
Vatanımıza kast edenlere karşı yazdığımız nice destânın yer aldığı târihimizde 
“15 Temmuz Vatan Savunması”nın tıpkı Çanakkale rûhu gibi ayrı bir yeri olsa gerek…
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Kıymetli Gönüldaşlarımız;

Yeni Dünya Vakfı olarak ecdadımızdan yadigâr vakıf kül-
türünü sürdürmek, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve şuurlu 
bireyler yetiştirmek için gece gündüz çalışmaya devam edi-
yoruz. Ülkemizde son dönemde çok önemli maddi ve mane-
vi kalkınma hamleleri yapılırken; “dershane, eğitim, hizmet, 
himmet, zekât, kurban, sevgi, altın nesil, muhabbet fedaile-
riyiz …” diyerek, şer odaklarının milletimize nasıl münafıkça 
fesat tohumları ektiklerine şahit olduk. 

Devletin her noktasına, özellikle de kritik yerlere nüfuz 
etmiş olan “FETÖ”, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemize işgal 
operasyonuna girişti. 17-25 Aralık 2013 Yargı darbesiyle he-
define ulaşamayan bu örgüt, 15 Temmuz darbe girişimiyle 40 
yıldır gizledikleri ve gizemli dünyalarında sakladıkları Türkiye 
düşmanlığını çıplak bir şekilde milletin önüne serdi. Artık bu 
örgütün elle tutulur hiçbir tarafı bulunmadığı, milli ve mane-
vi değerleri istismar etmekten öte bir düşüncelerinin olmadığı 
ortaya çıktı.

Zira bu örgüt gençleri önce ailesinden sonra vatanından 
sonra da ümmet bilincinden kopararak mankurtlaştırmakta-
dır. Yoksa milletin vergileriyle alınan silahları milletin bağrına, 
meclisine ve kurumlarına çevirmenin başka bir izahı yoktur. 
Millet bu haince girişimi o gece şaşkınlıkla karşılasa da Sayın 
Cumhurbaşkanımızdan aldığı işaretle meydanlarda, köprüler-
de, caddelerde kahramanca bir mücadele sonucunda hain 
darbe girişimini püskürttü. Bu saldırı haçlı zihniyetinin Anadolu 
topraklarına yerli hainler eliyle yaptığı en acımasız ve pervasız 
saldırıydı. Bu sebeptendir ki 15 Temmuz’u unutmamak ve unut-
turmamak en asli görevimizdir.

Milletimiz bir gecede bin yıllık destan yazmıştır. Milletin 
azmi, imanı ve cesareti, tankları ve topları durdurmuş, hainle-
rin planlarını bozmuştur. Bin yıldır Müslüman yurdu olan Ana-
dolu topraklarını ele geçirmek için tüm şer güçler, yerli hainler 
eliyle saldırdılar. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş, bin yıldır İslam’ın 
bayraktarlığını yapan milletin bu aziz yurdunda; kıyamete ka-
dar ezanlar susmayacak, bayraklarda inmeyecektir inşallah.

İstiklal şairimiz yıllar öncede böyle haykırmıştı.

“Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.”

Değerli Vakıf Dostları;

Vakıfların sosyal hayatı düzenleyici etkisini göz ardı etme-
den kendisini yaşadığı topluma adayan, vatanını ve bayrağını 
seven, ümmet bilincini özümsemiş ‘vakıf insanlar’ yetiştirmek 
gayretiyle düzenlediğimiz birçok çalışmamıza ‘Yeni Dünya 
Vakfı Bülteni’nde yer verdik. Yeni eğitim ve öğretim yılı için 
yaz aylarında görüş alışverişinde bulunup plânlamalar yaptık.

Fakat takdir edilmeli ki, yaz ayı siyasi açıdan oldukça sıcak 
geçti… Birliğimize, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıya 
geçen terör odakları ile devletimiz milletle el ele büyük bir 
mücadeleye girişti... Bu süreçte eğitim sistemindeki eksikliklerin 
başımıza ne büyük problemler çıkardığını çok yakından müşa-
hede ettik. Müspet ilimler ile dinî ilimlerin öğrencilere doğru bir 
şekilde aktarılmasının gerekliliği de bir kez daha ortaya çıktı. 
Bu gerçeği yüz yıl önce büyük bir İslam Mütefekkiri şöyle ifade 
etmiştir; “Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u 
medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder.” 

Çocuklarımıza müspet ilimleri öğretirken dinin esasını sahih 
kaynaklardan ve doğru kişilerden öğrenmezse farklı bir bela 
ile karşı karşıya kalacağımızı gördük. Belki de önümüzdeki 
sürecin en önemli hususu bu olacaktır. Çünkü ekranlarda da 
izlediğimiz gibi din adına ağzı olan herkesin konuştuğu, ya-
lan yanlış ve şâz fikirleri gerçek din diye topluma sunduklarını 
görmekteyiz. Dini istismar eden terör örgütleri ve çevremizde 
körüklenen mezhepsel taassuplar ve savaşlar bu yanlış anlayı-
şa tuz, biber olmaktadır. İşte bu noktada da vakıf olarak İslam’ı 
insanımıza ve gençliğimize doğru kaynaklardan en mutedil 
şekilde ulaştırma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 

Bu nedenle her zaman tekrar ettiğimiz sözün altını bir kez 
daha çiziyoruz. Millî, dini ve kültürel değerlerimize sahip çıkan; 
donanımlı, çalışkan ve üretken bir nesil yetiştirmek boynumu-
zun borcudur. Bu husus eğitim sistemimizin de ulaşmak istediği 
hedef olmalıdır. Bu yüzden kendine güvenen, araştıran, sor-
gulayan, dünyayı dönüştürecek fikirler üretip eleştirel düşüne-
bilen, teknolojiyi takip eden, girişken ve ufku geniş bireylerin 
yetişmesi için bizler de vakıf olarak gayret ediyoruz...

Değerli Arkadaşlar;

Yeni Dünya Vakfı olarak gerek burs faaliyetlerimiz gerek-
se de öğrencilerin duygu ve düşünce dünyalarına hitap eden 
kültürel ve sosyal faaliyetler, kamp ve seminer programları ile 
gençlerimizin yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Özellikle yeni 
eğitim ve öğretim yılında yirmi yedi bin öğrencinin vakfımıza 
burs başvurusunda bulunmuş olması, sorumluluğumuzu daha 
da artırmıştır. Belirlenen kriterler üzerinden yapılan elemeler 
sonrası, Türkiye’nin farklı illerinde hizmet veren şube ve temsil-
ciliklerimizde mülâkatlar düzenlenmiş ve başvuruda bulunan 
öğrenciler, alanında yetkin kişilerden oluşan komisyonların 
bire bir değerlendirmesine tâbi tutulmuşlardır. Yeni Dünya 
Vakfı adına burs başvurusunda bulunan tüm öğrencilerimize 
teşekkür ediyor ve vakfımızın faaliyetlerinde hepsini aramızda 
görmek istediğimizi buradan iletmek istiyorum.

Allah hepimize hayırlı işlerde bulunmayı, faydalı olmayı 
nasip etsin. “İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir” 
düsturuyla hareket eden, yükü omuzlayan tüm vakıf dostları-
mıza, kardeşlerimize, büyüklerimize, öğrencilerimize teşekkür 
ediyor, daha nice hayırlı çalışmalarda bir ve beraber olma-
yı, daha geniş kitlelere vakıf hizmetlerini ulaştırmayı Cenab-ı 
Hak’tan niyaz eder, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile 
olmasını dilerim. 

Mahmut Göksu 
Başkan
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3Yeni Dünya Vakfı Bülteni

“Vakıf demek medeniyet demektir” diyerek çıktığı-
mız yolda, Yeni Dünya Vakfı olarak faaliyetleri-

miz sorumluluk bilinci ve Allah’ın rızasını kazanma gay-
retiyle devam ediyor. 

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın 
en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Vakfın en hayır-
lısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı karşılayandır” 
hadisinden güç alarak; gerek milli/dini platformlarda 
gerek eğitim/kültür platformlarında gerekse uluslararası 
platformlarda bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye 
çalışıyoruz.    

Vakıf, yaratandan ötürü yaratılanlara merhamet, 
şefkat ve sevginin müesseseleşmiş şeklidir. 

İslâm’ın dünyayı şereflendirmesiyle vakfın ilk fiili nümû-
nesini de Hz. Peygamber Efendimiz(sav) vermişlerdir. O, 
her davranışında eşsiz bir örnek olduğu için önce Medi-
ne-i Münevvere’de sahibi bulunduğu yedi ayrı hurmalı-
ğını, daha sonra da Fedek ve Hayber hurmalıklarından 
kendi hissesine düşeni Allah yolunda vakfetmişlerdir.

Bunu gören Ashâb-ı Güzîn de ellerindeki imkânlar-
dan pek çok kıymetli geliri vakfetmişlerdir. Öyle ki Haz-
ret-i Câbir:

Muhâcir ve Ensâr’dan imkân sahibi olup da vakfet-
memiş bulunan tek kişi bilmiyorum! demektedir.

Hazret-i Ömer(ra), Hayber’de ganimetten güzel bir 
hurmalık arazi sahibi olmuştu. Rüyâsında üç gün üst üste 
bu araziyi infak etmesi kendisine işaret edildi. O da, Hz. 
Peygamber Efendimiz(sav)’e gelerek:

Ey Allâh’ın Rasûlü! Nazarımda şimdiye kadar sahip 
olmadığım kıymette bir hurmalığa sahibim. Bu hususta 
ne buyurursanız, öyle yapacağım, dedi.

Allâh Rasûlü(sav):
Dilersen bu hurmalığın aslını Allâh için vakfet! Gelirini 

de tasadduk et! Artık o hibe edilmez, ona vâris olun-
maz, onun mahsûlü yalnız infâk edilir, muhtaca yediri-
lir, buyurdular.

Bunun üzerine Hazreti Ömer(ra) sahibi olduğu bu 
hurmalığı vakfetti. Buradan Allah yolunda gaza ve ci-
had üzere olanlar, esaretten kurtulmak isteyen köleler, 
misafirler ve nice ihtiyaç sahibi istifade etti.

Vakıflar, en büyük gelişmeyi daha sonra Osmanlı 
devrinde yaşadı. 

Osmanlılarda vakıf, millet sayesinde kazanılan ser-
veti, tekrar o toplumun istifade ve hizmetine sunan bi-
rer vefa müessesesidir. Seküler bir anlayışla pragmatist 
ve menfaatçi bir bakış açısıyla sadece kazanmayı ve 
servet edinmeyi hedefleyen değil, merhamet ve insa-
niyeti öne çıkartan anlayışın ortaya koyduğu bir gönül 
mahsulüdür.

Dünyayı ahirete hazırlık mekânı, ahireti de bu dün-
yanın devamı kabul eden dinimiz, bu iki âlem arasında 
beden ve ruh, madde ve mana bakımından en güzel 
ve mükemmel dengeyi kurmuş, cemiyetin en sağlam 
zeminini oluşturmuştur.

İnsanlar arasında sosyal dayanışmanın sağlanması, 
yardımlaşmak, birbirine destek olmak, acı ve mutlu 
günleri paylaşmak, sevgi ve saygı tohumlarını atabil-
mek için fertler arasındaki ilişkilerin iyi olması gerekir.

Vakıfların kuruluş amaçlarından biri de toplumsal da-
yanışma ve yardımlaşmanın merkezlerinden birisi ola-
bilmesidir.

Bu amaçla çıktığımız ve yürüdüğümüz yolda, inan-
dığımız değerlerle, yapabileceğimizin en iyisini yap-
maya, vatan toprakları içinde yaşayan ve bize gönül 
bağıyla bağlı insanımıza daha çok hizmet edebilmek 
için tüm vakıf çalışanlarımız ve gönüllülerimizle faaliyet-
lerimizi içeren yeni bültenimizi hazırladık.

 Gayret bizden takdir Allah’tandır…
Selam ve dua ile.

VAKIF DEMEK
MEDENİYET
DEMEKTİR

Nejla Sakarya
Genel Yayın Yönetmeni
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Yeni Dünya Vakfı Genel 
Koordinatörlüğüne Özbay 

Yağmurkaya, Kurumsal 
İletişim Sorumlusu görevine 

ise Abdullah Yılmaz getirildi.

Abdullah Yılmaz

Yeni bir dünyanın kurulması için sorumluluk almaktan çekin-
meyen, kişiliği ve karakteri sağlam, kendisini ülkesine ve 
insanlık âlemine vakfetmeye hazır bir gençliği yetiştirmek 
vizyonuyla faaliyet gösteren vakfımız, Genel Koordinatör ile 

Kurumsal İletişim Sorumlusu olarak genç ve dinamik iki ismi daha 
bünyesine kattı. 

Genel Koordinatörlük görevine getirilen Özbay Yağmurkaya;

Vakıftaki problemlere çözüm üretme, Genel Merkez ile Şube ve 
Temsilcilikler arasındaki koordinasyonu ve uyumu sağlama, vakıf hiz-
metlerinin daha verimli ve kalıcı olabilmesi için çalışmalar yürütme, 
vakıf çalışmalarının vakıf senedi ve yönetmeliklerine uygun yapılma-
sına yardımcı olmak gibi temel hususlardan sorumlu olarak görevine 
başlamıştır. Kurumsal İletişim Sorumlusu görevine getirilen Abdullah 
Yılmaz ise;

Kurumsal kimlik ve kurumsal etkinlik çalışmalarının yürütülmesi,  gör-
sel ve yazılı basın ilişkilerinin takibi, basın bülteni ve röportajlar için ilgili 
metinlerin hazırlanması ve gönderilmesi ile sosyal medya ve web sitesi 
faaliyetlerinin yürütülmesi, Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez ile şube 
ve temsilciliklerinin; aynı doğrultuda ve etkili çalışabilmeleri, yönetim 
ve yönetişim becerisinin geliştirilmesi, vakfın imaj ve bilinirliğini artır-
ma, kurumsal kimliğin ve alt kimliklerin doğru oturtulabilmesi amacıyla 
uyulması/uygulanması gerekli hususları belirleme ve takibini yapma 
gibi konulardan sorumlu olmak üzere görevine başlamıştır. olacak.

YENİ DÜNYA VAKFI’NDA 

KAN DEĞİŞİMİ

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim

Özbay 
Yağmurkaya

AnadoluJet Dergisi Genel ilan.ai   1   08.04.2015   11:07
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim

Yeni Dünya Vakfı Ağustos Ayı 
Koordinasyon Toplantısı Bağ-
cılar İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi 
TEM Plaza Yeni Dünya İşadam-

ları Konseyi salonunda gerçekleştirildi. 
Ağustos ayı toplantısı; Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Komisyon Başkanları ve üyeleri, 
Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkan-
ları ve üyelerinin de yer aldığı yoğun bir 
katılım ile gerçekleşti.

Öncelikle toplantıda ‘15 Temmuz 
Darbe Girişimi’nde yaşananlar özetlen-
dikten sonra, tüm şehitlerimiz rahmetle 
anılarak Fatihalar okundu. Yeni Dünya 
Vakfı olarak darbe girişimi sonrası de-
vam eden vatan nöbetlerinde vakıf 
şube ve temsilciliklerimizin gösterdiği 

gayret dile getirilerek, tüm katılımcılara 
teşekkür edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Ekber Yıldız’ın 
yönetiminde yürütülen Ağustos Ayı Ko-
ordinasyon Toplantısında açılış konuş-
masını gerçekleştiren Başkan Mahmut 
Göksu; “Aylık yapacağımız bu koordi-
nasyon toplantıları; vakıf çalışmalarında 
başarıyı artırmak, hedefe odaklanmak, 
zaman ve kaynak israfını önlemek, 
karışıklıkların ve tekrarların önüne geç-
mek, uygulamayı kolaylaştırmak, yeni 
fikirlerin gelişmesi ve yayılmasına fırsat 
vermek, problemlerin tespiti ve herkes 
tarafından bilinmesine imkan sağlaya-
rak, çözüm ve kolektif aklın öne çıkması 
açısından önem arz etmektedir.

