetlerine ait 
bir broşür veya bir kitap hiç eksik olmazdı. Önemli 
gördüklerini çoğaltır ve arkadaşlarına dağıtırdı.

Vakıf genel müdürlüğü döneminde önemli işler 
yapılmıştır: Kocatepe Camisinin inşaatı, İSAM’ın 
kurulması, İslâm Ansiklopedisinin çıkartılmaya 
başlanması, Kutlu Doğum Haftasının ihdası, Di-
yanet İşleri Başkanlığı hizmet binasının temelinin 
atılması, büyük illerimizde yayın evleri açılması,, 
yurt içinde ve yurt dışında  cami inşaatları gibi hiz-
metler hep onun genel müdürlüğü devresinde ol-
muştur. Din görevlilerinin çocuklarına  üniversite 
bursu verilmesi ve İmam-Hatip Okullarının  bina 
yapımları yine onun zamanında olmuştur. Yurt ça-
pında müftülük hizmet binalarının modernize edil-
mesi veya yeniden inşa edilmesi işi bu kalıcı hiz-
metler cümlesindendir.

Merhum Kemal Güran, son nefesine kadar hiz-
metten geri durmamış bir mücadele adamı idi. Allah 
rahmet eylesin.

alanları masaya yatırıldığı, bir panel 
veya seminer düzenleme ihtiyacı du-
yulduğu zaman ilk akla gelen isim-
lerden birisi de Kemal Güran’dı.

Aradan yıllar geçti ve İmam-
Hatip Okulları yüzlerce mezun ver-
di. O toplantıda tanıdığım, zekâsını, 
enerjisini, cesaretini ve azmini takdir 
ettiğim Kemal Güranla ikinci karşı-
laşmam; Ankara Maltepe Camisinin 
imam odasında oldu. O yıllarda Kemal 
Güran, Maltepe Camiinde imamlık 
yapıyordu. Maltepe Camisi, taşradan 
Ankara’ya gelen İmam-Hatip Okulu 
mezunlarının uğrak yeri gibiydi. 

İmam-Hatip Okulu mezun-
larının meseleleriyle ilgilenmek, 
problemlerini çözmeye çalışmak 
ve onlara yol göstermek sanki Ke-
mal Güran’ın kaderine yazılmıştı. 
Konya’daki imam-hatiplik görevimi 
İstanbul’a nakletmek, daha doğrusu 
Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu ola-
rak İstanbul’da görev almak istiyor-
dum. Kendime göre daha çok o gü-
nün tâbiriyle dâvamıza hizmetle ilgili 
haklı gerekçelerim vardı. Benim bu 
talebimle başta Kemal Güran ve Ah-
met Baltacı olmak üzere Başkanlıkta 
bulunan arkadaşlarımız yakından il-
gilendiler. Başkanla da görüşmek su-
retiyle Üsküdar Vaizliğine atanmam-
la ilgili onayı hazırlayıp makama sun-
dular. Bana da: “Sen Konya’ya git, 15 
gün sonra onayın gelir ve İstanbul’a 
gider görevine başlarsın.” dediler.  

Arkadaşlarımın bu ilgisi beni 
çok memnun etti ve geleceğimiz hak-
kında ümitlendirdi. Hissettiğim ve 
fark ettiğim kadarıyla bu sıcak ilgi, 
benim şahsımdan ve işimden çok 
İmam-Hatip nesline idi.

Merhum Kemal Güran, Baş-
kanlıkta çalışırken 1978 de Din İşle-
ri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. TDV
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lek dersleri öğretmenliği ve müdür yardımcılığına tayin 
edildi. 1969 yılı başında Milli Eğitim Bakanlığı Din Eği-
tim Genel Müdürlüğü Eğitim-Öğretim şubesi müdür 
yardımcılığı görevine getirildi. Bu genel müdürlükte sı-
rasıyla şube müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı, genel 
müdür başyardımcılığı (bu arada iki buçuk yıl genel mü-
dür vekilliği) ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.

1980-1984 yıllarında Ankara İmam-Hatip Lisesin-
de meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştı. 1984 yılında 
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu kurul 
uzmanlığı, program, yayın-kültür ve mevzuat dairesi 
başkanlıkları görevlerinde bulundu. 16 Ocak 1989 tari-
hinde emekli oldu.

16.01.1989 - 21.06.1993 tarihleri arasında Vakfımız 
Genel Müdür Yardımcılığı 21.06.1993 - 02.11.1994 ta-
rihleri arasında Vakfımız Genel Müdürlüğü 31.03.1995 - 
22.03.1997 tarihleri arasında Vakfımız Denetim Kurulu 
Üyeliği 22.03.1997 - 06.03.1999 tarihleri arasında Vakfı-
mız Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerinde bulundu.

26 Nisan 2009 tarihinde hayatını kaybeden mer-
hum Şevki ÖZKAN, evli ve 3 çocuk babasıydı.

 TÜRKİYE DİYANET VAKFI olarak kendisine 
Cenabı-ı Hak’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı 
ve sabırlar diliyoruz.

19 Eylül 1934 tarihinde Anka-
ra ili Kazan ilçesinin Soğu-

cak Köyünde doğdu. Köyündeki 
üç sınıflı ilkokulu bitirdikten sonra 
dedesinden ve köy camii imamla-
rından ders almak suretiyle hafız 
oldu. Daha sonra İstanbul Nuru-
osmaniye Kur’an Kursu’na devam 
ederek merhum Hacı Hafız Hasan 
AKKUŞ hoca efendi’de okuyup 
diploma aldı. Okul dışından im-
tihana girerek Kızılcahamam’dan 
beş sınıflı ilkokul diploması al-
mak suretiyle 1952-1953 öğretim 
yılında Ankara Merkez İmam-
Hatip Okuluna girdi. İlk beş yılını 
bu okulda, son iki yılını da Yozgat 
İmam-Hatip Okulu’nda okuyarak 
mezun olduktan sonra İstanbul 
Yüksek İslam Enstitüsü’ne devam 
etti. İmam-Hatip Okulunda okur-
ken 6 yıl kadar din görevlisi ola-
rak çalıştı.

İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü’nü bitirdikten sonra 
Adana İmam-Hatip Okulu mes-
lek dersleri öğretmenliğine atan-
dı. 1965-1967 yıllarında askerlik 
görevini tamamladıktan sonra 
Mersin İmam-Hatip Okulu mes-
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yolcu ettiğinizdeki hüznünüzün derecesi de bu tahmi-
ninize göredir.

Bu dünyada hayır üzere olduğuna inandığımız bir 
dostunuzu kabre koymuşsanız eğer; onu koyduğunuz 
kabrin Cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu; Şa-
irin;  Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde; Gönlü her 
yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler al-
tında kalan kabrinde Her seher bir gül açar; her gece 
bir bülbül öter.

