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yeni dünya vakfı bülten





Yeni Dünya Vakfı kurulduğu günden bugüne, 23 yıllık 
süreçte birçok hizmeti hayata geçirmiştir. Bu kap-
samda vatanına ve milletine aşık, bilgili, kültürlü ve 

ahlaklı gençlerin yetişmesine imkan sağlamaktadır. Yeni bir sa-
yının kapağını aralarken yaptığımız faaliyetlerin bir kısmını siz-
lerle paylaşacağım.

YENİ DÜNYA KİTAP-KAHVE
Son dönemde gençlerimizi kendi iklimimizde biraraya getir-

mek, sohbet ederken, müzik dinlerken, ders çalışırken, internet-
te gezinirken, arkadaşına randevu verirken onları buluşturacak 
serbest ve özgür ortak bir alan oluşturmak amacıyla Ankara’da 
açmış olduğumuz ‘Yeni Dünya Kitap-Kahve’ herkes tarafından 
beğeni kazanmış ve ilgi uyandırmıştır. Bu da bizleri ziyadesiyle 
memnun etmiştir.

Bu vesileyle gençlere pozitif bir alan açarak, sosyal bir alan-
da biraraya getirmenin güzelliğine şahit olduk. Bu kapsamda 
‘Yeni Dünya Kitap-Kahve’ çalışmamızı farklı yerlerde de hayata 
geçirerek daha geniş kitlelelere ulaşmayı hedeflemekteyiz. 

EYÜPSULTAN KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ
2 yılı aşkın zamandır üzerinde çalıştığımız Eyüpsultan Kül-

tür ve Eğitim Merkezimizin hukuki altyapı ve imar çalışmaları-
nı hamdolsun tamamladık. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İBB, 
Eyüpsultan Belediyesi, Anıtlar Kurulu ve bunlara bağlı kurumlar-
la yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde hayal ettiğimiz merkezi-
mizin yapımına fiilen eski binanın yıkımıyla başladık.

Peygamber övgüsüne nail olmuş bir şehrin Manevi sahibi 
Halit İbn-i Zeyd (Eba Eyyüb’el Ensari) civarında böyle güzel bir 
mekana sahip olmayı öncelikle bir lütf-i ilahi olarak görmekte-
yiz. Bu nedenle tanıtım kataloğumuza Eyüpsultan Camii’nde 
bulunan güzel bir beyti vakfımıza uyarlayarak ekledik:

 
“Yetmez mi bu vakfın muhibbine bu nimet-i Bari,

Habib-i Ekrem’in yari, Eba Eyyüb El Ensari.”

(Hz. Peygamber (a.s)’ı Medine’de evinde misafir eden Ha-
lid İbn-i Zeyd (Eba Eyyüb El Ensari (r.a) hazretleri, asırlardır 
İstanbul’un manevi sahibidir.

Bu vakfın sevenlerine Habib-i Ekrem’in yari yakınında bir 
mekana kavuşmak Allah’ın bir nimeti ve lütfu olarak yetmez 
mi?)

İSTİŞARE TOPLANTILARI
İstişare Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Cüneyt Yüksel baş-

kanlığındaki kurul üyeleriyle daha sık bir araya gelerek istişare 
etmeye, ortak akla uygun kararlar almaya önem veren vakfımız, 
yaptığı etkinlik ve faaliyetlerin daha kapsamlı, kalıcı ve uzun 
soluklu olması için ne tür çalışmaların yapılması gerektiği hu-
susunda görüşmeler yapmıştır. Bu istişareler daha verimli bir 
şekilde devam ettirilecektir.

FAALİYETLER, TEKNOLOJİ VE SANAT ÇALIŞMALARI
Tüm bu çalışmaları yaparken arkamıza aldığımız YDV genç-

liğinin enerjisi ile gerçekleştirilen; İhtisas Grupları ve Atölye 
Çalışmaları, Tecrübe Paylaşımı Ve Kariyer Sohbetleri, Yaşayan 
Dünya Dilleri, Medrese Buluşmaları, Uluslararası Öğrenci Bu-
luşmaları, Sohbetler ve Seminerler, Temalı dersler, Kare Kalem, 
Müze Müze Geziyoruz projeleri ve aynı zamanda adını zikrede-
mediğim ülkemizin dört bir yanında gerçekleşen çeşitli etkinlik-
ler bizlere ayrı bir şevk ve heyecan vermektedir.

Teknoloji Atölyemiz bünyesinde oluşturduğumuz TEKOS 
isimli grup, TEKNOFEST’te derece yapmış ve şirketleşerek pro-
jelerini kazanıma dönüştürmeye başlamışlardı. Şimdi yine yeni 
bir teknoloji projesi gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakan-
lığı ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Mucit Evi’ isimli projemizle 
teknolojik eğitimler 1 Nisan 2019’dan itibaren uygulamalı olarak 
verilecektir. 