Yeni Dünya Vakfı; 
Genel Merkez Mütevelli 
Heyeti, Yönetim Kurulu 
ve Komisyon Üyelerinin 

katıldığı Ağustos 
Ayı Koordinasyon 

Toplantısını 6 Ağustos 
Cumartesi günü, 

YEDİAK Koordinasyon 
Merkezinde 

gerçekleştirdi.

AĞUSTOS AYI
KOORDİNASYON 
TOPLANTISI 'NDA
GÜNDEM YOĞUNDU
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Koordinasyon toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi Ek-
ber Yıldız, hazırlamış olduğu “Yeni Dünya Vak-fı İş Planı” 
çalışmasını anlatarak programa katılanları bilgilendirdi. 
Devamında da Genel Merkez Komisyon Başkanları sıray-
la söz alarak komisyonların çalışmalarını ve hedeflerini 
kısaca anlattılar.

Koordinasyon Toplantısının 2. oturumunda, Komisyon 
Başkanları “İş Planı Değerlendirmesi” hakkında görüş-le-
rini belirttiler. Toplantıya katılan her komisyon söz alarak 
düşüncelerini dile getirirken, Yeni Dünya Vakfı çatısı altın-
da çalışmaların daha iyi nasıl yapılacağı konusunda istişa-
rede bulundular.

YEDİAK Kurucu Başkanı Ahmet Kızılöz ve Vakıf eski Koordinatörü Yunus Bostancı veda ederlerken duygusal anlar yaşandı. 
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim

Programın açılışı, 15 Temmuz 
Gecesi hayatını kaybeden va-
tandaşları anmak üzere Rıdva-
nullah Rahimî’nin gerçekleştirdiği 

Kur’ân tilaveti ile yapıldı. Daha sonra 
Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Tanı-
tım ve Medya Komisyonu’nun hazırla-
mış olduğu “Darbenin Karşısında Yeni 
Dünya Vakfı” filmi izletildi.

Gecenin açılış konuşmasını Küçük-
çekmece Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Besim Müftüoğlu yaptı. Ko-
nuşmasında; ülkenin birliğine ve be-
raberliğine darbe yapmak isteyenlere 
karşı mücadele eden sivil toplum kuru-
luşlarının önemine değinen Müftüoğlu, 
Yeni Dünya Vakfı’nın üstlendiği sorum-
luluklar neticesinde gerek İstanbul’da, 
gerekse de diğer şehirlerimizde önem-
li bir yere sahip olduğunu belirterek, 
vakıf faaliyetlerinin millete ve devlete 
faydalı olduğunu ve bu sebeple de 
vakıfların sayısının artması gerektiğini 

sözlerine ekledi.

Daha sonra selamlama konuşması-
nı yapmak üzere kürsüye gelen Yeni 
Dünya Vakfı Mütevelli Heyet ve Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mahmut Göksu ise, 
15 Temmuz’da yaşanan terör hadisesi-
ne değinerek, bu yapıların yürüttükleri 
zararlı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bursiyer öğrenciler ile hamilerin bir 
araya gelmesinden dolayı çok mutlu 
odluğunu da ifade eden Başkan Göksu, 
“Biz, sizlerle birlikte ülkemizin gelece-
ğini emin ellere teslim etmek istiyoruz. 
Bu gaye ile 20 yıldır hizmet vermek-
teyiz ve hizmet vermeye de devam 
edeceğiz. Vatanına, imanına bağlı pı-
rıl pırıl üniversite öğrencileri eğitimlerini 
tamamlayarak bu cennet vatanımıza 
hizmet etmek istiyorlar. Bu bir hayırdır, 
bu bir gönül işidir. Biz de bu hayra ve-
sile olduğumuz için çok mutluyuz. Bize 
bu fırsatı sunan Alemlerin Rabbine de 
hamd ediyoruz” diye konuştu. 

Yeni Dünya Vakfı “Mezunlar 
ve Hami Buluşması”, 

12 Ağustos Cuma günü 
Küçükçekmece Belediyesi 
Nikah Sarayı’nda geniş bir 

katılımla gerçekleşti.

“MEZUNLAR VE 
HÂMİ BULUŞMASI” 
PROGRAMI GENİŞ BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
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Programın açılışı, 15 Tem-
muz Gecesi hayatını kay-
beden vatandaşları an-
mak üzere Rıdvanullah 

Rahimî’nin gerçekleştirdiği Kur’ân 
tilaveti ile yapıldı. Daha sonra 
Yeni Dünya Vakfı Genel Mer-
kez Tanıtım ve Medya Komisyo-
nu’nun hazırlamış olduğu “Darbe-
nin Karşısında Yeni Dünya Vakfı” 
filmi izletildi.

Gecenin açılış konuşmasını 
Küçükçekmece Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Besim Müf-
tüoğlu yaptı. Konuşmasında; ül-
kenin birliğine ve beraberliğine 
darbe yapmak isteyenlere karşı 
mücadele eden sivil toplum ku-
ruluşlarının önemine değinen 
Müftüoğlu, Yeni Dünya Vakfı’nın 
üstlendiği sorumluluklar neticesin-
de gerek İstanbul’da, gerekse de 

diğer şehirlerimizde önemli bir 
yere sahip olduğunu belirterek, 
vakıf faaliyetlerinin millete ve 
devlete faydalı olduğunu ve bu 
sebeple de vakıfların sayısının art-
ması gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra selamlama ko-
nuşmasını yapmak üzere kürsüye 
gelen Yeni Dünya Vakfı Mütevelli 
Heyet ve Yönetim Kurulu Başka-
nı Mahmut Göksu ise, 15 Tem-
muz’da yaşanan terör hadisesine 
değinerek, bu yapıların yürüttük-
leri zararlı çalışmalarla ilgili bilgi 
verdi.

Bursiyer öğrenciler ile hamile-
rin bir araya gelmesinden dola-
yı çok mutlu odluğunu da ifade 
eden Başkan Göksu, “Biz, sizler-
le birlikte ülkemizin geleceğini 
emin ellere teslim etmek istiyo-
ruz. Bu gaye ile 20 yıldır hizmet 

vermekteyiz ve hizmet vermeye de devam edeceğiz. 
Vatanına, imanına bağlı pırıl pırıl üniversite öğrencileri 
eğitimlerini tamamlayarak bu cennet vatanımıza hiz-
met etmek istiyorlar. Bu bir hayırdır, bu bir gönül işidir. 
Biz de bu hayra vesile olduğumuz için çok mutluyuz, 
bize bu fırsatı sunan Alemlerin Rabbine de hamd edi-
yoruz” diye konuştu. 

Daha sonra Yeni Dünya Vakfı Hamileri, okudukla-
rıu üniversitelerden mezun olan öğrencilere, gecenin 
anısına Yeni Dünya Vakfı logolu seramik tabak takdim 
ettiler. Mezun olan öğrenciler adına Hilâl Zehra Ateş 
ve Gençlik Kolları Başkanı Yemliha Geyikli’nin duygu 
ve düşüncelerini paylaşmalarının ardından, programın 
sunuculuğunu yapan Mezunlar Komisyonu Eski Başkanı 

Hatice Bölen ile Mezunlar Komisyonu Başkanı Yavuz 
Çimen sahneye gelerek Mezunlar Komisyon Başkanlığı 
devir teslimini gerçekleştirdiler.

“Mezunlar ve Hamiler Buluşması” Programına Kü-
çükçekmece Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Be-
sim Müftüoğlu ile Hamza Gönenç, Sultangazi Belediye 
Başkan Yardımcısı Hakan Ceylan, Tuzla Belediye Baş-
kan Yardımcısı Turgut Özcan, İstanbul Başvaizi Musta-
fa Akgül, Haseki Eğitim Merkezi Emekli Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Durak Pusmaz, AK Parti Bağcılar İlçe Kadın Kol-
ları Başkanı Fatma Kıratlı’nın yanı sıra Yeni Dünya Vakfı 
Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Komisyonlar, Kadın 
ve Gençlik Kolları olmak üzere birçok davetli katıldı. 

Yeni Dünya Vakfı “Mezunlar 
ve Hami Buluşması”, 

12 Ağustos Cuma günü 
Küçükçekmece Belediyesi 
Nikah Sarayı’nda geniş bir 

katılımla gerçekleşti.

“MEZUNLAR VE
HAMI BULUŞMASI”Kültür Festivali’nde yer aldı…

PROGRAMI GENIŞ BIR KATILIMLA GERÇEKLEŞTI

2 3Yeni Dünya Vakfı Bülteni Yeni Dünya Vakfı Bülteni

EtkinliklerEkim

Yeni Dünya Vakfı Bülteni Yeni Dünya Vakfı Bülteni

EtkinliklerEkim

22 23

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Daha sonra Yeni Dünya Vakfı Hamileri, mezun olan 
öğrencilere, gecenin anısına Yeni Dünya Vakfı takdim 
ettiler. Mezun olan öğrenciler adına Hilâl Zehra Ateş ve 
Gençlik Kolları Başkanı Yemliha Geyikli’nin duygu ve dü-
şüncelerini paylaşmalarının ardından, programın sunucu-
luğunu yapan Mezunlar Komisyonu Eski Başkanı Hatice 
Bölen ile Mezunlar Komisyonu Başkanı Yavuz Çimen sah-
neye gelerek Mezunlar Komisyon Başkanlığı devir teslimi-
ni gerçekleştirdiler.

“Mezunlar ve Hamiler Buluşması” Programına Küçük-
çekmece Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Besim 
Müftüoğlu ile Hamza Gönenç, Sultangazi Belediye Baş-
kan Yardımcısı Hakan Ceylan, Tuzla Belediye Başkan Yar-
dımcısı Turgut Özcan, İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül, Ha-
seki Eğitim Merkezi Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Durak 
Pusmaz, AK Parti Bağcılar İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma 
Kıratlı’nın yanı sıra Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyeti, Yö-
netim Kurulu, Komisyonlar, Kadın ve Gençlik Kolları ol-
mak üzere birçok davetli katıldı. 
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Her köşesi tarihi yapılar-
la bezeli Fatih’in gör-
kemli yapılarından 
olan ve Hadım Hasan 

Paşa Medresesi olarak da bi-
linen Yeni Dünya Vakfı genel 
merkez binamızla ilgili Başkan 
Demir, anı defterine şu notu 
düştü; “Bugün kahvaltıdan son-
ra Mahmut Göksu kardeşim ile, 
Başkanı ve Kurucusu olduğu 
Yeni Dünya Vakfı’nı ziyaret ettik.  
Metruk ve perişan halde olan 
Hadım Hasan Paşa Medrese-
si’nin, Fatih Belediyesi’nin de des-
teğiyle restorasyonunun yapılmış 
olması ve devamında yapılış 
amacına uygun bir fonksiyonla 
değerlendirilmiş olmasından bü-
yük memnuniyet duyuyorum.”

Daha sonra vakıf binasında in-
celemede bulunan Başkan De-
mir’e, ziyaretin anısına Başkan 
Demir'e Yeni Dünya Vakfı Baş-
kanı Mahmut Göksu vakıf temsili 
hediyesini takdim etti.

BAŞKAN DEMİR’DEN
VAKFIMIZA ZİYARET

Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir, Yeni Dünya 
Vakfı Genel Merkez binasını 

ziyaret etti. Vakıf Başkanı 
Mahmut Göksu ile bir süre 

sohbet eden Başkan Demir, 
vakfın anı defterini de 

imzaladı.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

K
ahvaltıya İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Kaymaka-
mı Ahmet Ümit, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, 
Kültür Turizm İl Müdürü Nedret Apaydın, İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Defterdarı 
Fahrettin Özdemirci, Fatih Belediyesi Başkan Vekili Ha-
san Süver, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Çe-

lenk, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’ndan Bediüzza-man’ın Talebesi 
Mehmet Fırıncı, Fatih Müftüsü İrfan Üstündağ, Yerebatan Camii İma-
mı Mehmet Zeki Velioğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri 
Ekrem Aydın, Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut 
Göksu, ÖN-DER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ve yönetim kurulu 
üyeleri, Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk ve beraberinde bir-
çok STK temsilcilerikatıldı.

Programda komşuluk ilişkilerine önem verdiğini ve komşuyu 
bulduğumuz zaman medeniyetimizi bulacağımızı dile getiren 
Vali Vasip Şahin, “Komşu her şeyin koruyucusu. Kendi ailenizin de, 
sokağınızın da, valiliğinizin de, şehrinizin de, medeniyetinizin de. 
Dolayısıyla komşu ihtiyacın ötesinde başka bir şeydir. Biz medeni-
yetimizi tekrar inşa etmek istiyorsak önce komşuluğumuzdan baş-
lamalıyız.” diye konuştu. Daha sonra programa ev sahipliği yapan 
ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, tüm katılımcılara davete 
icabet ettiklerinden dolayı teşekkür ederek, toplantıların iki ayda 
bir devam etmesi gerektiğini vurguladı. Daha sonra söz alan Yeni 
Dünya Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Göksu ise, "Resmi ku-
rumlar ve STK'lar olarak ilkişkilerimizi daha samimi ve sıcak ortama 
taşımamız lazım. Bu, hepimize güç katar. Bu toplantıların devam 
etmesini önemsiyor ve hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

TARİHİ YARIMADA’NIN
KOMŞU STK’LARI 
BİR ARAYA GELDİ

Komşuluk ilişkilerini
güçlendirmek, faaliyetlerde

iletişimi daha sağlıklı ve
etkin kurabilmek için

Fatih'te tarihi yarımada da
bulunan resmi kurum ve

sivil toplum kuruluşu
temsilcileri kahvaltı

programında bir araya geldi.
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26 Eylül ile 02 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kef-
ken’de düzenlenen kampa, Türkiye’nin dört bir 
yanındaki şube ve temsilciliklerimizin girişimleri ile 
çok sayıda öğrenci katıldı. Genel Merkezimiz tara-

fından titizlikle oluşturulan programlar çerçevesinde 6 gün 
boyunca Kefken’de misafir ettiğimiz gençler, yeni eğitim 
öğretim yılı öncesi moral ve motivasyon açısından zinde ve 
moralli bir şekilde okullarına döndüler.

Yeni Dünya Vakfı tarafından 
geleneksel olarak düzenlenen 
Kefken Kampı, sona erdi.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim Kefken Kampı 2016

BİR GELENEK;
KEFKEN
KAMPI
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Spor ve zeka oyunu turnuvaları, seçkin konuşmacı ve 
vaizlerin anlatımları, Türk siyasetine yön vermiş bakan, 
bakan yardımcısı, milletvekili ve bürokratların tecrübele-
rini ve güncel bilgileri paylaştıkları programlar, tanıtıcı ve 
eğitici belgesel gösterimleri, gençlerin gruplar halinde be-
lirledikleri konu başlıkları üzerinden düzenledikleri müna-
zaralar, şiir, müzik dinletisi ve ilahilerin söylendiği geceler 
ile birçok sosyal ve kültürel konudan istifade eden genç-
ler, aynı zamanda birbirleri ile kaynaşarak yeni dostlukla-
rın da temellerini atmış oldular.