Dizelerinde dile getirdiği gibi kabirde de sevdiği-
nizin huzur içinde olduğunu bilirsiniz. Her ne kadar 
ayrılığın hüznü sizi kederlendirse de, gönlünüz rahattır 
ve buruk bir mutluluğunuz vardır.  

26 Nisan 2009 tarihinde aramızdan ayrılan Türkiye 
Diyanet Vakfı Genel Müdürlerimizden Merhum Şevki 
Özkan da, ayrılığından hüzün duyduğumuz, dünyada 
ektiği tohumlar dolayısıyla ahiretinden umutlu oldu-
ğumuz, bu dünyayı hayır üzere yaşamış ve öylece de 
tamamlamış hizmet ehli bir insandı.

Ömrünü din hizmetine adayan Merhum Şevki Öz-
kan, hafızlıkla başladığı bu hizmeti, hizmetin her kade-
mesinde sürdürerek genel müdürlük seviyesine kadar 
götürdü. Din öğretiminde sürdürdüğü çalışmalarında 
gencinden yaşlısına bu milletin her ferdinin aydınlan-
ması yolunda gayret sarf etti; O da her Maarif neferi gibi 
insanlığı aydınlatan bir meşale oldu. Milli Eğitimdeki 
memuriyetinden emekli olduktan sonra ise hizmetine 
ara vermedi. “İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet 
edendir” düsturuyla Vakfımızda görev aldı.  Ankara 
İmam-Hatip okulundan sınıf arkadaşım olan Merhum 
Şevki Özkan’la aynı mefkureyi paylaşmanın ve uzun 
yıllar birlikte görev yapmanın mutluluğunu tattım. Gay-
retli, girişimci ve cesur bir yapısı vardı. Zor anlarımızda 
bile ümidini yitirmeyen, anlattığı güzel fıkralarla karam-
sarlığı dağıtan ve etrafına neşe dağıtan bir yapısı vardı. 
Ama ölüm gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Sayılı 
nefesler tükenince yapacak hiç bir şeyiniz kalmıyor.

Biz rahmetli Şevki Özkan’ın ölümünü Şeb-i Aruz 
olarak görüyoruz ve öyle inanıyoruz. Şahadetimiz de bu 
minval üzeredir. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.

Kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe, makamın 
cennet olsun Şevki Özkan.

Kemal Güran’ın ayrılığı tap taze 
iken; Türkiye Diyanet Vakfı eski 

genel müdürlerimizden Şevki ÖZ-
KAN da 26 Nisan 2009 tarihinde 
aramızdan ayrıldı. Mekânı Cennet 
olsun. Ayrılıkların hemen her türün-
de hüzün var… Hadisin ifadesiyle ne 
kadar yaşarsan yaşa, sonunda ölecek-
sin; ne kadar seversen sev, sonunda 
ayrılacaksın; Dilediğini işle muhak-
kak karşılığını görürsün! Ayrılık in-
sanoğlunun bir gerçeği! Ayrılık bizler 
için bir realite. Ayrılık insana hüzün 
verir ama her ayrılığın verdiği hüzün 
de farklıdır. Kimi ayrılıklar buruk bir 
hüzün verirken, bazen hicran, bazen 
kalbi kanatan, bazen de unutmak için 
pek çok şeyi feda edebileceğimiz bir 
olgudur ayrılık…

İnsanın sevdiklerinden ayrıl-
masının son keskin virajı ölümledir. 
Mevlana’nın diliyle “Şeb-i  Aruz” da 
olsa; Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in  
“Ölüm ne güzel şey o dur perde ar-
kasından haber. Hiç güzel olmasaydı 
ölür müydü Peygamber” dizeleriyle 
ölümün güzelliğine dikkat çekilse de; 
insan için her zaman bir ayrılıktır ve 
bizleri hüzünlendirir. Bu üzüntünün 
şiddeti de aramızdan ayrılan sevdik-
lerimizin bu dünyada nasıl yaşadık-
larıyla orantılıdır. Malumunuz nasıl 
yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ahiretiniz 
de bu dünyadaki ektiğiniz tohumlarla 
dizayn edilmiş bir mekândır. Az çok 
özeleştiri yapabilen, kendini dünyanın 
hengâmesinden zaman zaman uzaklaş-
tırıp ne oluyor diye etrafına bakabilen 
her insan; kendisinin ve yakınlarının 
bu dünyadaki ektiği tohumların beka 
âleminde nasıl filizleneceği hususunda 
az çok tahmin sahibidir. Bir yakınınızı 

Her Ayrılık Hüzünlüdür
Mehmet KERVANCI

TDV
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Vakfımız tarafından Kırgızistan’ın 
Osh şehrinde açılan Osh İlahiyat 

Fakültesinde eğitim gören ve hazırlık 
sınıflarını okumak üzere ülkemize geti-
rilen öğrenciler ülkemizdeki eğitimleri-
ni tamamlamanın gururunu yaşadılar. 

Vakfımızca Kırgızistan’da açılan ilahiyat 
fakültesinin hazırlık sınıfı öğrencileri, 
Türk kültürünü yakından tanımak, Tür-
kiye Türkçesini geliştirmek ve mesleki 
alt yapılarını güçlendirmek amacıyla 
ülkemize getirilmekte ve Ankara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesinde hazırlık 
sınıfını tamamladıktan sonra, ülkele-
rinde eğitim-öğretimlerine devam et-
mektedir.

Bu yıl hazırlık sınıfını başarıyla tamam-
layan Kırgızistanlı öğrenciler Vakfımız 
konferans salonunda yıl sonu veda şöle-
ni düzenlediler. Birbirinden güzel gös-
terilerin yer aldığı programda Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı ve Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Meh-
met Görmez, Prof. Dr. Ahmet Nedim 
Serinsu, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesimi Yazı-
cı birer konuşma yaptılar.
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Programa katılan Kırgızistanlı 
gençlere seslenen Prof. Dr. Mehmet 
Görmez Türk Cumhuriyetlerindeki 
topraklarda çok önemli şahsiyetlerin 
yetiştiğine dikkat çekerek “Gençler, 
sizin doğup büyüdüğünüz yerler, si-
zin doğup büyüdüğünüz topraklar, 
İslâm tarihinde, İslâm medeniyeti 
tarihinde çok önemli topraklar, çok 
büyük şahsiyetler yetiştirmiş top-
raklardır. Peygamber’imiz (A.S.V) 
Veda Hutbesinde 100 bin kişiye hi-
tap etti. Bu 100 bin kişiden sade-
ce 10 bin kişinin mezarı Arabistan 
Yarımadası’ndadır. 90 bin sahabi-
nin nerelerde, nasıl gömülü oldu-
ğunu, nasıl metfun olduğunu biz 
bilmiyoruz. Sadece gezerken rast-
lıyoruz. Azerbaycan’ın steplerinde, 
Kafkasya’ya doğru giderken, bir 
bakıyorsunuz bir sahabe mezarı. 
Kim diyorsunuz, Hazret-i Osman’ın 
18-19 yaşında genç bir oğlu olduğu-
nu öğreniyorsunuz. Özbekistan’da, 
Kırgızistan’da, Kazakistan’da, nere-
ye giderseniz gidin, bir sahabe me-
zarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu saha-
beler, seyrüsefer halinde, çok büyük 
bir nehirle karşılaşırlar. Hatta bu 
nehri deniz zannederler. Bir taraf-
tan öbür tarafa geçmek konusunda 
tereddütler geçirirler çünkü nehrin 

“Gençler!
Maveraünnehir’de
İslâm
medeniyetinin
ışığını
tekrar
yakmaya
muktedirsiniz.”