M.E.B. sertifikalı Diksiyon Eğitimi ve Film Okumaları faaliyet-
lerimize bu yıl da devam ediyoruz. Gruplar halinde gençlerimiz 
Sanatçı Mehmet Önder’den bu iki alanda eğitim alıyorlar. Her 
üç ayda bir eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını 
veriyoruz. 

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda müzik ve sanat etkinliklerine katılım husu-
sunda vakfımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 
Gençlerimiz İstanbul’da okumanın ve yaşamanın avantajlarına 
vakfımız kanalıyla ulaşmış oluyorlar.

SOSYAL YARDIMLAR
Gençlik çalışmalarının yanında ihmal etmediğimiz ve ede-

meyeceğimiz sosyal destek faaliyetlerimiz kapsamında vakfı-
mızın şube/temsilciliklerinin bulunduğu yerlerde köy okulla-rın-
daki öğrencilere yönelik yardımlarımıza bu yıl ailelerini de dahil 
ederek çok sayıda çeşitli giysi yardımı ulaştırdık. Bu konuda 
vakfımıza destek veren hayırseverlere, özellikle de iş insanı 
Nusret Yücedağ’a teşekkürlerimi iletiyorum.

 
Bültenimizin 15. sayısını sizlere takdim etmenin mutlulu-

ğunu yaşarken daha nice hayırlı çalışmalara ve hizmetlere hep 
birlikte vesile olmak ümidiyle sizleri Allah’a emanet ediyorum. 

MAHMUT GÖKSU
GENEL BAŞKAN
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

İLK ‘KİTAP KAHVE’MİZİ 
AÇTIK

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardın-
dan dualarla açılışı yapılan Kitap 
Kahve hakkında bilgi veren YDV 

Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, Bakan 
Pakdemirli ve tüm katılımcılara açılışa gel-
dikleri için teşekkür etti.

Daha sonra Yeni Dünya Vakfı Genel 
Başkanı Mahmut Göksu, selamlama ko-

nuşması yaptı. Yeni Dünya Vakfı’nın 
yılda yaklaşık bin 500 öğrenciye burs 

verdiğini ve ülke genelinde 15 yurdu 
bulunduğunu belirten YDV Başka-
nı Göksu, “Vakfımızın merkezinde 
insan ve gençler var. Yine Kitap 
Kahve’nin de gençlerimiz için kay-
naşma noktası olmasını istedik. 

Cumhurbaşkanımızın millet kıra-
athanesi projesinden esinlenerek bu 

projeyi hayata geçirdik. Herkese açık bir 

mekan olacak. Gençlere dönük faaliyetler 
de yapılacak. Burada 3 bin kitap var. Bura-
yı iş yeri açılışı olarak görmüyoruz, insa-
na ve gençlere yatırım olarak görüyoruz. 
İsmine de kafe yerine kahve dedik” şeklin-
de konuştu. 

Son olarak konuşma yapan Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de 
gençliğe ve okumanın önemine işaret etti. 
Kendisine gelen hediyelerden sadece ki-
tapları evine götürerek okuduğunu anlatan 
Bakan Pakdemirli, internetin yaygınlaş-
ması ve cebe girmesiyle kitap ve okuma 
konusunda eksikliklerin oluştuğuna işaret 
ederek, “Kitap okumayan toplum olmama-
mız lazım.” diye konuştu.

‘Yeni Dünya 
Vakfı Kitap 

Kahve’nin Ankara 
Hamamönü’ndeki 

açılışı, Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. 

Bekir Pakdemirli ve 
vakıf yöneticilerimiz 

tarafından 
gerçekleştirildi.
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PAKDEMİRLİ: “YENİ DÜNYA VAKFI İLE YOL YÜRÜ-
DÜK”

Bakan Pakdemirli, bakan olmadan önce de Yeni Dünya 
Vakfı'yla birlikte yol yürüdüğünü aktararak, “Öğrenci okut-
mak çok ulvi bir iştir. Bugünün dünyasında böyle düzgün, 
tertipli, vatanını, milletini seven vakıflar olması son derece 
önemli. İki yıl önce yaşanan olayları biliyorsunuz. FETÖ 
illeti bu millete çok büyük zillet yaşatmaya kalktı. Devle-
te, sivil toplum kuruluşlarına, hepimize büyük görevler 
düşüyor. Bu tarz vakıfların olmasını çok önemsememiz 
ve desteklememiz gerekiyor. Beni de bir vakıf gönüllüsü 
olarak yazabilirsiniz.” ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı olarak vakfa heybesi boş ge-
lemeyeceğini belirten Pakdemirli, vakfa gelen gençlerin 
içmesi için Çaykur'dan çay ve Malatya’daki kayısı enstitü-
sünde geliştirilen kayısı çekirdeği kahvesi göndereceğini 

söyledi. Bakan Pakdemirli, kayısı çekirdeğinin kavrulma-
sıyla elde edilen kahvenin sütlü kahveye benzediğini ve 
çok lezzetli olduğunu, kendisini ziyarete gelen konuklarına 
da bu kahveden ikram ettiğini anlattı.