Kamp süresince vakıf çalışanları ve üyeleri sık sık de-
ğerlendirme toplantısı yapma imkanı da buldular. Üçüncü 
gün kampa katılan Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyeti ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Göksu, gerek görev alan 
vakıf çalışanlarına, gerekse kampa katılarak öğrencilerle 
birlikte olan tüm vakıf üye, temsilci ve gönüllülerine te-
şekkür ederek, dönem içerisinde birçok etkinliğin daha 
düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Kefken Kampını ziyaret ederek gençlerle bir araya ge-
lenler arasında, 61. Hükümet Başbakan Yardımcısı Em-
rullah İşler, 61. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardım-
cısı Orhan Yeğin, Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan, Vaiz Mu-
hammet Yıldız, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Vaiz Servet 
Yalçın, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları eski Başkanı 
İsmail Karaosmanoğlu ve birbirinden kıymetli daha birçok 
isim de vardı.
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Dünyanın farklı coğrafyalarından ülkemize okuma-
ya gelen ve vakfımız tarafından Kefken’de ağırlanan 
öğrenciler ise izlenimlerini aktarırken salondakilere 
duygusal anlar yaşattılar. Afrika kökenli öğrencilerin 
gözyaşları içerisinde okudukları şiirler ve şarkılar büyük 
beğeni toplarken, Afgan kökenli öğrenci Bilalüddin 
Abdülbasit, yaptığı duygu yüklü konuşmayla tüm sa-
londa büyük bir alkış aldı. Kefken Kampı'nda birçok 
yeni arkadaş edindiğini ve vakıf çalışanları ile diğer 
öğrencilerin yaklaşımlarından çok etkilendiğinin altını 
çizen Bilal, “Ben, Pakistan’da, Afganistan’da, İran’da 
bulundum. Türkiye’de geçirdiğim günlere baktığım-
da, kamp ortamına baktığımda; Osmanlı’nın 600 yıl 
dünyaya nasıl hükmettiğini, nasıl özlemle anıldığını 
çok daha iyi anladım” dedi.

Gençlik Kolları Başkanlarının da söz aldığı veda 
gecesinde, Başkan Göksu da öğrencilere ders niteli-
ğinde bir konuşma yaptı. Eğitimin ders çalışmaktan 
ve okula gitmekten ibaret olmadığını ve böyle kal-
maması gerektiğinin altını çizen Başkan Göksu, “Fay-
dalı bir insan olmanın gereklilikleri arasında sosyal 

olmak da önemli bir yerdedir. Elbette derslerinize 
çalışıp, okulunuza devam edip başarılı olacaksınız. 
Lakin, yeni insanlar tanımak, onlarla hemhal olmak, 
çeşitli faaliyetlere katılmak, faydalı ve bilinçlendirici 
ne varsa istifade etmek de gerekli. Sizler buralarda 
kurduğunuz, pekiştirdiğiniz dostlukları devam ettire-
cek, hoşgörü ve hasbiliği sürdüreceksiniz. Belki ara-
nızdan ileriki dönem hükümetlerinin kabine üyeleri 
çıkacak. Bürokratları, memurları, doktorları, sivil top-
lum gönüllüleri çıkacak. Bu ilişkilerinizi sürdürdükçe 
milletimize, devletimize, ümmetimize, faydalı ha-
yırlı işlerde bir olacaksınız. Özellikle ülkemizin şu zor 
günlerinde, ülkemizin kurumlarına sızmış, milletimizin 
birliğine kastetmiş karanlık yapıların verdikleri zarar-
ları gördükçe, çalışkan, verimli, iyi niyetli, dürüst, mil-
letine ve devletine bağlı bireylerin gerekliliğini daha 
net görüyoruz. Allah hiçbirinizi doğru yoldan, hayırlı 
işlerde bulunmaktan alı koymasın” diye konuştu.  

Daha sonra kamp boyunca düzenlenen turnuvalar-
da birinci olanlara çeşitli ödüller verildi.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim Kefken Kampı 2016
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim Kefken Kampı 2016

Kampı ziyaret eden İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, 
gençlerle uzun süre sohbet etti.
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Bu yıl Türkiye’de ilki ger-
çekleştirilen ve geleneksel 
spor dallarının tanıtılma-
sı, profesyonelleşmesi ve 

olimpiyatlara hazırlanması ama-
cıyla düzenlenen festivalde, ata 
sporlarını yeniden er meydanına 
taşıyan birbirinden başarılı ve ye-
tenekli sporcular tarihi adeta yeni-
den canlandırdı.

Festivalin açılışına, Dünya Etno 
Konfederasyonu Başkanı Bilal Er-
doğan, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ekrem Erdem, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, AK Parti İl Başkanı Selim 
Temurci, Küçükçekmece Kayma-
kamı Harun Kaya ve Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Temel 
Karadeniz, milletvekilleri, beledi-

ye başkanları ve on binlerce va-
tandaş katıldı.

Birçok program ve konuşmanın 
gerçekleştiği festivalde, Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı Bilal Er-
doğan, Yeni Dünya Vakfı standını 
ziyaret etti. Kadın ve Gençlik Kol-
larının stantta görev alan üyeleri 
ve Spor Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Suat Ulusoy ile görüşen 
Erdoğan, vakıf çalışmalarıyla il-
gili iyi temennilerde bulundu ve 
stantta hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivale katılan diğer sivil 
toplum kuruluşları ve misafirler-
den de büyük ilgi gören Yeni 
Dünya Vakfı standında, üniver-
site öğrencileri ve üniversiteye 
hazırlanan öğrenciler de, vakıf 
çalışmaları ile ilgili bilgi aldılar.

Eğitim, kültür, sanat, spor, 
gezi gibi faaliyetlerle adın-
dan sıkça söz ettiren Yeni 
Dünya Vakfı; 26-27-28 
Ağustos tarihlerinde, Kü-
çükçekmece Bezirganbahçe 
Meydanında gerçekleştirilen 
Etnospor Kültür Festivaline 
katıldı.

Yeni Dünya Vakfı,

ETNOSPOR
Kültür Festivali’nde yer aldı…

Yeni Dünya Vakfı Bülteni18
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BAŞKAN GÖKSU’DAN TEŞEKKÜR

Etnospor Kültür ve Sanat Festivali’nin oldukça verimli 
geçtiğini belirten Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Göksu ise bir teşekkür 
mesajı yayınladı. Türk Milletinin geçmişten günümüze 
gelen kültürel mirasının sergilendiği festivalde, Yeni 
Dünya Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşları; birlik ve 
beraberlik çerçevesinde gelen tüm misafirlere, Türklerin 
asırlar öncesine dayanan gücünü, millî varlığını, etki ala-
nını hissettirdiğine değinen Başkan Göksu, “STK alanında 

üç gün boyunca komşu-
luk yaptığımız, çalışma-
larımız hakkında istişa-
re ettiğimiz, alışverişte 
bulunduğumuz, mesai 
paylaştığımız sivil top-
lum kuruluşu üyelerine 
de teşekkür ediyoruz. 
Özellikle Genç STK'larla 
bundan böyle de çe-
şitli vesilelerle bir araya 
gelmeye, birlikte çalış-
malar yürütmeye niyet 
ettik.

Ziyadesiyle münbit ve müstefid 
olarak tamamladığımız, ilki ger-

çekleşen Etnospor Kültür Fes-
tivaline emeği geçen başta 
Etnospor Konfederasyonu Baş-

kanı Bilal Erdoğan’a, Gençlik ve 
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a, 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Te-
mel Karadeniz’e, Türkiye’nin çeşitli 

illerinden gelerek kültür ve gele-
neğimizin mümessili olan 
spor klüplerine, kültür 
elçiliği yapan belediye-

lere, müzik gruplarına ve 
müzisyenlere, bütün kurum 
ve kuruluşlara teşekkür edi-
yor; böylesine bir organi-

zasyonun ilkinin bünyesinde 
Yeni Dünya Vakfı olarak yer al-

maktan gurur duyuyoruz” ifadele-
rini kullandı.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Festivalde, ata spor-
larını yeniden er mey-
danına taşıyan bir-
birinden başarılı ve 
yetenekli sporcular 
tarihi adeta yeniden 
canlandırdı.

“

“
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2016-2017 Burs MülakatlarıEkim

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'nda Yeni Dünya 
Vakfı'na yapılan 27 bin burs başvurusu için 

mülakatlar tamamlandı. Türkiye genelinde 27 bin öğrencinin burs başvuru-
sunda bulunduğu Yeni Dünya Vakfı genel mer-
kez, şube ve temsilciliklerinde seçkin üyelerden 
oluşan komisyonlar, öğrencileri farklı oturumlarda 

mülakatlara tabi tuttu.
Haftalarca süren mülakatlar, aralarında Mütevel-

li Heyet Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de yer 
aldı-ğı komisyon üyeleri tarafından titizlikle değerlen-
dirilip, 1600’den fazla öğrenciye 2016-2017 eğitim 
öğretim yılında burs verilmesi kararlaştırıldı. 

Burs sonuçları, vakfımızn resmi web sayfası ve sosyal 
medya hesaplarından duyuruldu. Çeşitli ikramlar ile ki-
tap ve dergi gibi yayınların da öğrencilere ücretsiz da-
ğıtıldığı mülakatları, Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Mah-mut Göksu da ziyaret 
ederek, komisyonlara ve öğren-cilere başarılar diledi.

DEVAM EDİYORUZ
BURS VERMEYE 

Genel MerkezGenel Merkez
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Genel Merkez

Gümüşhane

İzmir

Mülakatlara girecek öğrenciler sıralarını beklerken

Iğdır

AnkaraAnkara

Kırıkkale
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Her ikisinin de ortak payda-
sı; Türk milletinin, vatanı-
nın işgal girişimine karşı or-
taya koyduğu muazzam 

mücâdeledir.

Anadolu, tarih boyunca üze-
rinde çetin mücadelelerinin ya-
şandığı kadim bir coğrafya. Çok 
sayıda medeniyetin gelip geçti-
ği bu coğrafyada şu an ise Türk 
milletinin bin yıllık kesintisiz bir 
egemenliği söz konusu. 1071’de 
Anadolu’nun yurt edinilmesi ile 
başlayan bu süreç, Selçuklu, 
Anadolu Selçuklu, Beylikler ve 
Osmanlı Devleti’nin yükselişi ve 
batı emperyalizminin ortadan 
kaldırmak için tek yumruk olup 
saldırdığı 1. Dünya Harbi sonrası, 
Osmanlı’nın ardından vücut bulan 
Türkiye Cumhuriyeti ile halen de-
vam ediyor.

Bu mevcudiyeti sağlamak pek 
de kolay olmadı! 

İnsanımızın hür olma kararlılığı-
nı ve bölgedeki egemenliğimizi 
kırmak için Çanakkale’de olanca 
güçleri ile saldırdıklarında, Ana-
dolu’nun her köşesinden ve her 
kesimden insanımızın destansı 
mücadelesi ve mukavemeti, em-
peryalizme tarih sahnesindeki en 
büyük bozgunlarından birini ya-
şatmıştı.

Batı’nın planları 1915 Çanak-
kale Destanı ile derdest edilse de, 
daha sonra türlü masa başı oyu-
nu ve bölgede hep sıcak tutulan 
çatışma ortamı ile kontrolü sağ-
lamaya çalıştılar. Batı tarafından 
peyda olan sayısız terör örgütü, 
Anadolu ve yakın coğrafyası olan 
Ortadoğu’da huzur ve emniyete 
kast ederken, uzun vadede de 

Vatanımıza kast edenlere 
karşı yazdığımız nice 
destânın yer aldığı 
târihimizde “15 Temmuz 
Vatan Savunması”nın tıpkı 
Çanakkale rûhu gibi ayrı bir 
yeri olsa gerek…

YENİ BİR DESTAN;

15 TEMMUZ!

Yeni Dünya Vakfı Bülteni22
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din ve fikir yapılanmaları ile; itiraz etmeyecek, müca-
dele vermeyecek, diklenmeyecek bireyler yetiştirme 
çalışmaları yürüttüler. Onlarca yıldır dini cemaat kisvesi 
altında devletin kurumlarına sızarak, iş dünyasında güç-
lenerek, toplum içinde yer edinerek, eğitim sistemi ve 
organlarında paydaş olarak sinsice palazlanan FETÖ de, 
emir geldiği vakit tam yüz yıl sonra Çanakkale Savaşın-
da emperyal güçlerin yarım bıraktıkları işi tamamlama-
ya, birliğimizi/dirliğimizi sonlandırmaya kalkıştı.

15 Temmuz 2016 akşamı, bu toprakların insanlarına 
“Hür iradenizle yaşayamazsınız” demek istediler. Tank-
lar yürümeye, F16’lar havalanmaya, silahlar patlamaya 
başladı. Köprüler, devlet kurumları ve medya binaları 
işgal edilirken, millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi ise bombalandı. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı öldürmek için özel eğitimli asker-
lerle ayrı bir operasyon düzenlendi.

Tüm bunları planla-
yıp uygulamaya koy-
duklarında atladıkları 
önemli hususlar da var-
dı elbette… Hayatını 
vesayet rejimleriyle mü-
cadele ederek geçiren 
Erdoğan, Cumhur’un 
Reis’iydi ve seyirci kala-
mazdı. Sıcağı sıcağına 
bir televizyon kanalına 
cep telefonundan bağ-
lanarak “Sokaklara ve 
meydanlara inin” çağı-
rısı yaptı ve milletin bu 
çağrıya yürekten, ölümüne koşmasıyla birlikte dünya 
tarihinde benzerine rastlanmamış bir mücadele başla-
mış oldu. Batı ve taşeronlarının tahmin edemedikleri 
bu mücadele, öyle bir hız ve kararlılıkla cereyan etti ki, 
millet karşısında; tank, uçak, silah ile duramayacaklarını 
anlayıp, bir kaç saat içerisinde teslim oldular.

Millet; devletine, liderine, iradesine, kendisine vurul-
mak istenen darbeyi liderinin doğru sevk ve idaresiyle 
aştı, vatansever polis ve askerleri ile de asayişi yeniden 
sağlayarak büyük bir tehdidi püskürttü.

Batı’nın özellikle Güney Amerika ve İslam coğrafya-
sında sıklıkla başvurduğu vesayetçi cunta yöntemleri, 15 
Temmuz gecesi Türk milletinin destansı mücadelesiyle 
bu topraklarda işlemez hale geldi. Anadolu insanının 
hissiyatını ve milli hassasiyetlerini iyi ölçememiş olmaları, 
oryantalist planlamalarının başarısız olmasında önemli 
bir etken oldu.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Anadolu’nun her kö-
şesinden ve her ke-
simden insanımızın 
destansı mücadelesi 
ve mukavemeti, em-
peryalizme tarih sah-
nesindeki en büyük 
bozgunlarından birini 
yaşatmıştı.

“

“
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15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ise demokratikliğiyle 
övünen Batı, Türkiye’ye olan tavrıyla kötü bir sınav verdi. Darbe 
girişimini ve sonrasında yaşananları Erdoğan ve Gülen arasın-
daki bir güç mücadelesine indirgeyerek geçiştirdiler ve vicda-
nı olan tüm dünya toplumlarının tepkileriyle karşılaştılar. Oysa 
sokaklarda sivillerin öldürülmesi, meclisin defalarca bombalan-
ması, yayın organlarına el konulması, F-16 uçaklarının İstanbul 
ve Ankara semalarında alçak uçuş yaparak terör estirmesi gibi 
saldırılar, hedefin sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, tüm 
Türkiye, siyasi aktörler ve milletin kendisi olduğunu kanıtlamaya 
fazlasıyla yeterliydi.

Millet ve siyasetçiler bu durumu iyi okudu ve Türkiye’de toplum 
ve siyaset düzeyinde uzun zamandır eksik kalan ve özlenen bir 
dayanışma ortamı sergilenmeye başladı. Demokrasimizin kesin-
tiye uğramaması, ülkemizin zalimlerin hakimiyetine girmemesi 
ve milletin hür iradesiyle seçilmiş hükümetin silah zoruyla alaşağı 
edilmemesi için tankların önüne dikilen, meydanları dolduran 
her kesimden insanımız, dünyaya örnek bir direniş sergiledi ve 
bizler için gurur kaynağı bir destanı tarihimize kazımayı başardı.

Yeni Dünya Vakfı ailesi de, yeni bir destanının yazılmaya baş-
landığı o anlarda, daha ilk dakikalardan itibaren meydanlarda 
ve işgal edilmeye çalışılan kurumlarda en ön sıralarda buluna-
rak işgalcilere dur dedi!