Prof. Dr. Mehmet Görmez
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

TDV Mütevelli Heyeti Üyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tür-
kiye Diyanet Vakfının yurt dışı-

na yönelik olarak yürüttüğü hizmet-
lerden büyük mutluluk duyduğunu 
belirterek konuşmasına başlayan 
Prof. Dr. Mehmet Görmez “Dış iliş-
kilerden sorumlu Başkan Yardımcısı 
olarak, yaptığımız hizmetler içeri-
sinde en çok zevk aldığım ve kalben 
de beni en çok mutmain kılan, müs-
terih kılan hizmet, Diyanet Vakfıyla 
birlikte yurt dışında yapmış olduğu-
muz, yahut yurt dışından Türkiye’ye 
getirerek vermiş olduğumuz eğitim 
hizmetidir. Kırgızistan’daki ilahiyat 
fakültemizle birlikte, Kazakistan’da, 
Azerbaycan’da bir ilahiyat fakülte-
miz, Azerbaycan’da bir imam–hatip 
lisemiz, Sofya’da bir yüksek İslâm 
enstitümüz, Bulgaristan’da üç,  
Romanya’da bir imam–hatip lisemiz 
var. Bu ülkelerden Türkiye’ye gelip 
Isparta İlahiyat Fakültesinde, Bur-
sa İlahiyat Fakültesinde, Kayseri’de, 
Konya’da, Ankara’da ve İstanbul’da 
okuyan hem lisans seviyesinde, hem 
lisansüstü seviyede öğrenim gören 
çok kıymetli öğrenciler, çok kıymetli 
genç kardeşlerimiz var, onlarla bir-
likte olmak gerçekten bize büyük bir 
mutluluk veriyor.” dedi.
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Bilgi, İslâm’ın bilgisi, vahyin bilgi-
si rahmet damlaları olarak Hicaz 
Yarımadasına yağdı, o damlalar 
Anadolu topraklarından da geçerek, 
Amuderya’da, Siriderya’da bir nehre 
dönüştü. Nehrin öte yakasında ise 
bu bilgi, usule dönüştü, felsefeye dö-
nüştü, kelama dönüştü, astronomiye 
dönüştü, fiziğe dönüştü, matematiğe 
dönüştü, Farabiler yetişti, İbni Sina-
lar yetişti, Buhariler yetişti, Serahsi-
ler yetişti.” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Görmez ko-
nuşmasının sonunda, öğrencilerden 
bu büyük ilim adamlarının yolun-
dan gitmelerini isteyerek “Sizden is-
tirhamımız, bu büyük hocalarımız 
adına sizden en büyük istirhamı-
mız, en büyük ricamız, kendi top-
raklarınıza gittikten sonra, bu ilim 
yolculuğuna devam ederek, ama sa-
dece sıradan bir fakülte mezunu ol-
mayarak, her biriniz İbn-i Sina’nın 
yolunda, bir başkası Buhari’nin yo-
lunda, bir başkası Ebu Hanife’nin, 
İmam Serahsi’nin yolunda tekrar 
Maveraünnehir’de, İslâm Medeniye-
tinin ışığını yakmaya aday olmanı-
zı hepinizden istirham ediyorum.” 
dedi. 

öbür yakası görünmüyor. Bu ne-
hir, bizim bilgi tarihimizde, bizim 
medeniyet tarihimizde bilgiyi, ilim 
hayatımızı ve medeniyet hayatımızı 
ikiye böldü. Biz onun için ulemayı 
ikiye ayırmışız. Bir de Maveraün-
nehir uleması demişiz. Nehrin öte 
yakasında, işte sizin doğup büyü-
düğünüz topraklar. Nehrin öte ya-
kasında Fergana Vadisi var. Ferga-
na Vadisinin bir ucunda Farab var, 
Farabi’nin doğduğu köy. Az beriye 
geliyorsunuz Türkistan, Hoca Ah-
met Yesevi’nin bütün haşmetiyle 
yaşamaya devam ettiği yer. Oradan 
Özbek topraklarına giriyorsunuz, 
Taşkent, Semerkant, Buhara, bü-
tün hadisçilerimizin, bütün fakih-
lerimizin, kelamcılarımızın yetiştiği 
yerler. Oradan Kırgız topraklarına 
varıyorsunuz. Kırgız topraklarında 
Özgen var. Özgen, Hanefi fıkhında 
Ebu Hanife’den sonra belki de en bü-
yük alim olarak niteleyebileceğimiz 
İmam Serahsi’nin 30 ciltlik Mebsut’u 
kuyuda yazdığı yer. Biraz öteye gi-
din, Merginan var, Merginani’nin 
yetiştiği yer. Oradan başka toprak-
lara geçin. Tirmiz, çıkar karşınıza. 
Kısaca şunu söylemek istiyorum: 

>> ŞÖLEN
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da bulunan yöneticilerine, onların buraya gelmelerini 
ve buradaki masraflarını ve sonra Osh’taki fakültenin 
devamı yönünde, bilebildiğim kadarıyla hiçbir sıkıntı 
çekilmeden onlara bu imkânı veren Türkiye Diyanet 
Vakfının değerli mensuplarına teşekkür etmek istiyo-
rum.” dedi.

Yapılan hizmetlerin rakamlarla ifade edilmesin-
den ziyade niteliğinin önemli olduğuna vurgu yapan 
Nesimi Yazıcı “Bizim yaptığımız, yapacağımız hizmet-
ler rakamlarla anlatılmayacak boyuttadır. Bazen sene 
sonunda veya sömestr sonlarında ne gibi bir çalışma 
yaptığımızı açıklamak sadedinde kaç tebliğ sunduğu-
muz, kaç makale yazdığımız tespit edilir ve üst ma-
kamlara gönderilir. Sonra bir kısım hocalarımız için 
anı kitapları çıkarılır ve bakarsınız ki üç sayfada, beş 
sayfada veya on üç sayfada yaptığı çalışmanın rakam-
sal değerleri ortaya konur ve hocanın iyi çalıştığını 
söyleriz. Halbuki, hocaların iyi çalışması, doğrudan 
doğruya insana yapılan hizmette. O, ne rakamlara, 
ne sayfalara tam olarak aksedebilir. İşte onlar bu ev-
latlarımızdır, işte onlar, bu zamana kadar, on altı sene 
içerisinde yetiştirdiğimiz ve birçoğumuzun görmediği 
o uzaktaki, fiilen uzaktaki ama bizim çok yakınımız-
da, gönlümüzde hissettiğimiz o ülkeye gönderdiğimiz 
evlatlarımızdır. Ben onları tebrik ediyorum. Onların 
yetişmesine vesile olanları tebrik ediyorum. Türkiye 
Diyanet Vakfının hizmetinin yalnızca Kırgızistan’daki 
İlahiyat Fakültesinden ibaret olmadığını, bunun bizim 
hissemize düşen küçük bir kısmını bugün burada ha-
tırlamak durumunda olduğumuzu da tekrar gündeme 
getirerek, onların da hizmetlerinin artarak devamını 
temenni ediyorum.” dedi.

Prof. Dr. Nesimi Yazıcı
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı

Kırgızistan’dan gelerek A.Ü. İla-
hiyat Fakültesinde eğitim gö-

ren öğrencilerin yetişmesine vesile 
olmaktan dolayı büyük mutluluk ve 
gurur duyduğunu belirterek konuş-
masına başlayan Prof. Dr. Nesimi 
Yazıcı, öğretmen olarak insana hiz-
met etmenin sevindirici olduğunu 
söyledi. 

Öğrencilerin yetişmesinde öğ-
retim görevlilerinin büyük emeğinin 
bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. 
Nesimi Yazıcı “Ben bu emeği veren 
fakültemizin öğretim üyelerine, on-
larla yakından ilgilenmek durumun-
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Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu
A.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğrt. Üyesi

Kırgızistan Osh İlahiyat Fakül-
tesinin 16 yıl önce Türkiye Di-

yanet Vakfı tarafından açıldığını ve 
buralardan mezun olan öğrencilerin 
Kırgız Devleti nezdinde çok kıy-
metli mevkilerde bulunduklarını ve  
Kırgız toplumuna hizmet ettikleri-
ni belirterek konuşmasına başlayan 
Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, bu 
mezunlara Kırgızistan Devletinin 
de önem verdiğini belirterek “Kırgız 
Millî Eğitim ve Yükseköğretim Mev-
zuatı çerçevesinde çok olağanüstü 
bir durum gerçekleşti, özel bir ya-
sayla mezunlarımıza Adap, Ahlak 
Sabagı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgi-
si Dersi okutma imkânı verildi. Aynı 
zamanda Din Tanu, Dinler Tarihi 

diyebileceğimiz bir dersi de bizim 
mezunlarımız okutuyor ki bu Kırgız 
toplumunu ve Kırgızistan’daki dinî 
hareketliliği bilenler için çok önemli 
bir gelişmedir.” dedi.

Osh İlahiyat Fakültesinde öğre-
nim gören öğrencilerin ülkemizdeki 
kazanımlarını ülkelerinde yansıttık-
larına dikkat çeken Ahmet Nedim 
Serinsu “öğrencilerimizin ülkemiz-
deki kazanımları çerçevesinde orada 
yürüttükleri çok olağanüstü faaliyet-
leri de var. Mesela, Osh şehrinde iki 
tane yetimhane var, bu yetimhane-
nin sürekli ziyaretçileri bizim öğren-
cilerimizdir. O öğrencilerin oradaki 
çocukların ihtiyaçlarını kendi harç-
lıklarından karşılayarak, her zaman 
destek vermektedirler.” dedi.

Osh İlahiyat Fakültesinin 
Kırgızistan’a önemli kazanımlar 
sağladığını belirten Prof. Dr. Ah-
met Nedim Serinsu, bu fakültede 
okuyan öğrencilerin yetişmesi-
ne çok özen gösterdiklerini ifade 
ederek “Biz bu sevgili gençlerimi-
ze çok özeniyoruz, onlardan çok 
şeyler bekliyoruz. Onlarla ilk ta-
nıştığımızda, seçim için, öğrenci 
seçimi için gittiğimizde onlara tek 
şey söylüyoruz, diyoruz ki: Yüce 
Allah’ı çok seveceksiniz, Sevgili 
Peygamber’imizi örnek alacaksınız, 
ananıza babanıza hürmet edeceksi-
niz ve Kırgızistan’a hizmet edecek-
siniz. Bu o kadar tesirli oluyor ki… 
orada bir mezunumuz şöyle bir ko-
nuşma yaptı; dedi ki: ‘Ben Bişkek’te 
iyi bir işte çalışıyorum ama ho-
camız bize dedi ki bu ülkeye bor-
cunuz var, bu borcu ödemelisiniz. 
Ben gururumun sesini susturama-
dım ve kalktım, geldim, şu anda 
Osh’ta kadı yardımcısı olarak çalı-
şıyorum.’ Dolayısıyla, Osh İlahiyat 
Fakültesi, Osh Şehrinde ve Kırgı-
zistan toplumunda çok önemli, çok 
kıymetli bir yere sahip.” dedi.

>> ŞÖLEN

TDV
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MEZUNİYET>>

Hazırladıkları program ile izle-
yicilere keyifli anlar yaşatan Altın-
dağ Kız Öğrenci yurdu öğrencileri-
nin veda gecesinde; Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz, Prof. 
Dr. Bünyamin Erul, TDV Yurtlar 
ve Sosyal Tesisler İktisadi İşletme-
si Müdürü Erdoğan Doğan ile Yurt 
Müdürü Nihat Ünal birer konuşma 
yaptılar.

V akfımızın Ankara’da bulunan 
Altındağ Kız Öğrenci yurdunda 

dört yıl süreyle kalan ve bu yıl okul-
larından mezun olan öğrenciler, Vak-
fımız Kocatepe Camii Konferans Sa-
lonunda bir veda gecesi düzenlediler.

Dört yıllık emeklerinin ödülünü 
alan ve bunun haklı gururunu yaşa-
yan öğrenciler, hem okuldan mezun 
olmanın sevincini, hem de dört yıl 
süreyle bir aile ortamı sıcaklığında 
barındıkları yurttan ayrılmanın hüz-
nünü yaşadılar.
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li hizmetlere imza atan Türkiye Diyanet Vakfının da 
öğrencilere destek vermek amacıyla ülkemizin değişik 
şehirlerinde yurt hizmeti sunmasının sevindirici oldu-
ğunu söyledi.