İlk kıvılcımın çıktığı Kuleli, Üsküdar'da, Saraçhane’de, işgali 
neticelendirmek için dünya ile irtibatın kesilmeye çalışıldığı ha-
vaalanında ve medya binalarında, millet iradesinin tecelli ettiği 
gazi meclisimizde, genel kurmayda, Beştepe’de, Anadolu’yu 
Avrupa’ya bağlayan Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler) Köprüsün-
de, velhasıl ihanet şebekelerinin adım attığı her noktada Yüce 
Allah’a hamdolsun insanımızla omuz omuza mücadele etme, 
nöbet tutma imkanı bulduk.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni24
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İbretlik bir destan ile püskürtülen bu işgalin ardından 
ikinci bir emir gelene kadar da vatan nöbetimiz devam 
etti. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde bulunan şube ve 
temsilciliklerimiz, meydanları ve kritik noktaları mille-
timizle birlikte emniyete alma gayretinde oldular. İra-
desi ve imanı için çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek 
her gece sokaklara meydanlara inen Aziz milletimizin 
motivasyonunu artırmak için onlarla sabahladık, Yeni 
Dünya Vakfı olarak sürekli ikramlarda bulunduk. Vakıf 
insanı olmanın bilinciyle bugüne dek sürdürdüğümüz 
çalışmalarımızın, her daim vurguladığımız insana yatı-
rım yapmanın öneminin, dürüst, çalışkan, milletine ve 
iradesine sahip çıkan, şuurlu ve imanlı gençler yetiştirme 

gayemizin ne denli gerekli olduğu farkındalığı ile daha 
da motive olduk.

Tüm bu yaşananlardan sonra biliyor ve inanıyoruz 
ki; Milletimiz zorbalıkla ve dayatmalarla sindirilemez. 
Bizler, yani ecdadımızın bıraktığı vakıf anlayışını daha 
da geliştirerek yaşatma çabasında olanlar, bu vatanın 
evlatlarına tüm imkanlarımızı, doğru ve verimli bir şekil-
de sunmaya devam ettiğimiz sürece ihanet şebekeleri 
başarılı olamazlar. Bundan sonra her zaman söylediği-
miz gibi “Derdi olanın vakti olmaz” düsturunu daha çok 
dillendirip, gayret edeceğiz. Yeni Dünya Vakfı olarak, 
yeni bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

“Toplarıyla tanklarıyla gelseler dahi,
EVELALLAH;

Müslüman kalacak Türk’ün ülkesi…”
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Yeni Dünya Vakfı ilk saatlerden itibaren millî iradeye sahip çık-
mak, darbeye karşı birlik ve beraberlik içerisinde mücadele 
etmek için Genel Merkez, Şube ve 15 Temsilciliği ile meydan-
larda kadın-erkek, çoluk-çocuk, genç-yaşlı bütün yönetici, üye, 

öğrencileri ve aileleri ile birlikte vatanın ve milletin bekası için sabahladı.

Ailesiyle birlikte Kızılay Meydanı’na bulunan Yeni Dünya Vakfı Genel 
Başkanı Mahmut Göksu, “Milletin ve ümmetin geleceğine kasteden ha-
inlere karşı milletimiz bir destan yazdı. Tarihin altın sayfalarında bu des-
tan yerini alacak ve gelecek nesillere ışık tutacaktır…. Bu ışık şimdi bütün 
illerde ilçelerde tüm meydanlarda güneş gibi parlamaktadır. Cenabı 
Hak zalimlere fırsat vermesin. Onlara gerekli dersi verebilmek ve millet 
olarak biz buradayız demek için hep beraber meydanlardayız, biz de 
aile olarak Kızılay’dayız…”

15 Temmuz’da milletimizin büyük bir badireyi Allah’ın lütfu, mille-
timizin gayreti, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın kararlı duruşu, 
polisimizin ve askerimizin cansiperane mücadelesi ile atlatmıştır. Şimdi 
okçular tepesini daha muhkem bir şekilde tutma günüdür… bir demok-
rasi şöleni şeklinde geçen gece nöbetleri milletimizin yüksek heyecanını 
ve azmini ortaya koymaktadır. Ülkemizin geleceğine ve milletimizin 
değerlerine sahip çıkmak en büyük insanî, İslâmî, vicdanî ve vatanî bir 
görevdir. Bu ülkeye ihanet edenler ebediyen lanetle anılacaklardır…” 
diye konuştu.

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

TEK YÜREK OLDU!
YENİ DÜNYA VAKFI 

15 Temmuz Cuma günü 
akşam saatlerinde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin tarihine kara 
bir leke olarak geçen darbe 

girişimi, başta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan olmak 

üzere devletin ve milletin ittifak 
ve direnişi ile destana dönüştü.
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Milletin ve milli iradenin yanında her daim sımsıkı dura-
cak olan Yeni Dünya Vakfı, 19 Temmuz’da Milli İrade Plat-
formu’nun üyesi STK’lar ile birlikte aşağıdaki bildiriye de imza 
attı. Vakfımız ayrıca,  20 Temmuz’da TOBB koordinesinde 
Ankara’daki vakıflar ve dernekler olarak da TBMM’de bir ara-
ya gelerek yine darbeye karşı güç birliği ve söz birliği yaptı. 

Daha sonra 22 Temmuz akşamı kanlı bir direnişe tanık olan 
Saraçhane Parkı’nda sabaha kadar nöbet tutan Yeni Dünya 
Vakfı Ailesi, akşam namazı için Şehzadebaşı Camii’nde bu-
luşurken,  Başkan Göksu da nöbete katılarak halka hitap etti. 

 
ÜYESİ OLDUĞUMUZ MİLLİ İRADE PLATFORMU OLARAK DARBE-
YE KARŞI ORTAK BASIN BİLDİRİMİZ…

“Her darbe girişiminde olduğu gibi, tarih tekerrür etmiştir. 
Kahraman ordumuza sızmış bu kalleş, sinsi ve terörist yapı-
lanmanın sırtını bir üst akıla dayadığı anlaşılmıştır. Ülkemiz, 
onlarca yıldır sağlıktan eğitime, sanayiden kültüre, dış politi-
kadan ulaşıma bir devrim gerçekleştirmiştir. 2008’de başla-
yan ve dünyayı sarsan krizlerden ekonomimiz yara almadan 
çıkmıştır. İçte ve dışta barışın ve adaletin sözcüsü ve takipçisi 
bir yönetim geliştirmiştir. Bütün dünyanın mazlum milletlerini, 
ırk-dil-din-mezhep farkı gözetmeksizin sahiplenmiş, onların 
ümidi haline gelmiştir. ‘Dünya beşten büyüktür’ söylemi ile 
yeni bir dünyaya olan özlem, istek ve dirayetini göstermiştir. 
Oyunları bozmuş, insanca ve adaletli bir dünya tasavvurunu 
bütün küresel platformlarda dillendirmiştir. Kendi bölgesinde 
bir istikrar adası olmuştur. İşte bu üst aklın hedefi olma sebep-
leri de bütün bunlardır.” diye konuştu.

Darbe ile gerçekleştirmek istenenin, ‘kral çıplak’ diyeme-
yen ‘kukla’ bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Akalın, “Darbe 
ile gerçekleştirilmek istenen Ortadoğu ve dünyada ‘söz sa-
hibi’ değil, ‘emir kulu’ bir Türkiye’dir. Demokrasiyi özümse-
miş, insanına ileri demokrasinin nimetlerini layık gören değil, 
kendi insanını ‘güdülecek sürü’ olarak gören bir Türkiye’dir. 
Doğunun ve batının değerlerini harmanlamış, yeni dünyada 
yerini, yaşanabilir, çok kültürlü, bir barış adası olarak alan de-
ğil, kaosun yönetim tarzı olduğu, tek tipçi bir Türkiye’dir. Mil-
li-manevi değerleri ile kendi medeniyetini inşa eden değil, 
jandarmalık yapan bir Türkiye’dir.” ifadelerini kullandı.

Akalın, bu darbe girişiminin insanlığın bütün ahlaki ilkele-
rinden, dini prensiplerinden, medeniyet değerlerinden ve 
asgari vicdani ve insani müştereklerden uzak bir kalkış oldu-
ğuna vurgu yaparak, darbe girişimini bu ülkenin anneleri, ba-
baları, oğulları, kızları olarak nefretler lanetlediklerini belirtti.

– “Türk Milletini iradesi dışında dizayn etmeye imkân yoktur”

Cuntacıların millete silah doğrultarak kadın-erkek, 
genç-yaşlı demeden kurşun sıktığını anımsatan Akalın, şunları 
kaydetti: “Masum halkın üzerine tankları sürmekte, insanları 
ezmekte sakınca görmemiştir. İnsanlara silah sıkmak isteme-
yen, emirleri altındaki askerleri/silah arkadaşlarını başlarından 
vurarak şehit etmekte tereddüt etmemiştir. Uçak ve helikop-
terlerle başta milletin meclisi olmak üzere devletin kurum-
larını bombalamışlardır. Genelkurmay Başkanı başta olmak 
üzere komutanlarını rehin alacak kadar cinnet seviyesine çık-
mıştır. Milli iradeyi gasp etmeye kalkmış, Başkomutanı olan 
Cumhurbaşkanına suikast tertip etmekte tereddüt etmemiştir.

ANKARA ŞUBE
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Bütün bunların karşısında, milli iradeyi sahiplenen 
toplumun bütün kesimlerinden insanımız yaşlı-genç, 
kadın-çocuk demeden sokaklara dökülmüş, havali-
manları, askeri birliklerin önünde ve kritik yerlere top-
lanmıştır. Tankların üzerindeki askerleri ikna etmeye 
çalışmış, yaptıkları hatadan dönmeleri için nasihat 
etmiştir. Zorbalığa karşı kendini siper etmiş, ezilmiş, 
tartaklanmış, vurulmuş ve şehit olmuştur. Tankları dur-
durmuş, işgallere son vermiştir. Bütün dünyanın göz-
leri önünde menfur darbe girişiminin hiç silah kullan-
madan nasıl durdurulacağının dersini vermiş ve tarihe 
geçmiştir. Gerektiğinde bütün farklılıkları bir tarafa bı-
rakarak, vatanın bekası yolunda her türlü fedakârlığı 
göze aldığını göstermiştir. Artık bütün dünya bir kez 
daha biliyor ki, Türk milletini iradesi dışında dizayn 
etmeye imkân yoktur.”

Bundan böyle sırt sırta vermiş olan insanların de-
mokrasiden insan haklarına, ekonomiden eğitime, 
sağlıktan dış politikaya, sanayiden ulaşıma bütün 
alanlarda yoluna daha güçlü olarak devam edecek-
lerini dile getiren Akalın, “Önümüzde ordusu, polisi, 
milleti, hükümeti, muhalefeti ve devleti ile sarsılmaz 
bir Türkiye bulunmaktadır.” dedi.

Darbecilerin kurşunuyla şehit olanlara rahmet di-
leyen Akalın, darbenin başladığı ilk andan itibaren 
karşı çıkan, ölümü göze alan, çatışmaya giren ordu 
mensuplarına, polise, mülki erkâna, belediyelere, 
sivil toplum örgütlerine, milletvekillerine, diyanet 
mensuplarına, gazetecilere, darbeye karşı milleti ve 
sokakları işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a, Başbakan Binali Yıldırım’a siyasi parti li-
derlerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

– “Geciken adalet, adalet değildir”

Akalın, sözlerini şöyle tamamladı: “Hem şehitleri-
miz hem de darbelerin ilk mağduru olan sivil halkımız 
ve ülkemiz adına, darbecilerin bir an önce cezalan-
dırılması yolunda gerekli her türlü adımı atacağımızı 
deklare etmek istiyoruz. Ve biliyoruz ki geciken ada-
let, adalet değildir. Ülkemizde gerçekleşen 1960, 
1971, 1980, 28 Şubat, 15 Temmuz darbe girişim-
leri ve muhtıralar kronik bir soruna işaret etmektedir. 
Kötü olandan daha beteri, onun gelenekleşmesidir. 
Bu durumu ülkemiz, devletimiz, hükümetlerimiz ve 
insanımız hak etmemektedir. Siyasal istikrarın sağlan-
ması ve bu sistem sorununun köklü bir biçimde son 
bulması yolunda her türlü girişim ve çalışmayı ger-
çekleştirmeyi bir borç biliyoruz. Bizler, Milli İrade Plat-
formu olarak insan haysiyet, onur ve şerefine, milletin 
kaderine ve iradesine yönelmiş her darbe, terör ve 
kalkışmayı tanımadığımızı, lanetlediğimizi ilan eder 
ve sürecin her anlamda takipçisi olacağımızı, Başko-
mutanımız aksini söyleyene kadar meydanlarda, de-
mokrasi nöbetinde kalacağımızı beyan ederiz.”

28



Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsilciliği, Giresun Ata-
türk Meydanı'nda gerçekleşen Demokrasi Nöbeti-

nin 11. Gününe  ev sahipliği yaptı.

Giresun Temsil Heyeti, Giresun Valisi Hasan Kara-
han, Ak Parti İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü ve Giresun 
halkının katılımlarıyla Giresun Atatürk Meydanında Gi-
resun İl Temsilciliği tarafından basın açıklaması yapıldı.

Millî İradenin hakimiyeti için mücadele eden tüm 
vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu. 

Yeni Dünya Vakfı Ailesi şehitleri anmak ve her şeyin 
başladığı yerde emanete sahip çıkmak için Şehit-

ler Köprüsündeydi. 
Mütevelli Heyeti, Yönetim, Kadın ve Gençlik Kol-

ları, komisyonlar olarak Genel Merkez'in neredeyse 
tam kadro katıldığı programda şehitler için Kur’an 
okunurken çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Birlik ve beraberliğin hakim olduğu program, yüz-
binlerle ifade edilebilecek katılıma rağmen sorunsuz 
tamamlandı. Programda ayrıca üyesi olduğumuz Millî 
İrade Platformu adına bir bildiri de okundu.

GİRESUN TEMSİLCİLİĞİ
DEMOKRASİ NÖBETİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YER…
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Yeni Dünya Vakfı Gümüşhane Temsilciliği, 27 gün 
boyunca vatan  nöbetlerinde meydanları boş bı-

rakmayarak, diğer STK’lar ile ortak basın bildirişi ya-
yınladı. 

Yeni Dünya Vakfı Kırık-
kale Temsilciliği, Yö-

netim Kurulu Üyeleri ve 
Kadın Kolları Üyeleriyle 
birlikte “Demokrasi Nö-
beti” tuttuğu Cumhuriyet 
Meydanında, Kırıkkale 
Halkına etli pilav ikra-

mında bulundu.

Kırıkkale Temsilcisi Sa-
tılmış Aksun, Kırıkkale’de 
meydanları boş bırak-
mayan Yönetim Kurulu 
ve Kadın Kolları Üyeleri-
ne teşekkürlerini iletti.

YENİ DÜNYA VAKFI 
GÜMÜŞHANE TEMSİLCİLİĞİ

KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ
DEMOKRASİ NÖBETİNDE 
DEVAM EDİYOR

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim Kapak Konusu

30



Yeni Dünya Vakfı Iğdır İl Temsilciliği, 15 Temmuz 
Darbe Girişimi sonrası gece ve gündüz nöbetleşe-

rek, meydanlarını bir an olsun boş bırakmadı. 

Meydanlarda vakıf gönüllüleri ve vatandaşlarla bir-
likte nöbet tutan Yeni Dünya Vakfı Iğdır İl Temsilcisi 
Abdulcebbar Baştemur, darbe girişimine sert bir dille 
tepki gösterdi. Cumhurbaşkanının ve seçilmiş hükü-
metin yanında olmaya devam edeceklerini vurgula-
yan Baştemur, konuşmasında şunları ifade etti: “Dün 
akşam yaşadığımız ve malum terör örgütü tarafından 
düzenlenen darbe girişimini ve şeref yoksunu darbeci 
bozuntularını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Ülkemizin birlik ve beraberliğini tehdit eden ve sa-
dece kendi ajandasına hizmet eden bu vatan hainleri-
nin tüm çabaları, milletimizin sağlam iradesi karşısında 
bertaraf olacaktır.  

Konunun esası, ülkemizin varlığına, bütünlüğüne ve 
birliğine kasteden malum yapı tarafından bir kez daha 
tekrarlanan hain, sinsi ve şerefsizce bir girişimdir.  