Okulun bitmesi ile eğitim hayatının bitmeyeceği-
ni ve eğitimin bir hayat boyu devam edecek bir süreç 
olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Yılmaz “Gençler! haya-
ta atılacaksınız, değişik alanlarda eğitim gördüğünüz 
malum. Değişik alanlarda, değişik sahalarda, hizmet 
alanlarına atılacaksınız. Şimdiye kadar öğrencilik ha-
vası içinde idiniz ama bundan sonra da hayatın üze-
rinize yükleyeceği mesuliyetlerle karşı karşıya olacak-
sınız. Çok sorunlar ve sorularla karşılaşacaksınız. So-
runları çözmek, soruları cevaplamak durumundasınız. 
Mutlaka gördüğünüz bu eğitim hayatı size bu yönde 
katkılar sağlamıştır ama eğitim burada bitmez, eği-
tim, eğitim öğretim hayatın sonuna kadar sürecektir. 
Bundan sonra alanlarınızda en başarılı kimseler olma 
yönünde gayret etmelisiniz ve memleketimize en iyi 
hizmetleri yapabilecek konumda olmalısınız.” dedi. 

yazmanın değerini tam anlamışken ne yazık ki süre 
bitiverir ve hayat onları beklemektedir. Tabiî, şu an 
için kim bilir, Türkiyemizin hangi güzel bölgesi, okulu 
onları beklemektedir. Kendilerine nice hizmetler na-
sip olacaktır. Tabiî, şimdiye kadar aldılar, almaya ça-
lıştılar; şimdiden sonra hem almaya devam edecekler, 
hem de vermeye devam edecekler. Aldığı güzellikleri, 
bilgileri, ahlaki öğretileri, İslâm’ın kendilerine kazan-
dırdığı bütün güzellikleri etrafıyla paylaşacaklar ve 
etraflarına birer meşale olacaklar. Çünkü bu millet 
bizi bekliyor, bu millet genç kızlarımızı, genç öğret-
menlerimizi bekliyor ve kendilerinden alacakları çok 
şey var. Ancak, zaman çok çabuk geçiyor. Dediğim 
gibi okumanın yaşı yok, zamanı yok ve ben kendimi 
inanın hâlâ öğrenci gibi hissediyorum, hâlâ öğrenci 
heyecanıyla okumaya çalışıyorum.” dedi.

Prof. Dr. Bünyamin Erul konuşmasının sonunda 
öğrencilere hitaben, eğitimin önemine değinerek ken-
dilerini donanımlı hale getirmelerini isteyip “Gençleri-
mize bu heyecanlarını, bu ilim aşklarını, hizmet aşkla-
rını çok daha güçlendirerek, bizden aldıklarını gittik-
leri yere götürmelerini tavsiye ediyorum. Kendilerini 
geliştirerek, ilimlerini biraz daha artırarak, samimi-
yetlerini daha da pekiştirerek, hangi meslekten, hangi 
fakülteden mezun olursa olsun, bu öğrencilerimizin 
gittikleri yerde en güzide şahsiyetler, en güzel model 
örnekler olacağından hiç şüphem yok.” dedi.

Prof. Dr. Ali Yılmaz

Eğitim hayatında yurtların ta-
mamlayıcı bir unsur olduğunu 

belirten Prof. Dr. Ali Yılmaz, gü-
nümüzde çok kaliteli yurtların bu-
lunduğunu, eğitim alanında önem-

Prof. Dr. Bünyamin Erul

Türkiye Diyanet Vakfı Altındağ 
Kız Öğrenci yurdunun bir aile 

yuvası ve sıcak bir ortamın hakim 
olduğu bir yurt olduğunu belirte-
rek konuşmasına başlayan Prof. Dr. 
Bünyamin Erul, öğrenicilere bu hiz-
metleri sunanlara teşekkür etti.

Öğrencilerin fakülte biterken 
öğrenci olduklarını fark ettiklerini 
belirten Prof. Dr. Bünyamin Erul 
“Tam ilmin, bilginin, fakültenin, 
öğrencilerin, kitabın, okumanın, 

>> MEZUNİYET
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doğan Doğan “Bir aile yuvasının sıcaklığında sevgi ve 
saygı yumağı ile yoğrularak verilen yurt hizmetinde 
ulaşılan başarının sırrı, samimiyet ve hizmet aşkıdır. 
Emsal yurtlara göre hem daha iyi ve kaliteli hizmet 
verilmekte ve hem de Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve 
Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi yurtlarında daha eko-
nomik fiyatlarla barınılmaktadır.” dedi.

Yurtlarda öğrencilerin çalışmaya ve başarılı ol-
maya özendirildiğini, kültürel ve sosyal faaliyetlerle 
öğrencilerin özgüven ve kişiliklerinin gelişmesine yar-
dımcı olunduğunu ifade eden Erdoğan Doğan, bu ko-
nuda başarılı olan öğrencilerin ödüllendirildiğini de 
sözlerine ekledi. 

İşletmenin amacının; ülkemizin eğitim hizmetleri 
çerçevesinde öğrenci yurtları konusundaki beklenti ve 
ihtiyaçlarını dikkate alarak, kaliteli barınma hizmetini 
en iyi şekilde vermek olduğunu belirten Erdoğan Do-
ğan, kaliteyi sürekli iyileştirme prensibiyle öğrencilere 
barınma hizmeti veren eğitim kurumlarından biri ol-
mak olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Er-
doğan Doğan “Milletimizin ve devletimizin gelecekteki 
teminatı olan değerli gençler, sizler çok yoğun ve yoru-
cu bir çalışma maratonunu başarı ile tamamlayarak 
mezuniyet ipini göğüslemiş bulunmaktasınız. Yarışın 
1. etabı bitmiş olmakla beraber bundan sonraki 2. etap 
da hemen başlayacaktır. Bu etapta da şimdiye kadarki 
gayretlerin semeresini almak için büyük bir çalışma 
göstermeniz gerekecektir. Bunu da başaracağınızdan 
eminiz. Başarmalısınız bu milletin bu vatanın sizlere, 
irfanı, gönlü, vicdanı hür, münevver kadrolara ihtiya-
cı var. Bu kadroları doldurun. ‘İnsanların hayırlısı in-
sanlara faydalı olanlardır’ düsturunu unutmadan bu 
millete, bu vatana, ailenize ve kendinize hayırlı hiz-
metler yapmanın gayreti içinde olmalısınız. Aksi halde 
şimdiye kadarki çalışmalarınız amacına ulaşamaya-
caktır.” dedi.

Erdoğan Doğan
TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler

İktisadi İşletmesi Müdürü

Türkiye genelinde üniversite sa-
yısının artmasına paralel olarak 

üniversite gençliğinin de sayısının 
arttığını ve bununla beraber barınma 
ihtiyacının gündeme geldiğini belir-
ten Erdoğan Doğan, bu konuda dev-
letimizin omuzlarına binen yükü ha-
fifletmeyi ve yüksek öğrenim gençli-
ğine huzur içinde kalabilecekleri yer 
temin etmeyi amaçlayan Türkiye Di-
yanet Vakfının bir çok şehirde yurt 
hizmeti sunduğunu söyledi. 

Doğan, ülke genelinde Vakfı-
mıza ait olup işletmece çalıştırılan 6 
adet kız, 4 adet de erkek olmak üze-
re toplam 10 adet yurdun bulundu-
ğunu söyledi. 

İşletme bünyesindeki bütün 
yurtların teknik yapıları ve sunulan 
hizmetler hakkında bilgi veren Er-
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bolü olmaya çalıştık. Okullarımız, siz öğrencilerimizin 
hasretle vuslat alemlerinin birleştiği eğitim istasyonla-
rıdır. Bugün sizler, dört yıllık çalışmalarınızın meyve-
lerini gördükten ve hasadını topladıktan sonra, mezun 
olup diplomalarınızı almayı hak ettiniz. Şimdi ise yük-
seldiğiniz başarınızın burcuna, elde ettiğiniz zaferin 
bayrağını dikmenin gurur ve onurunu yaşıyorsunuz. 
Bizler, yarının bu sevimli minyatürlerini müsamaha 
deryasında yüzdürebildiğimiz oranda, ummandan en 
nadide incileri getireceklerine inanıyorduk. Yanılma-
dık öyle de oldu.” dedi.

Öğrencilere öğretimin yanı sıra sosyal ve kültü-
rel aktivitelerle destek verme gayretinde olduklarını 
belirten Nihat Ünal “Öğretimin yanında, sosyal ve 
kültürel aktiviteleri ile cehli örten kumaşın harıl ha-
rıl dokuyucuları konumunda olmaya çalıştık dört yıl 
boyunca. Davud’un elinde yumuşayan demir gibi, 
sizlerdeki davranış güzelliklerini görünce, tatlı bir 
ıstırabın tebessümü okundu yüzlerimizde. Bir şelale 
haşmetiyle akan gönüllerinizdeki o coşkuya şahit ol-
duktan sonra, sizleri ideal insanların su katılmamış 
mümessilleri olarak gördük. Bizler Eyüp peygamber 
sabrı ile cıva gibi şekle girmeyen siz afacan toplulu-
ğunu tel tel akort ederek, curcunadan ahenge dönüş-
türdükten sonra, ellerimizdeki bu muammalı minya-
türleri başarı, ahlak ve karakter zebercedleriyle yıl-
madan ve üşenmeden tezyin etmenin gayreti içinde 
olduk hep.” dedi.

M. Nihat Ünal
Altındağ Kız Öğrenci Yurdu Müdürü

Konuşmasını öğrencilere hitaben 
yapan Nihat Ünal, öğrencilerin 

eğitimde başarıyı yakalayabilmesi 
için her türlü fedakarlığa katlandık-
larını ifade ederek “Bizler sizler için, 
tıpkı çevresini aydınlatırken eriyen 
bir mum gibi, kovaları dolduran 
ve itina ile çiçekleri ve fidanları su-
layıp geliştiren ve yetiştiren mutlu 
bahçıvanlar olmaya; sizler için, gön-
lü sevgi, şefkat ve hoşgörü deryası 
olarak fedakârlığın ve sabrın sem-

>> MEZUNİYET
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ve mutluluğuna ortak. Soğuk gecelerde üzerini örten el, 
derse geç kalırken çalar saatin demek ve hepsinden de 
öte dost, bir elmanın iki yarısı demek. Yurdumuz ise, 
bu dostluğa vesile olan elmanın ortasındaki çekirdek.

Farklı yerlerden, farklı kültürlerden geldiğimizden 
olsa gerek, Karadeniz’in hırçınlığına, Akdeniz’in dur-
gunluğuna, Ege’nin efeliğine, Marmara’nın nazına şahit 
olduk, velhasıl dünyanın renkleriyle boyandık. 

Hamdık, yandık, birbirimize sımsıkı bağlarla bağ-
landık. Öyle benimsedik ki birbirimizi, çoğu zaman 
konuşmadan bile anlaştık. Zor zamanlarda destek, ışık 
olduk. Umutla güzel günlerin hayalini kurduk.

Farklı mesleklerin eğitimini aldık ve işte mezun 
oluyoruz. Hayat işte; koparken takvim yaprakları bir-
birini kovalarcasına, dolu bir takvim bırakıyoruz ardı-
mızda. Ne demiş şair:

“Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.”
Yıllar önce çalışmaya başlayan kum saati, son 

kumlarını döküyor olmalı şu an. Son yaprak düşüyor 
olmalı takvimimizden. Üniversite öğrenciliğinin ahiri, 
hayat öğrenciliğinin evveli. 

Çok şey yaşadık, çok şey öğrendik ama öğrendi-
ğimiz bir şey var ki o da ayrılıkların vuslatlara gebe ol-
duğudur. Vuslatımız hiç bitmesin. 

Unutulmaz dostluklar kazandığımız yurdumuz-
dan ayrılırken sizlere muhteşem bir şiirle veda etmek 
istiyorum.
“Yalnızlığa dayanırım da bir başınalığa asla,
Yaşlanmak hoş değil, duvarlara baka baka,
Bir dost göz arayışıyla, saat tıkırtısıyla,
Korkmam geçinip gideriz biz mutlulukla, 
Ama, ama günün aydın akşamın iyi olsun diyen biri olmalı,
Bir telefon çalmalı ara sıra da olsa kulağımda.
Yoksa zor değil, hiç zor değil. 
Demli çayı bardakta karıştırıp,
Bir başına yudumlamak doyasıya.
Ama çaya kaç şeker alırsın diye bir ses olmalı ya ara sıra.”

Fatma Türkmen
Öğrenci

Hayat bir okul, suda sabun misa-
li eridi zaman, akıp gitti yıllar 

avuçlarımızdan.
Bu şehre ilk adımı attığımızda 

yüreğimizi kavuran aileden ayrılma 
acısını tek acı zannettik. Ta ki gitme 
vakti gelince, aynı acıyı hissedene dek. 

Tanımadık yüzler karşıladı bizi, 
sonra gördük ki bazen baba şefkati, 
bazen abla muhabbeti, yanında eksik 
olmayan anne merhameti, ara sıra 
da ağabeylerimizin bir bardak sıcak 
çayları ve anons sesleri. 

Hayat, Altındağ Kız Öğrenci 
Yurdunda, hiçbir yerde tadamayaca-
ğımız dostluklara gebe kaldı biz far-
kına varmadan. Ne metrekareler en-
gel oldu dostluğumuza ne de stresli 
günler. Küçücük odalarımıza koca-
man yüreklerimizi sığdırdık, gece-
nin karanlığı aydınlandı doyumsuz 
sohbetlerimizle. Hastayken hemşire, 
dertliyken derman olduk birbirimi-
ze. Gecenin bir yarısı paylaştığımız 
sadece ekmeğimiz değil, bizi kenet-
leyen sevgimizdi. 