Fitne, zulüm ve kanla beslenen bu zihniyet, Türkiye’yi 
çatışma ortamına sürüklemek istemekte; demokrasiyi, 
refah arayışını ve toplumsal barışı yok etmeye çalış-
maktadır.

Kendi halkına silah sıkacak kadar gözü dönmüş va-
tanı ve kıblesi belli olmayan bu hainlerin hesap verme 
zamanı gelmiştir.  

Milletimizin malum yapı tarafından yürütülen bu 
hain saldırıya karşı koyacağından kimsenin kuşkusu ol-
mamalıdır.

Burası iyi bilinmelidir ki bizler sayın cumhurbaşkanı-
mızın ve meşru hükümetimizin yanındayız ve darbeci-
lere karşı sonuna kadar direneceğiz.

Rabbimizden darbecilere karşı milletçe gösterdiği-
miz birlik ve beraberliğimize kuvvet vermesini niyaz 
ediyoruz.

Bu onurlu mücadelede dimdik duran emniyet güçle-
rimize ve aziz halkımıza, kavlî ve fiili dualarıyla destek 
olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyor, bu direnişte 
şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan gani rahmet ve 
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

IĞDIR’DAN SERT TEPKİ
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15 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tarihine kara bir leke olarak geçen 

darbe girişimi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan olmak üzere devletin ve milletin ittifak ve dire-
nişi ile destana dönüştü.

Yeni Dünya Vakfı ilk saatlerden itibaren millî irade-
ye sahip çıkmak, darbeye karşı birlik ve beraberlik-
le mücadele etmek için Genel Merkez, Şube ve 15 
Temsilciliği ile meydanlarda kadın-erkek, çoluk-çocuk, 
genç-yaşlı bütün yönetici, üye, öğrencileri ve aileleri ile 
birlikte vatanın ve milletin bekası için sabahladı.

Başarısız olan darbe girişiminin birinci haftasında, 
Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu ön-
derliğinde Saraçhane Meydanında Millî İrade Platfor-
mu Üyeleriyle birlikte nöbet tutan Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkez Ailesi, alana gelen darbe karşıtı vatan-
daşlara tavuklu pilav ikramında bulundu. Sabaha ka-
dar meydandan ayrılmayan vatan sevdalıları, yüzbin-
lerce ses ile tek yürek oldu.

DARBE GİRİŞİMİNİN
BİRİNCİ HAFTASINDA 
SARAÇHANE NÖBETİ…

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim Kapak Konusu
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Ortak Akıl Platformu Üyeleri, Haliç Kongre Mer-
kezi’nde bir araya gelerek, vesayet arayışlarına 

tepki gösterdi, normalleşme ve istikrarın devam etme-
si için milli irade vurgusu yaptı.

203 sivil toplum kuruluşu adına ortak bildiriyi okuyan 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“Biz sivil toplum kuruluşları olarak, tüm halkımızın ve 
sesimizi duyan herkesin, içinden geçmekte olduğu-
muz kritik sürecin bilincinde olduğuna, davasına, ülke-
sine, milletine ve topyekûn dönüşümün ruhuna uygun 
davranıp gerekli sorumlulukları yerine getireceğine 
yürekten inanıyoruz” dedi.

Ortak basın bildirisine Yeni Dünya Vakfı’nı temsi-
len Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Mütevelli Heye-
ti Üyesi Mustafa Akçay, Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt 
Yüksel, Fatih Çetin, Komisyon Başkanları Abdulkadir 
Bülbül ve Yavuz Çimen katıldı.

ORTAK AKIL PLATFORMU 
ÜYELERİ “MİLLÎ İRADE” 
VURGUSU YAPTI
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim Kapak Konusu

“15 TEMMUZ
RUHU…”

İLK DERS: 
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılında İlk Ders;

“15 Temmuz Ruhu…”

Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mah-
mut Göksu, 2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı’nın baş-
langıcı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınla-
dı. Başkan Göksu, mesajında şu ifadelere yer verdi; 
“Yeni bir dünya için çalışıyoruz” anlayışıyla 1996 yılın-
da yola çıkan vakfımız; öncelikle gençlerimizin milli ve 
manevi değerlere bağlı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, yenilik-
lere açık, münevver birer şahsiyet olmalarını sağlaya-
rak, milletimizin huzur içinde kalkınmasına ve gelişme-
sine katkıda bulunmaktadır.

Vakıf olarak temel görevimiz; Ülkemizin teminatı 
olan gençlerimize ‘Vakıf İnsan’ vasfını kazandırmak ve 
geleceğe hazırlamaktır. Ülkemizin genç kuşaklarına 
karşı hissettiğimiz bu sorumlulukla sosyal, kültürel ve 
eğitsel çalışmalarımızı da artırarak devam ettirmekte-
yiz.

Bu doğrultuda 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı’n-
da 1.299 öğrenciye burs temin eden vakfımız, yeni 
eğitim ve öğretim yılında da bu hizmeti sürdürecektir. 

Vakıf bünyesinde düzenlediğimiz konferanslar, kamp-
lar, seminerler, geziler ve diğer etkinliklerle de Yeni 
Türkiye’nin inşasında görev alacak gençleri yetiştirme 
gayretimizi sürdürmekteyiz.

Baktığımızda hükümetimizin ve eğitime gönül ver-
miş vatandaşlarımızın da desteğiyle, eğitim alanında 
ülkemizde son yıllarda sevindirici gelişmeler yaşanır-
ken, devletimiz ile vatandaşlarımızın işbirliğiyle bu ça-
lışmalar adeta bir seferberliğe dönüşmüştür.

Peygamber a.s.’ın “Beşikten mezara kadar ilim ta-
lep ediniz” buyruğu gereği hayatın her safhasında eği-
timi benimseyen, yerel ve küresel ölçekte söz sahibi 
olabilen, aldığı eğitimle her türlü rekabet ortamında 
başarıyı göğüsleyen bireyler yetiştirme gayretinde olan 
vakfımız, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında da bu 
ulvi amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye 
devam edecektir.

Bu ve bundan sonraki eğitim ve öğretim çalışma-
larımızda 15 Temmuz ruhunu öğrencilerimizle buluş-
turmanın en önemli hedef olduğunu belirtir; ‘2016 – 
2017 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda ders başı yapan tüm 
öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diler, onları ye-
tiştiren kıymetli velileri en kalbi duygularla selamlarım.”
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Medeniyetin oluşması için şehirlere ihtiyaç vardır. Şehirli in-
sanlardan oluşuyor medeniyet. Kuran, imar eden, büyü-
ten, çoğaltan, geliştiren, değiştiren, yeniliklere imkânlar 
hazırlayandır şehirli olan. Dolayısıyla şehirde yaşamak için 

bir bilincin, bir şuurun, bir gelişmişliğin umdelerinden olan yardım-
laşmanın, birbirini ikaz edebilmenin, birbirini iyileştirebilmenin de 
gerekliliği vardır. Medeniyet, insanın yücelmesini ifade eder. Şehirli 
olmak, medeni olmaktır. Medeni ortam, insanın kendisini iyileştire-
rek, sanatın, kültürün, şiirin, musikinin, tiyatronun elhasıl bütün ye-
teneklerin özgürce ifade edilebildiği, uygulanabildiği mekânlardır.

Sanat ne kadar yücelmiş ve gelişmiş ise, kültür ne kadar çoğalmış 
ve etkinse, insanlar estetiğe ne kadar çok önem veriyorsa, estetiği 
önemsiyorsa burada şehrin topluluklarının bir bilince, bir şuura doğru 
yol aldıkları, ortak aklın her birini beslediğini söyleyebiliriz. Böyle top-
lulukların oluşturduğu düşüncenin, sanatın ve hayatın kültürü, aynıyla 
medeniyeti söz konusudur.

Medeniyet, insanın insan olma vasfıyla yücelik makamını kavra-
ması, fikri, düşünsel tekâmüle ulaşmasıdır. Medeniyet, insan ruhunun 
mutmain olduğu, ruhi, akli ve sosyal yaşantılarla mutlu olunan or-
tamlardır. İnsanı mutlu eden teknik ve teknoloji değildir, içsel yük-
selişidir. İçsel yolculuk, ruhun huzurunu yansıtır. Gelişmişlik, tekniğin, 
teknolojinin, gelişmişliğin göstergesi olsa da, insanın kendisini geliştir-
mesi ve değiştirmesi, olgunlaştırmasıdır.

ŞEHİR VE MEDENİYET
RECEP GARiP

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim
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Medeniyeti kuran düşünce, düşünceyi üretenlerce, 
insanın toplumsal gelişim felsefesini yapabilenlerce, 
sanatı, estetiği, şiiri ve şuuru yoğurabilenlerce ortaya 
konulur. Düşüncenin gelişmesi, açılımı, ilimlerin bilim-
sel verilerce tekâmüle ererek tekniğin ve teknolojinin 
insanın hizmetine sunulmasını da sağlar.  Böylece in-
sanın hizmetiyle gelişen ilim tekâmüle ulaşarak kültü-
rün bir medeniyet, bir uygarlık oluşumuyla insanlığın 
evrensel malzemelerine sergi alanı olma vasfını sağ-
lamış olur, katkıda bulunmuş olur.

Medeniyet; şehirli olmanın, insanca, insanla ve in-
sanı iyileştirme süreçlerinin, birikimlerinin ve yaşayışla-
rının adına denilir.  Geçmiş uygarlıkların, geçmiş tari-
hin bize yansıttıkları bugüne nasıl gelindiğidir. Bugün 
elimizde var olan her şey bir birikime, bir sürece bağlı 
olarak gelmiştir. Şehirleşmeyi kendisinde vazgeçilmez 
gören insanoğlu, birlik ruhunu, savunma ruhunu, gü-
ven ve huzur ruhunu, kalkınma, ihtiyaçlarını görme 
ruhunu, gülüp eğlenme, savaş ve barışta büyüme ve 
ruhunu kazanmaya çaba harcamıştır.  Sanatın, esteti-
ğin, şiirin, musikinin dahası bütün güzel sanatların var-
lığıyla ortaya konulan ne kadar detay ve ayrıntı varsa, 
her birinin kazanımlarını insanlığın kazanımı sayarak 
ortak kültür havzasını büyütmüştür. Böylece insanlık 
şehre, dolayısıyla medeniyete ihtiyaç duymuştur. 

İnsanlığın gelişerek değiştiğini, sürekli devinim ha-
linde yeni eşyalar, yeni ihtiyaçlar ve yeni teknik do-
nanımlarla hayatı bir yanıyla kolaylaştırma, diğer ya-
nıyla altüst etme çabaları toplumsal beraberliği, bir 
arada yaşamayı vazgeçilmez kılmıştır. 

İlim, irfan sofraları, bilim meclisleri çoğalmıştır. Üre-
tilen her eşyanın arkasında var olan atölyeler, sana-
yileşmeyi getirmiştir. Toplum artık huzur istemektedir. 
Birey, mutlu olmanın yollarını vicdanından uzaklaş-
madan bulmak istemektedir. Hayatın getirdikleri, 
insanların kazanımlarıyla ya paralellik arz etmekte, 
ya da çatışmaktadır. Teknolojinin hayata girişiyle in-
sanlık daha da gelişmiş, yerlileşmiştir. Aynı zamanda 
teknoloji, insan ruhunda pörsümeye doğru yollar da 
açmıştır. Bu, insanlığın ortak kazanımları ve dertleridir. 
Dolayısıyla şehirde yaşamanın köyde, merada, vadi-
lerde, dağlarda, çöllerde yaşamakla eş değer olma-
dığını da söylemeliyiz. Kendi başına buyruk değildir 
insan. Sorumludur yaşadığı ortamdan, yaşadıkların-
dan, yaşattıklarından, üretilenleri tüketmesinden ve 
ürettiklerinden. İnsan birlik halinde bir cemiyeti ifade 
oluşturuyorsa sorumlulukları da artıyor demektir.

Okuyup yazmanın getirdiği avantaj hayatı anlamlı 
hale getirmekle kalmamış, bugünkü uygarlığın gelişi-
mini de sağlamıştır. Her eşya, her bulgu ve her bilgi 
kendi ekseni üzerinde yayılmaya başlar. Cemiyeti var 
eden sebepler cemiyetin hareketliliğini de, düzenini 
de, disiplinini de gerektirmektedir. Teknik donanım, 
insan ruhuna hükmederse insanın ölümü gerçekleşir. 
İnsan; her maddeyi, her eşyayı kendi rengini kendi 
aşkınlığını katarak ve kendi ruhundan değerler üfleye-
rek şekillendirir. Dolayısıyla birlikte oturup kalkmanın, 

yeme içmenin, giyim kuşamın, topluca eylemlerde 
bulunmanın, ibadet etmenin, tiyatroda oyun sahne-
lemenin, izlemenin, fabrikalar kurmanın, yollar, köp-
rüler yapmanın anlamıdır şehirli olmak. Bir düzen için-
de disipline uymaktır.  Birbirine tanıklık etmek, kahrını 
çekmek, destek vermek, uyarmak ve uyandırmaktır 
cemiyeti var eden unsur.

Bir sokağın, bir cemiyetin, bir şehrin, bir ülkenin 
donanımı bireyin donanımıyla eş değerdir. Değer-
ler sistemi yüzyıllar öncesinden insanlığın ortak mirası 
olarak büyüyerek bugüne gelir. Bugün elimizde var 
olanların, geçmiş insanlığın uğraşları sonucu olduğu-
nu, bugünden de yarına yeni şeyler üretmenin, üst 
üste koymanın gelecek için olduğuna şüphemiz yok-
tur. İnsan huzur istemektedir. İnsan, dinlenmek iste-
mekte ve insan, şiir gibi yaşamak istemektedir. Bu 
isteklerine ulaşabilmesi için her bir bireye düşen ödevi 
bireylerin aksatmaması gerekiyor ki cemiyetin huzuru 
artsın ve büyüsün.

İmar işleriyle, iç imar arasında da bir bağ kurula-
bilir. Çünkü imar; iyileştirmek, güzelleştirmek, yeni-
lemek, diriltmek gibi anlamlara gelir. Bu anlamıyla 
insanın inşası ile şehrin inşası arasında da böylesine bir 
bağın, yenilenmenin, şehirleşmenin belirginleştiğini 
ve birbirinden ayrılmaz anlamlar taşıdığını söyleyebi-
liriz. Demek oluyor ki estetik algı, insanın varlığında, 
yaratılışında mevcut bulunan bir algıdır. 

Bütün bunların cemiyete, topluma, millete ve 
insanlığa faydalarından, medeniyetin inşasındaki 
önemlerinden de bahsedebiliriz. Aslında tanımla-
malarla, bakış açıları, bulunulan noktayla farklılaş-
maktadır. Medeniyet, kendisini yenileyen, değiştiren, 
geliştiren insanların bulunduğu ortamlarda bulunabilir. 
Bunun zenginlikle, teknolojiyle varlığı kabul edilse de, 
irtibatları olsa da asıl gerçek, kişinin aydınlanmasıyla 
ilgilidir. Değilse, teknik; üretim ve zenginlik ihtiyaçları 
çoğaltmaktan, binalar dikmekten, hanlar hamamlar, 
köprüler yapmaktan başka bir anlam taşımaz. 

Oysa medeniyet sahibi toplulukların ürettikleri, dü-
şünce, sanat, edebiyat, estetik gibi unsurlardır. Tiyatro, 
sinema, müzik vs. bedii sanatlar da ilave edilebilir. 
Asıl medeniyeti inşa eden bunlardır. Şehrin hâkimiyeti, 
sanatın ve şiirin hâkimiyetine bağlıdır. Şehrin, memle-
ketin inşası ruhi bir inşadır. Bu açıdan bakıldığında ruhi 
yükseliş ve yüceliştir medeni olmak, medeniyet sahibi 
olmak. O nedenle modernleşmekle medeni olmak 
arasında da ciddi uçurumlar söz konusudur. Araçların, 
teknolojilerin ve tüketime yönelik değişimlerin çoğal-
masıyla medeniyet tasavvuru yan yana konulamaz. 
Olsa olsa gelişmişliğin izlerinden insanlığı haberdar 
eder. 