Dost demek, bir elma dilimi, 
tam da canın istediğinde. Dost de-
mek, ağladığında başını koyabile-
ceğin bir omuz demek. Dost, sevgi, 
kardeşlik, sadakat, hoşgörü, sabır, 
sırdaş, cebindeki son paraya, acına 

TDV
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SAĞLIK KÖŞESİ

Türkiye`de yaklaşık 120 bin Parkinson hastası olduğu var sayılıyor. Alzheimer`dan 
sonra beyin hastalıkları arasında en sık görülen sorun olan Parkinson hastalığı, 

çoğunlukla orta ve ileri yaşta ortaya çıkıyor. Hastanın hareketlerini kısıtlayan ve onu 
zamanla bakıma muhtaç hale getiren Parkinson hastalığına karşı, yeni tedaviler ile 
başarılı sonuçlar alınıyor.

TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi Konsültan Hekimi Prof. Dr. Ali Savaş, Par-
kinson hastalığı, bu hastalığın en yeni tedavi yöntemleri ve bu alanda yapı-
lan son çalışmalar ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı...

TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi
Parkinson Cerrahisi Merkezi
Prof. Dr. Ali SAVAŞ
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lir. Cerrahi girişim uygulanacak hastanın genç veya 
orta yaşlarda olması, beyin görüntüleme tetkiklerinin 
normal bulunması ve ileri unutkanlığın olmaması 
gerekir. Ameliyat kararını daima Nörolog ve Beyin 
Cerrahı birlikte verir. Beyin cerrahı ameliyat yönte-
mi hakkında karar verir ve uygular, daha sonra hasta 
yine nöroloji uzmanının takibine girer.

Parkinson hastalığının cerrahi tedavisinde, sub-
talamik nukleus (STN), talamus ve pallidum gibi de-
rin beyin yapılarına yönelik olarak uygulanan başlıca 
iki grup stereotaktik cerrahi yöntem vardır: bunlar, 
(1) talamotomi, pallidotomi’de olduğu gibi hareket 
bozukluğuna yol açan merkezlerde radyofrekans ile 
lezyon (harabiyet) yapılması ve (2) nörostimulasyon 
(beyin pili) temelli uygulamalardır. Bu yöntemlerin 
herbiri uygun hasta gruplarında kullanılabilmektedir. 
Parkinson hastalığı ve hareket bozukluğu cerrahisin-
deki son 10 yıldaki en büyük gelişme, halk arasında 
“beyin pili” olarak bilinen nörostimulatör uygula-
malarıyla yaşanmıştır. Beyin nörostimulatörleri, Par-
kinson hastalığı, tremor (esansiyel, multiple sclerosis 
vb.), distoni (istemsiz kasılma) gibi özellikle istem dışı 
hareket bozukluğu olan hastalarda kullanılan yüksek 
teknolojik ve yüksek maliyetli sistemlerdir.  Parkin-
son hastalığında kullanılan cerrahi ve medikal (ilaçla) 
tedavi yöntemleri hastalığın ilerlemesini tam olarak 
durdurmaz, sadece bulgularda kısmi düzelme sağlar-
lar ve hastalığın bilinen küratif, kesin bir tedavi yön-
temi bulunmamaktadır. Ameliyattan sonra hastalar 
çoğu zaman ilaçlarını tam olarak kesmezler, ancak 
ilaçların dozu azaltılabilir. Parkinson hastalığında ya-
pılan ameliyatlar, diğer beyin cerrahisi ameliyatları ile 
kıyaslandığında daha düşük riskli ameliyatlardır.

Parkinson cerrahi tedavisi maliyet olarak da 
ağır bir hastalık. Sosyal Güvenlik Kurumu
bu maliyeti hastayla paylaşıyor mu?
Bu ameliyatta kullanılan beyin pilinin sadece malze-
me maliyeti 40.000 TL. dir. Soysal Güvenlik Kurumu 
beyin pili ücretinin tümünü, hastane, ameliyat ve cer-
rahi uygulama masraflarının bir kısmını karşılamak-
tadır. TDV Özel 29 Mayıs Hastanesi; en üst tıbbi 
donanım cihazları, ekipmanları ve uzman kadrosu ile 
hastalarımıza  bu ameliyatı yapmamıza imkan sağla-
maktadır. 

Parkinson nedir?
Belirtileri nelerdir?
Parkinson hastalığı beynin ilerle-
yici, dejeneratif ve fonksiyonel bo-
zukluklara yol açan bir hastalığıdır. 
Bu hastalığın başlıca bulguları, tit-
reme, kaslarda sertlik, hareketlerde 
ve yürümede yavaşlamadır. Bu has-
talığın semptomatik tedavisine iliş-
kin medikal (ilaç) ve cerrahi tedavi 
yöntemleri bulunmaktadır. Bu has-
talıkların nedenleri farklı olduğu 
için tedavileri de değişik olabilmek-
tedir. Kimisi iyileşme gösterirken, 
kimisi hızlı bir seyirle ağırlaşabil-
mektedir. Bu nedenle parkinso-
nizmli bir hasta görüldüğünde esas 
sebebin araştırılması ve kesin tanı 
konulması önemlidir.

Parkinson hastalığının
oluşma nedenleri nelerdir?
Bazı hastalarda ailevi-genetik yat-
kınlık sözkonusudur. Ancak çoğu 
hastada hastalığın nedeni bilinme-
mektedir.  Bugün için hastalığın ge-
lişim mekanizmalarıyla ilişkili kesin 
kanıtlar henüz yoktur. Günümüzde 
idiyopatik Parkinson hastalığının, 
genetik yatkınlık ve çevreden ge-
len etkiler sonucu ortaya çıkan ve 
birden çok faktöre bağlı olduğu bir 
hastalık olduğu kabul edilmektedir.

Parkinson hastalığının
ilaçla tedavisi mümkün müdür? 
Hangi durumlarda
hasta ameliyat olmalıdır?
Riskleri nelerdir?
Parkinson hastalığında tedavi ön-
celikle ilaçlarla yapılır. Ancak kulla-
nılan çeşitli ilaçlardan yeterli yarar 
görülmediği takdirde, özellikle bazı 
belirtiler için ve seçilmiş hastalarda 
cerrahi yöntemlere başvurulabi- TDV
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>> ŞUBELERİMİZDEN FAALİYETLER

leştirmenin mutluluğu ile yapımında emeği geçenleri 
tebrik ediyorum.” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, depremde çok 
hasar gören Düzce’nin tekrar inşa edildiğini, camilerin 
yeniden yapıldığını ve hasar gören binaların yeniden 
onarıldığını  belirterek “Diyanet İşleri Başkanlığı, Düzce 
Müftülüğü ve Düzcelilerin elele vererek bu eserleri halkı-
mızın hizmetine sunmaları büyük bir hizmettir” dedi. 