Kültür, daha dar çerçevede ele alınabilirken me-
deniyet daha geniş, daha kapsamlıdır. Birisi daha içte 
diğeriyse içten dışa doğru yayılım gösterir. Medeniye-
ti, giyim kuşamla, cadde sokakla, teknik donanımlar-
la anlatmak yeterli olmaz. Sadece bunlar medeniye-
tin belirleyici unsurlarından izler taşır. 
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Parayla, ekonomiyle, binalarla, köprülerle, mede-
niyet elde edilebilseydi eğer, bugünkü teknolojiyle, 
inşaat sektörleriyle, birkaç ayda, bir şehir yeniden ku-
rulabilir , çarşı pazarı dünyanın en ışıltılı caddeleri ha-
line getirilebilirdi. Biz buna “medeni” diyemeyiz. Bu 
sadece insanların yaşama iştahlarını artırmaya, tüketi-
mi teşvik etmeye, en şık elbiseler giyerek, süslenerek 
dolaşmaya imkân tanımış olur. Medeniyet, ortak izler 
taşıyan, ortak unsurlarla bir arada bulunabilen, ortak 
geleneklerle birbirini besleyen ve ortak sanat, soy, dil, 
din gibi beraberliklerle bir coğrafyada bulunan ortak 
ulusal kültürlerden oluşur.

Medeniyet, özgür bir topluma, doğurgan bir toplu-
ma uygun ortak seslerin varlığına ihtiyaç duyar. Şehir-
lerin ihyası, bu doğurganlık paralelinde medeniyetin 
sanatını, estetiğini, mimarisini, özgünlüğünü, özgürlü-
ğünü taşır. Şehir halkının kültürel birikimi, sanatla ma-
yalanır. Şiirle, edebiyatla, musikiyle, bedii güzellik-
lerle mayalanır. Bu nedenledir ki şehirde yaşamanın 
anlamı, hayatı anlamlı kılmakla belirginleşir. Çölde 
yaşar gibi, köyde, dağda, kasabada yaşar gibi yaşa-
yamazsınız şehirde. Herkesi bağlayan, uyulması gere-
ken kurallar vardır.  Her bir birey bu kurallara uyarak 
uygarlığının idrakinde oluşunu ispatlamış olur.

Ali Şeriati “Medeniyet ve Modernizm” kitabında 
şöyle söyler; “ Kültür bir ulusun tarihi boyunca biriktirip, 
kendine özgü bir şekil verdiği zihni, manevi, sanatsal, 
tarihi, edebi, din ve duygusal birikimlerinin sembol-

ler, işaretler, gelenekler, âdet, sosyal yaşantı ve anıt-
lar şeklinde ortaya çıkmasıdır. Bu birikimler, o ulusun 
acılarını, itilimlerini, karakterlerini, sosyal özelliklerini, 
hayat tarzını, sosyal ilişkilerini ve ekonomik yapısını 
simgeler.

Ben kendi dinimi, edebiyatımı, duygu, ihtiyaç ve 
acılarımı,  kendi kültürüm yoluyla duyduğum zaman 
kuşkusuz kendi benliğimi duyuyorum; (kişisel benliğim 
değil) sosyal ve tarihi benliğimi veya bir kültürün doğ-
duğu kaynağı. Bu nedenle kültür, toplumun gerçek 
varlığının göstergesi ve en üst yapısı, kısaca toplumun 
tüm tarihidir.”

Yusuf Kaplan, önemli bir pencere açarak şöyle 
söylüyor; “Medeniyetlerin eksenlerinde doğrudan 
kelime-i şehadet var. Birinci şehadet ve ikinci şeha-
det.. Birinci şehadet vahiy, ikinci şehadet Hazreti Pey-
gamber. Burada vahiy asıldır, Hazreti Peygamber de 
usûldür. Hazreti Peygamber yaşayan Kur’an’dır. Onu 
anlamadan bir şey yapamayız. Usûl olmadan fıkhın, 
tefsirin, hadisin bir anlamı yok. Bir varlık bir de varo-
luş var. Allah vâcibu’l-vücud’tur. Onun bizden istediği 
şeyleri hayata geçirmemiz lazım. Dolayısıyla medeni-
yetleri anlarken bilmemiz gereken iki eksen “vahiy ve 
usul”, yani “yaratıcı ve insan”dır.”

Şehirlerin anası diye nitelenen Peygamber şehri Me-
dine’nin, bir medeniyet şehri olduğunu ifade edebili-
riz. Medine devleti, insanın ihtiyacı olan bütün unsurları 
içinde taşıyordu. Şehir halkı birbirinin eli, kolu, gören 
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gözü, duyan kulağıydı. Anlayış ve kavrayış açısından 
insanın kıymet ve değeri ile varlıkların değeri arasında 
da insânî bir anlayışla emanete sahip çıkma vardı. Bu-
nun paralel uzantısını Osmanlının yerleşik hayatındaki 
başkentlerde de görmek mümkündür. Edirne, İstan-
bul, Bursa, Konya, Diyarbakır, Bağdat, Şam, Semer-
kant, Buhara şehirleri bunlara örnek gösterilebilir.

 Medeniyeti şehirsiz ele almak demek, insanı 
mekânsız bırakmaktır. Medeniyeti oluşturan faktörler-
den en belirginidir şehrin içindeki değerler. O değer-
leri üreten insan, kendisini geliştirdiği için bir değerler 
manzumesi, bir erdemler topluluğu oluşmaktadır. 
Elbette ki fıtri olanı bulmak, ona uygun bir mekân 
oluşturmak gereklidir. İnsan tasavvurumuz, âlemi var 
edene kulluğun fıtri olanla buluşmasıdır. Yaratıcının 
kutsal gönderilerine aykırı düşmeyen bir düşüncenin 
eve, sokağa, caddeye, şehre ve devlete dönüşmesiy-
le medeniyete uzanan bir çizgiden bahsetmekteyiz. 
Vahyin insanı inşa ettiğini, değiştirdiğini ve değerler 
üretmesine zemin hazırladığını da söylemeliyiz. Bu 
nedenle düşüncenin burada bir yaratılış gereği olduğu 
ortaya çıkar. Dinin varlığı, Medine devletini, Medine 
devleti de medeniyeti getirmiştir. Böyle anlaşıldığın-
da istikamet insanlığa huzur bahşeder. Burada kurdu-
ğumuz irtibat semantik bir irtibattır. Dahası tarihsel bir 
gerçekliği ifade eder. Din, Medine’de şehrin inşasını, 
düşüncenin inşasını, edebiyatın inşasını, ilmin inşasını 
dolayısıyla devletin inşasını doğurmuştur. Önce şehrin 
inşası, sonra devletin tesisi ve medeniyetin varlığı be-

lirginleşir ki bu bize, şehirden medeniyete, medeni-
yetten şehre yolculuk anlamını da taşır.

Şehirleri imar eden düşünce, ihtiyacı gören, ge-
leceği planlayan düşüncedir. İnsan doğayla olan ir-
tibatında kendisini koruyacak, çevresine sahip çıka-
cak, birçok şeyi birlikte karşılayacak, muhafaza ve 
müdafaa edecek ortamların oluşmasını bekleyerek, 
yaratıcı ile arasındaki bağın sürmesini de arzulamıştır. 
Bu nedenledir ki medeniyete beşiklik etmiş şehirlerin 
dokusu, bunların belgeleriyle doludur. Yapılar insanın 
gelişmesini, ihtiyacını, gücünü simgeler. İnsan yaratılış 
sırrını ararken içinde yaşadığı kâinatın varlığından da 
nasibini alarak Allah’a olan bağlılığını da ispat etmek 
ister. Yerleşik medeniyet şehirlerinin tamamında iba-
dethanelerin varlığı bunun birer göstergesidir.

Heidegger’in “Modernlik, insanın Tanrı’yla ve tabi-
atla irtibatını kopartmıştır” ifadesi, düşüncenin, felsefe-
nin, irfanın zayıflamasına işaret eder. Modernlik, şeh-
rin yeniden inşası değil, teknolojiyle uzay âleminde 
dolaşılması değil, bilakis düşüncenin, sanatın, hayatın 
anlamlı bir şekilde yaşanmasıdır. Hayatın anlamı ise 
inancın, düşüncenin ve sanatın, Allah ve Peygamber 
merkezli olmasında yatar. Bu güçlendikçe insanlar 
daha seviyeli, şahsiyetli, özgürlükçü ortamlarda yaşa-
ma fırsatı bulur. Medeniyet ve şehrin mânâ dokusu 
ile metafizik dokusu; içinde var olan, yaşanılan de-
ğer ve kıymetlerle ölçülür. Peygamberi nasıl anladı-
ğımız, onun hayatını, insana, topluma bakışını nasıl 
kavradığımızla da ilgilidir. Vahiy, ilk insanla birlikte 
insanın insanca yaşaması ve kendisini var edene karşı 
sorumluluklarını asla unutmaması üzerine kuruludur. 
Medeniyeti şekillendiren ana unsur vahiydir. Şehrin ru-
hunu vahiyle aydınlatabilirsiniz. Ruhu ölmüş insan top-
lulukları ne kendileri için ne de insanlık için bir umut 
taşımaz. İnsanlığa örnek olmuş medeniyetlerin tarih 
dokusuna bakıldığında vahyin pırıltılarını görebilmek-
teyiz. Bu nedenledir ki insanlığın son örneği sayılan 
İslam medeniyetini ayakta tutan vahyin kendisidir. 
“Onu biz indirdik, onu koruyacak da biziz” buyruğu 
bunları kavramamızı da sağlar. Din, burada hayat 
bulmuş olur, bu hayatın taşıdıkları bütün unsurlar da 
medeniyetin varlığını söyler. Şehri süsleyen unsur, dü-
şüncedir, şiirdir. Düşünce inançla beslenir, şiir de öy-
ledir. Sezai Karakoç’un bu güne taşıdığı medeniyet 
algısı “Diriliş Medeniyeti”dir. Karakoç, ömrü boyunca 
vahyin ışığıyla şiirine, edebi metinlerine ve düşünce 
yazılarına bu görevi yüklemiştir. Yüklenen anlam, 
vahyin devlet algısıyla, hayatın örtüştürülmesidir. Şe-
hirdeki huzur, insanın, bireyin kendisiyle, eviyle, ev 
halkıyla ve toplumuyla olan huzurla eş değerdir. Do-
layısıyla şehrin ihya edilmesi, insanın kendisinin vahiy-
le ihya olmasına bağlıdır. Kültürü de, irfanı da, izanı 
da, şiiri de, sanatı da bu pencereden görerek bir uy-
garlık fikrine, bir ortak bilinç havzasına ve medeniyet 
anlayışına taşıyabiliriz. Şehir, böylece ayakta kalabilir, 
medeniyet böylece varlığını sürdürebilir.
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Ankara Şubemizin 
gençlik ve kültür merkezi 
olarak kullandığı Ankara 
Hamamönü’ndeki tarihi 

binayı, vakfımız Altındağ 
Belediyesi’nden satın aldı.

Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi 2012 yılında Ankara’nın tarih ve 
kültür semti olan Hamamönü’nde hizmetlerine başladı. Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin vakıf çalışmalarına olan ilgi ve 
katkısı ile faaliyetlerini Hamamönü’ndeki tarihi binada sürdüren 

vakfımız, hizmet binasını Altındağ Belediyesi’nden satın alarak, gençlerin 
Hamamönü’nün kültürel dokusuyla  ve manevi değeri yoğun olan Tacet-
tin Dergahı ile kalıcı bağ kurmasını sağlamış oldu. 

Vakfa yeni bir gayrimenkul kazandırılmasının mutluluğu içerisinde ol-
duklarını ifade eden Başkan Mahmut Göksu, “Ankara’nın en kadim semt-
lerinden olan Hamamönü, son dönemlerde yapılan restorasyon ve iyi-
leştirme çalışmalarıyla bir cazibe merkezine dönüştü. Çok sayıda STK’nın, 
sanat merkezi ve seçkin kişi ve kuruluşların ofislerinin yer aldığı Hama-
mönü’nde vakfımızın faaliyetlerini sürdürdüğü binanın satın alınması için 
yoğun bir gayret gösterildi. Vakıf yöneticisi ve üye arkadaşların katkıları 
ve Altındağ Belediye Başkanımızın da desteği ile Yeni Dünya Vakfı’na 
kazandırdığımız gençlik ve kültür merkezimiz, özellikle gençliğin Mehmet 
Akif idealiyle buluşmasında büyük bir adım olacak İnşallah. Böylece Meh-
met Akif’e olan sevgi ve saygımızı, sadece fikri yakınlığımız ile değil fiziki 
yakınlığımız ile de pekiştirmiş oluyoruz. Böylesi bir tarihi yapının vakfımı-
za kazandırılmasında emeği ve katkısı bulunan başta Altındağ Belediye 
Başkanımız olmak üzere, Başkan Yardımcılarına, Meclis Üyelerine, Ankara 
Şube Başkanımız Ali Toköz ve tüm vakıf yöneticisi ve üyelerine teşekkür 
ediyor, yaptıkları bu güzel hizmetin Cenab-ı Hak katında makbul olmasını 
niyaz ediyorum diye konuştu. 

GENÇLİK VE KÜLTÜR 
MERKEZİMİZİ
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HAMAMÖNÜ’NDE

SATIN ALDIK
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Bakan Yılmaz’a vakıf çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren 
Başkan Göksu, eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler 
anlamında sivil toplum kuruluşlarının da önemli bir 
sorumluluğu olduğunu belirterek, gençleri geleceğe 

hazırlama ve daha verimli bireyler olarak toplumda yer 
edinmelerini sağlamak amacıyla Yeni Dünya Vakfı’nın 
önemli faaliyetleri ve planlamalarının olduğunu vurguladı. 

Bakan Yılmaz’a vakıflara yönelik verdiği desteklerden 
ötürü teşekkür eden Başkan Göksu, eğitime ve insana yöne-
lik tüm yatırımlarda her türlü katkıyı sağlayacaklarının altını 

çizdi. 

Nitelikli ve milli hassasiyetler taşıyan insanlar yetiştirme-
nin önemine değinen Bakan İsmet Yılmaz ise, Yeni Dünya 
Vakfı’nın 20 yıldır ortaya koyduğu etkili çalışmalardan ötürü 
büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

Vakıf yayınlarını da inceleyen Bakan Yılmaz, yeni eğitim 
öğretim yılında Yeni Dünya Vakfı’nın öğrencilere yönelik 
planlanan faaliyetleri hakkında Başkan Göksu ile fikir telakki-
sinde bulundu.

BAKAN YILMAZ’A ZİYARET
Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Göksu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı ziyaret etti.

VAKIF YÖNETİCİLERİNDEN 
KÜLLİYE ZİYARETİ

Genel Başkan Mahmut Göksu ve Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkan-
ları ve Komisyon Başkanları, Cumhurbaşkanlığı Başda-
nışmanı ve YDV Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi 

Milletvekili Gülay Samancı’nın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde bir ziyarette bulundular.

Ziyaret esnasında vakfın faaliyetleri ile ilgili geniş kapsamlı 
istişarede bulunulurken, vakıf yöneticileri  davetinden ve vakıf 
çalışmalarına verdiği destekten ötürü Samancı’ya teşekkür ettiler.
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Ekim Kayıp Mirasımız Projesi

Projede gerek tarihi köklerimiz gerekse milli de-
ğerlerimiz noktasında kayıp mirasımız olarak nite-
lendirdiğimiz; Endülüs, Balkan ve Afrika bölgeleri 
özelinde kitap okumaları, seminerler ve gezi faa-

liyetleri düzenledik. Proje, gençlerde medeniyet tasavvu-
runun oluşumuna katkı sağlamanın yanı sıra üç kıtadan 
birçok medeniyet ile etkileşime geçmeleri ve her dönem 
bu etkileşimi kazanıma çevirmiş ecdadımızın günümüz 
meselelerine katkı sağlayacak bakış açısını inceleme ola-
nağı da sağladı. Bu bakış açısının gençler tarafından idrak 
edilmesi ve bu yönde kendilerinde farkındalık oluşturul-
ması için toplam 14 oturumdan oluşan kitap okumaları 
(3 aşamada; Balkanlar - 6 oturum, Endülüs - 4 oturum, 
Afrika - 4 oturum) tamamlanmış, yine Endülüs, Afrika ve 
Balkan temalı seminerler (alanında uzman entelektüel-
ler, günümüz problemlerine ışık tutacak bölge insanı ve 
yazarlar eşliğinde) düzenlenmiştir. Son olarak okuma 
programlarında başarılı öğrencilerin katılımı ile Balkan 
Gezisi yapılmıştır. Böylelikle gençlerimizin;

-Kayıp mirasımız niteliğinde olan geniş coğrafyalarla gö-
nül bağları kurmaları,

KAYIP
MiRASIMIZI 

ARIYORUZ Endülüs’ten Balkanlara, Balkanlardan Afrika’ya, 
Yeni Bir Dünya Tasavvur Ediyoruz!

9 aylık hazırlık sürecinin ardından Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve Yeni Dünya Vakfı işbirliği 

ile hayata geçirilen ‘Kayıp Mirasımız Projesi’ 
sonlandırıldı ve şükürler olsun ki büyük hayırlara 

vesile oldu. Bu bağlamda başta Gençlik ve Spor 
Bakanlığı olmak üzere  üzere emeği geçen 

herkese teşekkür ediyoruz. 
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-Bu coğrafyaların ülkemiz için geniş bir hinter-
land oluşturduğunu benimsemeleri,

-Yeni bir medeniyet tasavvuru noktasında farkın-
dalıklarının artırılması,

-Günümüz problemlerine tarihimizde yatan çö-
zümlerle kapı aralaması,

-Ortak yaşama kültürüne dair geçmişte inşa etti-
ğimiz medeniyetimizden ilham almaları,

-Coğrafyalar arası kurulan zihinsel bariyerlerin yı-
kılmasına katkı sağlamaları,

-Modernizmin sunduğu bireyselciliğin karşısına, 
toplum için ben anlayışını koyarak tarihimizi bu 
yönde incelemeleri sağlanmıştır.

Endülüs okumaları özelinde Tarık Bin Ziyad gibi 
gemileri yakacak bir dava şuuruna ihtiyacımız ol-
duğu vurgulanmıştır. Bugün de bir zamanlar Endü-
lüs’te olduğu gibi entelektüel bir devrimin gerçek-
leşmesi gerektiği, o gün inşa edilen birlikte yaşama 
kültürüne bugünde ihtiyacımız olduğu belirtilmiştir. 
600 yıl Endülüs’te yaşamış Müslümanların, o coğ-
rafyadan silinmesi için çalışan ve bunda muvaffak 
olan cenahın o gün oynadığı oyunları bugünde bi-
zim coğrafyamız için oynadığı,  Endülüs’ün düşme-
sine sebep olan iç çekişmelerden doğan fitne ve 
fesadın kokusunun kendi coğrafyamızda bugün de 
nasıl hissedildiği anlatılmıştır. Endülüs düştükten son-
ra İspanyol zulmünden kaçan Müslümanların yaşa-
dığı yıkım ile bu gün Suriyeli mülteci kardeşlerimizin 
yaşadıkları ve bu bağlamda Endülüs’ün günümüz 
bakışıyla okunabilmesi, kadim bir medeniyetin 
gençlerimiz tarafından tanınmasına katkı sağlan-
mış, yeni bir dünya tasavvuru için bu medeniyetin 
köklerimizle bağları ifade edilmiştir.

Afrika özelinde ise “Hakim dünya görüşü” diye 
adlandırılan emperyal, kapitalist söylemin dün-
yaya kabul ettirmeye çalıştığı fakir ve “bahtı kara 
kıta” söylemini reddetmemiz gerektiği belirtilmiştir. 

Bugün de bir zamanlar Endülüs’te olduğu 
gibi entelektüel bir devrimin gerçekleşmesi 
gerekiyor. O gün inşa edilen birlikte yaşama 
kültürüne bugün de ihtiyacımız var”' ' 
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Afrika’nın tarihi köklerimiz ve kültürü ile zengin bir 
kıta olduğu, insanlığın sayılarla, parayla veya maddi 
üstünlüklerle sınıflandırılmaması gerektiği net olarak 
belirtilirken, Habeşistan’dan Mısır’a, Fas’tan Soma-
li’ye, Cezayir’den Sudan’a Afrika tanıtılmış, tarihten 
bugüne medeniyetimize etkileri incelenmiştir. Açlık 
ve savaştan ölen her çocuğun mesuliyeti vurgulan-
mış, gençlerde Afrika hakkında farkındalık oluşturul-
muştur.

Projenin bir nevi kapanış programı ise Balkan Ge-
zisi olmuştur. 19 öğrencinin yanında yine seminerle-
re katılım sağlayıp başarı gösteren 3 yetişkin kendi 
imkanları ile geziye dahil olmuştur. Balkan Gezisi ile 
proje kapsamında teorik olarak balkanları tanıyan 
gençlerimizin pratikte de coğrafyayı tanıması sağ-
lanmıştır. Ecdadımızın bölgede inşa ettiği eserleri 
görmeleri ve bölgeyle ortak mirasımız niteliğinde 
olan değerlerimizin gençler tarafından incelenmesi, 
görülmesi, hissedilmesi ve yaşanması sağlanmıştır. 
Coğrafyalar arası kurulan zihinsel bariyerlerin yıkıl-
ması noktasında Üsküp’ün Erzurum kadar, Bosna’ın 
Konya kadar, Priştina’ın Diyarbakır kadar milli varlığı-
mızla ilintili olduğu ve “biz” kavramının geniş coğraf-
yaları kapsadığı vurgulanmıştır. Böylelikle Balkanlar 
özelinde gençlerde ayrıca bir farkındalık oluşturul-
muştur. 

Peki gezi kapsamında neler yaşandı? 
İşte bir öğrencimizin sosyal medyada paylaştığı 

izlenimleri; “10 gün sürdü ve 8 ülke, 20 den fazla 
şehir gezildi. Her sabah 7-8 gibi yola çıkıldı ve gece 
10-11 gibi dönüldü. Herkes tatlı bir şekilde yoruldu, 
her katılımcının onlarca unutulmaz anısı oldu, yeri 
geldi herkes ağladı, yeri geldi herkes güldü, hiçbir 
katılımcının kayda değer bir şikayeti olmadı, her 
genç daha dönüş yolunda bir daha nasıl gelirimin 
hesaplarını yaptı. Herkes mutluydu, unutulmaz bir 
geziydi…” 

(Bu arada Gezi Rotamız; İstanbul - Sofya, Üsküp, 
Tetova, Prizren, Priştina, Belgrad, Makra Gora, Drina, 
Saraybosna, Mostar, Biagaj, Poçitel, Trebinje, Kotor, 
Budva, Ulcinj, Tiran, Elbasan, Ohrid, Resne, Manastır, 
Selanik, Kavala - İstanbul )

Son olarak…
Proje çalışmaları süresince bizimle yürüyen tüm 

arkadaşlarımıza, desteklerini esirgemeyen Sayın 
Başkanımız Mahmut Göksu Beyefendi’ye, değerli 
vakıf çalışanlarına ve siz kıymetli vakıf gönüllülerine 
tekrar tekrar teşekkürü bir borç biliyoruz.  Yeni pro-
jelerle gelecek bültende görüşmek üzere, en kalbi 
duygularımızla selamlar…

Muktedir Gedik
Ar-Ge ve Projeler Komisyon Üyesi
Proje Yönetimi Uzmanı   

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim Kayıp Mirasımız Projesi
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Coğrafyalar arası kurulan zihinsel bariyerlerin yıkılması 
noktasında; Üsküp’ün Erzurum kadar, Bosna’nın Konya 
kadar, Priştina’nın Diyarbakır kadar milli varlığımızla ilintili 
olduğu ve “biz” kavramının geniş coğrafyaları kapsadığı 
gezi süresince vurgulanmıştır.”' ' 
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BÜYÜK ESERİ
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TCDD’NİN
BÜYÜK ESERİ
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençler 
arasında demokrasinin ilke ve değerlerinin 

yaygınlaşmasını sağlamak, yakın tarihimizde 
demokrasiye yapılan müdahaleleri unutturmamak 

ve demokrasi kültürünü pekiştirmek amacıyla 
düzenlenen ‘Demokrasi Kampı’na, Yeni Dünya 

Vakfı gençleri de katıldılar. 

Gençlik kamplarının 2016 yılı yaz döne-
minin sona ermesi ile birlikte hayata 
geçirilen “Demokrasi Kampı”, gençler 
üzerinde demokrasiye ve demokrasi 

kültürüne dair bir bilinç oluşturmak için 81 ilden 
gençleri bir araya getirdi. Antalya’daki Duacı 
Kampında 17 - 31 Ekim tarihleri arasında bir ara-
ya gelen gençler, ilelebet payidar kalacak olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin, milli iradeye sahip çıkan 
gençleriyle kendi yolunu aydınlatacak ve gelece-
ğine yön verecek güce sahip olduğu vurgusunu 
yaptılar.

“Demokrasiye Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz 
Darbe Girişimi”, “Türkiye’nin Anayasa İhtiyacı”, 
“Türkiye’de İnsan Hakları” ve “Ortadoğu’da Yakın 
Tarih” konularının ele alındığı Demokrasi Kampı-
na, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM 
Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, 
TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşa-
viri Selim Cerrah ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Bekir 
Berat Özipek, Doç. Dr. Cennet Uslu ve Yrd. Doç. 
Dr. İsmail Altınöz katıldı.

GENÇLER
‘DEMOKRASİ KAMPI’NDA’

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Demokrasi KampıEkim
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Kampın oldukça verimli geçtiğine vurgu yapan Yeni Dünya 
Vakfı gençleri arasından bazı isimlerin kamp değerlendirmeleri;

Ayşe Kükcü: 
Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 3. 
Sınıf öğrencisiyim. 
40 farklı ilden 
217 kişiydik. Farklı 
kültürden, düşün-
ceden insanları 
tanımamıza ve-
sile oldu. Ayrıca 
alanında uzman 
kişilerden almış 
olduğumuz semi-
nerler, kendimizi 
geliştirmemize imkan sağladığı için de Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı’na teşekkür ederim.  

Yasemin Narin Karacan: 
Selçuk Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi-
yim. Devletimizin gençlere 
böyle güzel bir imkan sun-
ması gerçekten beni çok 
mutlu etti. İlk defa bu tarz 
bir ortamda bulundum. Her 
ilden kardeşler edindim ve 
açıkçası bu kadar memnun 
ayrılacağımı da düşünmü-
yordum. Gençlik ve Spor 
Bakanlığımıza çok teşekkür 
ediyorum. 

Nimet Koç: İstanbul üni-
versitesi hukuk Fakültesi’nde okuyorum. Her şehirden, farklı 
kültürden insanların olduğu çok samimi dostluklara vesile 
olan ve “demokrasi” temalı bir kamp dönemi geçirdim. 
Emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere 
herkese içten bir teşekkürü borç bilirim.

Aksa Nur Yağcı: 
İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 2. 
Sınıf öğrencisiyim. 
Kampın tüm prog-
ramları tamamen 
bizim kişisel geli-
şimlerimize endeks-
lenmişti. Liderlerle 
ve farklı şehirlerden 
gelen arkadaşları-
mızla gayet sıcak 
ortamlar kurduk. 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığımıza te-
şekkür ederiz.

Beyzanur Gündoğar: Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi 1. Sınıf öğrencisiyim.  Kampımız Antalya Duacı’da 6 
gün boyunca sürdü. 40 ilden gelen arkadaşlarla 217 kişiydik. 
Günlerimiz; aktiviteler , maneviyat dersleri, ayrıca hukuk, in-
san hakları , Türkiye’nin anayasa ihtiyacı , 15 temmuz darbe 
girişimi ve Ortadoğu seminerlerini alarak geçti. Kampta şefle-
rimiz ve liderlerimizin önderliğinde çok güzel 6 gün geçirdim. 
Bir çok ilden arkadaşlar edindim. Seminerlerin de bana kat-
kısı çok büyük oldu. Kamptan çok memnun kalarak ayrıldım.  
Bakanlıgımıza bizlere böyle imkanlar sunduğu için teşekkür 
ediyorum.  Kampa katılmama vesile olan Hatice Gökce’ye 
de ayrıca teşekkür ederim. 
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Uluslararası Vuslat PlatformuEkim

Yeni Dünya Vakfı; 4-6 Kasım 
tarihlerinde Abant’ta Çekmeköy 

Belediyesi ve Vuslat Platformunun 
birlikte düzenlediği ve belirli 

STK'ların yer aldığı “Ufuktaki 
Yeni Türkiye Gençlik ve Geleceği 

Sempozyumuna katıldı 

Başkan Mahmut Göksu, beraberinde yüksek lisans ve doktora öğren-
cileri ile vakıf yöneticilerinin de dahil olduğu bir heyetle ‘Uluslararası 
Vuslat Platformu Sempozyumu’na katılarak, gençlik ve geleceği 
üzerine sorunların tespiti, çözüm önerileri gibi hususlarda görüşlerini 

ifade ettiler. 
Serbest kürsü oturumlarında söz alan öğrenciler, önemli vurgularda bulu-

narak ulusal ve uluslararası gençliğin sözcüsü oldular. Üç gün süren sempoz-
yumda açılış TBMM Milli Eğitim Komisyon Başkanı Prof. Dr. Beşir Atalay ile, ka-
panış Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile gerçekleşirken, çok 
sayıda akademisyen, siyasetçi, iş ve spor camiasının mümessilleriyle STK’ların 
yanı sıra otuz farklı üniversite de öğrencileriyle katılım sağladılar. 

Sempozyumun sonunda Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mahmut Göksu, sempozyumda Yeni Dünya Vakfını temsil eden 
öğrencilere günün hatırasına hediye takdimi yaparak tek tek tebrik etti.

Yeni Dünya Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Nejla Sakarya ve Mustafa Özkul, 
Ar-Ge ve Projeler Komisyonu Başkanı Halil İbrahim Erbay, Kültür ve Ar-Ge 
Koordinatörü Hatice Gökçe ile birlikte Yeni Dünya Vakfını ayrıca  Devlet Toi-
gonbayeva (Kırgızistan), Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora öğrencisi Farkhun-
da Jabeen (Pakistan), Marmara Üniversitesi İslâmî İlimler Doktora öğrencisi 
Ziyada Muhammed (Etiyopya), İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Doktora 
öğrencisi Danyal Arsarı (İran), Marmara Üniversitesi Hukuk Doktora öğrencisi 
Elif Uysal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisi 
Ayşe Nur Boz, Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksek Lisans öğ-
rencisi Emine Sena Güllüce, Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 
Yüksek Lisans öğrencisi Adil Hamidov (Özbekistan), Fatih Sultan Mehmet 
Üniversitesi İslâmî İlimler Yüksek Lisans öğrencileri temsil ettiler.

‘ULUSLARARASI VUSLAT 
PLATFORMU’NDAYDI

YENİ DÜNYA VAKFI 
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Sempozyumda sonunda Yeni Dünya Vakfı 
Kadın Kolları üyeleri İstanbul Milletvekili 

Ravza Kavakçı Kan'a vakıf yayınlarını 
armağan ettiler.
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

ZiyaretlerEkim

Başkan Göksu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman hima-
yesinde tertiplenen ‘II. Abdülhamid Dönemi Sempozyu-
mu’na katıldı. Başkan Göksu, Yıldız Sarayı Şale Köşkünde 
düzenlenen programda, Sultan II. Abdülhamid’in torunu 
Orhan Osmanoğlu ile de bir süre sohbet etti. 