Binanın açılış kurdelesi, Prof. Dr. Mustafa Said Ya-
zıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğ-
lu, Düzce milletvekilleri ile Düzce Valisi Bülent Kılınç 
tarafından kesildi. 

Açılış ve Temel Atma Törenleri
Bir dizi açılışlar için Düzce’ye giden Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu tarafından Düzce Ka-
lıcı Konutlarda yapılan camilerin açılışları da yapıldı. 

2005 yılında temeli atılan Kalıcı Konutlar Hicret Ca-
miini ziyaret edip yerinde incelemelerde bulunan Prof. 
Dr. Ali Bardakoğlu, Hicret Camii bahçesinde inşa edile-
cek olan Hicret Camii Kur’an Kursu’nun da temelini attı. 
Kursun yakın zamanda hizmete girmesi temennisinde 
bulunan Ali Bardakoğlu, dualarla harç butonuna bastı.

DÜZCE

Düzce İl Müftülüğü Hizmet Bi-
nası düzenlenen bir törenle hiz-

mete açıldı.
Törene Prof. Dr. Mustafa Said 

Yazıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı ve 
Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Düzce Va-
lisi Bülent Kılınç, Düzce milletvekil-
leri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl 
Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Alaaddin Gürpınar, 
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vere-
rek emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Bülent Kılınç Devlet olarak 
halkın temel ihtiyaçlarını karşıla-
ma noktasında hizmet verdiklerini, 
vatandaşların da bu tür hizmetlere 
büyük destek verdiğini  belirterek 
“Milletimiz bu konularda üzerine 
düşen görevi her zaman yapmıştır. 
Düzce’deki bu çalışmaların yapılma-
sında büyük katkısı olan başta Diya-
net İşleri Başkanlığımıza, İl Müftü-
lüğü ve personeline, en nihayetinde 
yardım sever Düzce halkına, Türk 
milletine teşekkür ediyorum” dedi. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Bardakoğlu, müftülük binası ile 
Düzce’ye güzel bir eser kazandırıl-
dığını belirterek “Bu eser destekleri-
mizle, Düzce Müftülüğünün yoğun 
gayreti ve çabalarıyla tamamlandı. 
Bu güzel eserimizin açılışını gerçek-
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GÜMÜŞHANE

Kutlu Doğum Haftası bu yıl Gümüşhane Müftülüğü 
ve Vakfımız Şubesi işbirliği ile düzenlenen değişik 

etkinliklerle icra edildi.
Hafta münasebetiyle düzenlenen Kutlu Doğum 

Anma Programı ve İslam’da Aile konulu konferansa, 
Gümüşhane Vali Yardımcısı Hasan Erkal, Belediye Baş-
kanı Mustafa Canlı, İl Müftüsü M. Cüneyt Kavşut, ilçe 
müftüleri, daire amirleri ve kalabalık bir topluluk işti-
rak etti. Açış konuşmasını İl Müftüsü ve Vakfımız Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Cüneyt Kavşut’un yaptığı 

konferansa tebliğci olarak Rize İla-
hiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ahmet Koç katıldı.

Belediye Fatih Parkında 1000 
kişiye Kutlu Doğum Pilavı ikramın-
da bulunan Gümüşhane Şubemiz, 
okullar arasında da değişik konular-
da şiir ve kompozisyon yarışmaları 
düzenledi.

İslam’da Aile Konulu Konferans

Kutlu Doğum Aşı
İkramı
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Sakarya Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Sinan Cihan’ın açış konuşmasını yaptığı prog-
ramda, Haseki Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi Meh-
met Savaş, İslam’da Aile konulu bir tebliğ sundu.

Tebliğinde Peygamber Efendimizin yaşam tarzı 
ve aile yaşantısı hakkında örneklemelerle açıklamada 
bulunan Savaş, aile kurumunun kutsallığı üzerinde 
durdu.

Programda İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından da-
vetlilere gül takdim edilirken, davetlilere Vakfımız ya-
yınlarından Aile ve Gençlik kitabı dağıtıldı.

>> ŞUBELERİMİZDEN FAALİYETLER

SAKARYA

Her yıl Kutlu Doğum Haftasını 
büyük bir coşkuyla kutlayan 

Sakarya İl Müftülüğü ve Vakfımız 
Şubesi, bu yıl da Atatürk Kapalı Spor 
Salonunda gerçekleştirdiği etkinlikle 
gönülleri fethetti.

Programa Sakarya Valisi Hüse-
yin Atak, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Zeki Toçoğlu, Sakarya millet-
vekilleri, daire amirleri ve kalabalık 
bir topluluk iştirak etti.

Mehmet Savaş
İslam’da Aile Konulu
Tebliğini
Sundu

Konferansımız Büyük İlgi Gördü

İl Müftümüz Sinan Cihan Şiir Yarışmasında
Dereceye Giren Çocuklara Hediyelerini Verdi

Gül Takdimi

Kutlu Doğum Aşı İkramı

TDV
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BİYOGRAFİ>>

Vakfımızın Genel Müdürlük Görevine

Süleyman Necati Akçeşme
Atandı

1959 yılında Afyon’un Bolvadin ilçesinde 
doğdu. İlköğretimini bu ilçenin 

Akçeşme İlköğretim okulunda tamamladı. Bolvadin 
İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesine devam etti. 1984 
yılında bu fakülteden başarıyla mezun oldu. Devlet 
Lisan Okulunda Arapça eğitimi alarak 1985 yılında 
eğitimini tamamladı.

1977 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında memur 
olarak göreve başladı ve sırasıyla; musahhih, şef, 
APK uzmanı ve vaizlik görevlerinde bulundu.

1988-1994 yılları arasında Hollanda’da din görevlisi 
olarak hizmetini sürdürdü ve bu dönemde Hollanda 
Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğini de yürüttü.

1994-2001 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Araştırmaları Merkezi Genel Sekreterliği 
görevinde bulunan Akçeşme, daha sonra 2001-
2005 yılları arasında IRCICA (Research Centre 

for Islamic History, Art and 
Culture–İslam Tarih Sanat ve Kültür 
Araştırma Merkezi)’da Personel ve 
İdari İşler Bölüm Başkanlığı yaptı.

2005-2009 tarihleri arasında 
İstanbul-Beşiktaş Müftülüğünde vaiz 
olarak görevini sürdürdü.

Yurt içinde ve yurt dışında pek 
çok konferans, panel, kongre ve 
sempozyumun tertip komitesi 
üyeliğinde bulunan Akçeşme, bir çok 
eserin de yayın koordinatörlüğünü 
yaptı.

11 Haziran 2009 tarihinde Türkiye 
Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne 
atanan Süleyman Necati Akçeşme 
evli ve dört çocuk, bir torun 
sahibidir.
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