AHİD Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi 
Yaman’ı ziyaretimiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzi-
noğlu’na hayırlı olsun ziyaretimiz.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sayın 
Hasan Ali ÇELİK Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubemizi ziyaret etti

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu 
ziyaretimiz 

Göksu, Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Ku-

rulu Başkanı Mahmut Göksu, Adıyaman Güzel Sanatlar 
Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Başkan Göksu, Ankara Şube temsilcileri ile birlikte 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdü-
rü Sinan Aksu’yu ziyaret ederek, vakıf ve yurt çalışmaları 
hakkında bir süre görüştü.
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Başkan Mahmut Göksu, Kurban Bayramı münasebe-
tiyle gittiği memleketi Adıyaman’da, Yeni Dünya Vakfı 
Gölbaşı Temsilciliğini de ziyaret ederek, vakıf gönüllüleri 
ile bayramlaştı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali 
Çelik, Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesini ziyaret etti.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,  
Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesini ziyaret etti.

Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan’ı ziyaretimiz.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Yeni 
Dünya Vakfı Ankara Şubesini ziyaret etti."

Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun’u ziyaretimiz.

Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sezayi 
Soysal’ı ziyaretimiz.

Başkan Göksu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Esenyurt, 
Beylikdüzü ve Avcılar Kaymakamlarının da yer aldığı 
BESABB iş platformu toplantısına katıldılar. 
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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile birlik-
te İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Hızır 
Tutan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdürü Mesud Tan, 
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, İlim Yayma 
Cemiyeti Ankara Şube Başkanı Halim Altunkal’ın yanı 
sıra bürokrasi, iş dünyası, yargı ve çeşitli STK’ların yetkilileri 
Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesini ziyaret ettiler. 

Ziyaretin sonunda Bakan Atun, hatıra defterini imzaladı.

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ve 
Müsteşar H. Abdullah Kaya’yı ziyaretlerimiz.

İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Nedret 
Apaydın ve yardımcıları, Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkezimize iade-i ziyarette bulundu. 

Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mahmut Göksu, Genel Koordinatör Özbay 
Yağmurkaya ile birlikte Dilovası Kaymakamı (Besni eski 
Kaymakamı) Hulusi Şahin ve İlçe Müftüsü Osman Barış’ı 
ziyaret ederek bir süre görüştüler.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Yeni 
Dünya Vakfı Genel Merkezini ziyaret etti.

Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Göksu ile birlikte vakfımızın genel merkez binası olarak 
hizmet verdiği tarihi Hadım Hasan Paşa Medresesi’nde 
incelemelerde bulunan Sarı, Başkan Göksu ile vakıf binası 
ve çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ZiyaretlerEkim

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek’i ziyaretimiz.
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Yeni hizmet binasına taşınan kardeş kuruluşumuz İlim 
Yayma Cemiyeti Ankara Şube Başkanı Halim  Altunkal'ı 
ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik .

İstanbul Sultangazi’de Yeni Dünya Vakfı tarafından 
öğrenci yurdu yapılması planlanan arsada, Sultangazi 
Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ceylan, Yeni Dünya 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Göksu ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri incelemede bulundular.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy’u ziyaretimiz.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Özel 
Kalem Müdürü görevine atanan YDV Ankara Şube De-
netim Kurulu Üyesi Mehmet Koçyiğit’i ve Deniz Ticareti 
Genel Müdürü Cemalettin Şevli’yi ziyaretimiz.

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ı ziyaretimiz.

TBMM Genel Sekreterliğine atanan M. Ali Kumbuzoğ-
lu ve TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan 
Erbay Kücet’e hayırlı olsun ziyaretlerimiz.

Başkan Göksu, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'i, 
YDV Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Çağatay, 
Denetim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım ve Komisyon 
Başkanı Ergün Dağcıoğlu ile birlikte ziyaret etti.
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman “Yeni Türkiye, Yeni 
Anayasa ve Başkanlık Sistemi” başlıklı konferansında Cumhuriye-
tin kuruluşundan bu zamana kadar ki “Siyasi Tarih” üzerinden ya-
şanan olayları, gelişmeleri, yapılan darbeleri / darbe girişimleri, 

Türkiye’de ki seçim sistemi, yapılan müdahaleler, seçim sistemi ve Ana-
yasa düzenlemeleri konularına değinerek “Başkanlık Sistemi”nin gerekli-
liğini, Dünya’da nasıl bir Başkanlık Sisteminin uygulandığı, Yarı Başkanlık 
ve Başkanlık sistemini kullanan ülkeleri ve bunların olumlu/olumsuz yön-
lerini ortaya koydu.

Konferansın ikinci bölümünde Yayman, vakfımızın lise, üniversite 
bursiyer öğrencilerinin yoğun sorularını cevaplandırdı. Hukuktan Ulusla-
rarası İlişkilere, Kamu Yönetiminden İlahiyata kadar değişik bölümlerde 
okuyan öğrencilerin katıldığı konferansın verimli ve keyif verici geçtiğini 
ifade eden Yayman, gençlerle bir araya gelmekten her daim mutluluk 
duyduğunu belirterek, konferansı düzenleyen Yeni Dünya Vakfı yöneti-
cilerine teşekkür etti. 

Konferansın gerçekleşmesinde Ankara Şube Gençlik Kolları ve Kadın 
Kollarının gayretleri göze çarparken, katılımcıların konuya ilgisi konuş-
macı Yayman’ın da dikkatini çekti. Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanı Ali Toköz 
ve diğer vakıf yöneticileri, birbirinden kıymetli misafirler ile çok sayıda 
öğrencinin katılımıyla gerçekleşen konferansın sonunda Bakan Yardımcı-
sı Yayman’a gecenin anısına plaket takdim edildi. 

“Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Doç. Dr. Hüseyin Yayman ‘Yeni 

Türkiye, Yeni Anayasa ve Başkanlık 
Sistemi” konferansıyla bizlerle oldu.

Şube ve Temsilciliklerimiz

"YENİ TÜRKİYE, YENİ ANAYASA VE 
BAŞKANLIK SiSTEMİ"

YENİ DÖNEMİN İLK KONFERANSI 
ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Yeni Dünya Vakfı Gümüşhane İl Temsilciliği Üyeleri, şehir-
de faaliyet gösteren ve vakıf çalışmalarına destek olan 

işadamı ve esnafları ziyaretlerini sürdürüyor. Yege Divan 
Pastanesi sahibi Mustafa Kızmış ile Ustaoğlu Şirketler Guru-
bu Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Ustaoğlu’nu ziyaret eden 
heyet, maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür 
ettiler. 

Yeni Dünya Vakfı Kırıkkale Temsilcisi Satılmış Aksun ve 
beraberindeki heyet, Kırıkkale Ticaret Odası Başkanı 

Ahmet Varlı ile Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Rıfat 
Ünlü’yü ziyaret ederek, vakıf çalışmaları ve gençliğe dair 
projeleri hakkında birer görüşme gerçekleştirdiler. 

Yeni eğitim öğretim yılında da her Perşembe saat 
14.00’te Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezimizde 

“Kur’an Kavramları” dersleri devam ediyor. Haseki Eğitim 
Merkezinden emekli Doç. Dr. Durak Pusmaz ve Kadın Kol-
ları Başkanımız, radyo ve televizyonlarda Kur’an ve Esmâ 
programları yapan Emine Sarı ile birlikte münazaralı, mü-
zakereli, mukayeseli ve aktif katılımlı programlar düzen-
leniyor.

Gümüşhane İl Temsilciği Üyeleri, Yeni Dünya Vakfı Mü-
tevelli Heyet Üyemiz Gümüşhane Belediye Başkanı 

Ercan Çimen'i makamında ziyaret ederek vakıf çalışmala-
rı hakkında istişarede bulunurken, vakıf çalışmalarına ver-
diği destekten ötürü de Başkan Çimen’e teşekkür ettiler.

Yeni Dünya Vakfı Giresun Temsilciliği Gençlik Kolla-
rı Başkanı Cihat Akgüre, Yeni Dünya Vakfı Giresun 

Temsilciliği Kurucu Başkanı Sabri Öztürk’ü ziyaret ede-
rek, vakıf çalışmaları hakkında değerlendirmelerde 
bulundu.

Yeni Dünya Vakfı Kırıkkale Temsilciliği Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, vakıf faaliyetleri ve yeni eğitim öğretim 

yılı planlamaları için bir araya geldiler.

Gümüşhane

Kırıkkale

Genel Merkez

Gümüşhane Belediye Başkanına Ziyaret

Giresun

Kırıkkale / Yönetim Kurulu Toplantısı
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YDV Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Tekcan, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Ayten Aksoy ve Zeynep Özel ile bir-

likte Afyon Milletvekili Hatice Özkal ‘ı makamında ziyaret 
ettiler. Heyet, STK’larda özellikle kadın ve çocuk hakları ko-
nusunda aktif çalışmaları bulunan Özkal ile vakıf faaliyetleri 
ile alakalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Ankara Şube Kadın Kolları Başkanı Hatice Tekcan ve yö-
netim kurulu üyeleri, yeni dönem programları için hız 

kesmeden çalışmaya devam ediyor. Yeni dönemde bur-
siyer öğrencilerin vakıf faaliyetlerinden daha çok istifade 
edip, kendilerini geliştirebilecekleri programlar yapmayı 
planlayan Ankara Şube Kadın Kolları ekibi, haftalık olağan 
toplantılarına düzenli olarak devam ediyor.

Sudanlı öğrencilerimiz birer birer yüksek lisansları-
nı tamamlayıp, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 

olarak Hartum›daki üniversitelere dönüyorlar. Halid 
Khater, Süleyman Nasir ve Seyfeddin Gadalla’ya, 
Doç. Dr. Durak Pusmaz ve Gençlik Kollarından Fur-
kan Hekimoğlu, hayırlı ilmî çalışmalara imza atma-
ları temennisiyle vakfımız adına birer kalem hediye 
ettiler. 

Yeni Dünya Vakfı Gümüşhane Temsilciliği, burs al-
maya hak kazanan öğrencilerle tanışma toplantı-

sında buluştu. Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi 
olan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’inde 
katıldığı toplantıda İl Temsilcisi Yusuf Erdem, Kadın 
Kolları Başkanı Müzeyyen Katırcıoğlu ve  Temsil Heyeti 
Üyesi Yaşar Köse’de yer aldılar. 

Ankara

Ankara

Genel Merkez

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim

Gümüşhane

Şube ve Temsilciliklerimiz
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Yeni Dünya Vakfı gençleri 23 Ekim Pazar günü sabah na-
mazında bir araya geldiler.
Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Mezunlar Komisyonu 

Başkanı Yavuz Çimen ve Genel Merkez Gençlik Kolları ta-
rafından organize edilen sabah namazı programları, yeni 
eğitim öğretim yılı ile birlikte yeniden başladı. Bu yıl ilk bu-
luşmalarını Şehzadebaşı Cami’nde gerçekleştiren gençlere, 
namazın ardından çorba ve çay ikramında da bulunuldu. 
Yeni Dünya Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av.Fatih Çetin, Genel 
Merkez Hukuk İşleri Komisyon Başkanı Av.Abdulkadir Güneş 
ile Genel Koordinatör Özbay Yağmurkaya’nın da yer aldığı 
programda, herkes tek tek söz alıp kendilerini tanıtarak, dü-
şüncelerini dile getirme imkanı da buldular.

GENÇLER
SABAH NAMAZINDA

BULUŞTULAR
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Ağustos ayında Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ve İslam İşbirliği Teşki-

latı’nın alt kuruluşu olan “İslam Kon-
feransı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Fo-
rumu” ile işbirliği halinde düzenlenen 
1. Uluslararası Gençlik Kampında, 
Ankara Şube yönetimindeki bursiyer 
öğrencilerimiz vakfımızı temsil ettiler. 
Dünya üzerindeki Müslüman ülkeler-
den öğrencilerin bir araya geldiği ve 
tamamen İngilizce konuşulan kamp-
ta, gençler tanışıp fikir alışverişinde 
bulundular.

GENÇLERİMİZ INTERNATIONAL

YOUTH CAMP’TA

Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Ekim Şube ve Temsilciliklerimiz
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Yeni Dünya Vakfı Bülteni

Yerküre üzerinde ülkemizin yer aldığı coğrafya öy-
lesine büyük bir stratejik öneme sahip ki, dost ve 

düşmanların gözü, yaklaşık bin yıldır bu topraklarda 
yaşayan Türk Milletinin üzerinde…

Bu yüzden Osmanlı parçaladıktan sonra impara-
torluk bakiyesi üzerinde kurdurulan devletler birbirine 
düşürülmüş, yüz yıldır devam ettirilen kardeş kavga-
sıyla Müslümanlar yine Müslümanlar tarafından imhâ 
edilmiş, cetvellerle çizilen yapay sınırların gerisinde 
sinsi düşmanlıklar körüklenmiş…

“Megalo idea” ile “Büyük Ermenistan” ya da “Arz-ı 
Mev’ud denilen Büyük İsrail” hayâllerine hizmet 
edenler, bu millet üzerindeki hesaplarından bir an 
olsun vazgeçmemişlerdir…

Bin yıl önce Haçlı Seferleri ile yapılmak istenilen; 
bir asır önce de, bugün de sahnelenmekte…

Ezanların susmadığı, Kur’an okuyanların sesinin 
gökyüzüne yükseldiği, azîz şühedânın kanıyla sulan-
mış bu topraklarda ezanın sesi susturulmak, Kur’an 
okuyanların dudakları dikilmek isteniliyor…

Onun için her gün şehit haberleriyle irkiliyoruz…

Onun için Musul, Halep, Filistin, Gazze, Arakan’da 
bombalar patlıyor; dünyânın dört bir yanında binler-
ce mü’min şehitler kervânına katılıyor…

Ey gece ve gündüzünü gafletle geçiren nefis! 

Tıpkı Ak Şemseddin Hazretleri’nin İstanbul fetholu-
nana kadar gözyaşlarıyla seccâdesini yıkadığı gibi, 
azîz şühedânın akan kanı için sen de ağla, tutma 
gözyaşlarını!

Muhammed İkbâl’in Yemen’de akan Müslüman 
kanına mukabil gözyaşı dökmeyi cana minnet sa-
yan şuur ve irfânına nazire olsun diye sen de silâh-
ların en büyüğü olan göz yaşınla seccâdeni ıslat, Al-
lah’a candan duâ ederek de ki;

Ey Allah’ım! Şu anda güçsüz, çâresizim…

Biliyorum; sen güç, kudret ve azâmet sahibisin…

İstediğinde “ol” emriyle her şeyi olduran; istediğini 
azîz, istediğini de zelil edensin… 

Mülkü dilediğinden alır, dilediğine verirsin…

Allah’ım!

Bizlere ikram ettiğin onur ve şerefi elimizden 
alma. Bizi düşmanlarımız karşısında zelil eyleme…

Musul’da, Halep’te kıyılan canlar; çiğnenen nâ-
mus, izzet ve şeref sahipleri sana inananlardır…

Sen onlara yardım et; bırakma onları bir başları-
na…

Sen ne güzel dost ve ne güzel yardım edensin…

Tıpkı Bedir Ashâbını melekler ile takviye ettiğin gibi 
“yardım” çığlığı gökyüzüne yükselen tüm Müslüman-
ların duâ ve dâvetine karşılık vermeni bekliyoruz. 

Bizi umutsuz ve çâresiz bırakma Allah’ım…

Dünyânın gözü bizim üzerimizde! Çâre arayanlar 
bizim gözümüze bakıyor, bizi bekliyor… 

Allah’ım! Bu azîz milleti yok etmek isteyenlerin 
tüm oyun ve hilelerini, tuzaklarını boşa çıkart, bize 
yardım et. Zorda kalanların feryâdına karşılık verece-
ğinize söz veriyor ve sözünüzden dönmeyeceğinizi 
müjdeliyorsunuz.

Bizleri kapınızdan eli boş çevirmeyin Allah’ım…

NE OLUR
BU FERYÂDA
ÂMİN DEYİNİZ!

Musa Uzunkaya
20-21-22. Dönem Samsun Milletvekili
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