Konuşmaların ardından vakıf yöneticileri ve misa-
firlerle birlikte Kitap Kahve’yi gezen Bakan Pakdemirli, 
öğrencilerle bir araya gelerek mekandaki ilk tecrübe pay-
laşımını gerçekleştirdi. Gençlere siyaset, iş ve hayat de-
neyimlerinden kısaca bahseden Bakan Pakdemirli, daha 
sonra vakıf yöneticileri ile sohbet etti.

3 bini aşkın kitap ile Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube-
si bünyesinde hizmet verecek olan Kitap Kahve, şehrin 
tarihi ve kültürel dokusunu oluşturan tarihi Hamamönü 
bölgesinde yer alıyor. Herkese açık olacak olan mekanda 
ayrıca söyleşiler, kurslar ve çeşitli faaliyetler de gerçekleş-
tirilecek.
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Senede iki kez düzenlenen istişare ku-
rulu toplantısının 2018’deki son buluşması 
Crowne Plaza Hotel Harbiye’de gerçekleşti.   
Akşam yemeğinin ardından Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başlayan programda ilk olarak 
Yeni Dünya Vakfı faaliyet videosu gösteri-
mi yapıldı. 

Daha sonra kürsüye çıkan Yeni Dünya 
Vakfı Genel Merkez İstişare Kurulu Başka-
nı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, programın açılış 
konuşmasını yaptı. 6 ayda bir gerçekleşen 
toplantının hem kurul üyeleri ile hem de va-
kıf ile bağları pekiştirdiğine değinen Yüksel 
“Bu değerli programın düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese ve teşrif edip bizlerle 
bir araya gelen siz değerli dostlarımıza te-
şekkür ediyorum. 

Bizim geçmişten gelen kadim bir vakıf 
kültürümüz var. İslam toplumu, bir vakıf 
toplumudur. Gönülden, samimiyetle çalı-
şan, topluma, doğaya, eserlere hemen her 
şeye karşı duyarlı bir vakıf anlayışı ile vakıf 
medeniyetine ulaşılır.

Öğrenci burslarından, yurtlar ve kursla-
ra kadar geniş bir biçimde gençleri hayata 
hazırlayan vakfımız, vakıf üye ve gönüllüle-
ri sahip çıktıkça ülkemize ve gençliğimize 
çok daha önemli katkılarda bulunacaktır. 
Az önce izlediğimiz videoda vakfımızın 
tüm faaliyet ve çalışmalarını izledik. Genç-
lerimize yönelik çok güzel hizmetler veren 

vakfımızın bir parçası olmanın mutluluğu-
nu tekrar hissettik. Bu hizmetlerin gerçek-
leştirilmesinde birikimi, maddi katkıları ve 
manevi destekleri ile emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yüksel’in konuşmasının ardından vakıf 
tanıtım video gösterimi yapıldı. 

Daha sonra kürsüye gelen Yeni Dünya 
Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, bir 
selamlama konuşması yaptı. İstişare Ku-
rulu üyeleri ile bir araya gelmekten büyük 
mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan 
Göksu, şunları söyledi; “Vakıf çalışmaları 
toplum yararına yapılır. Yani, başkasının 
derdini dert edinmek, insanların gönlüne 
girip Allah’ın rızasına ulaşmaktır. Gençle-
rimize sahip çıkmak, geleceğe hazırlamak, 
yeni Türkiye’nin inşasında yer almalarını 
sağlamak vakfımızın en önemli gayesidir. 
Kurulduğu 1996 yılından bugüne Yeni Dün-
ya Vakfı; Burs ve yurt hizmetleri ile ülkemi-
zin birçok bölgesine ulaşmış durumdadır. 
İnşallah bu çalışmalarımız arttıkça, hitap 
ettiğimiz kitle de genişleyecektir.

Vakıf çalışmaları zor ve meşakkatlidir. 
Ama bereketli bir iştir. Geçip giden öm-
rümüzde dönüp geriye doğru ne yaptığı-
mıza bakınca; gençliğe, topluma yönelik 
faaliyetler neticesinde bereketli geçtiğini 
düşündüğümüz bir süreç geçirdiğimizi gö-

İSTİŞARE KURULU TOPLANTISINDA 
ÖNEMLİ MESAJLAR

YDV Genel Merkez 
İstişare Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. 
Cüneyt Yüksel’in 

ev sahipliğinde 
düzenlenen 2018’in 

son istişare kurulu 
toplantısına, YDV 

Genel Başkanı 
Mahmut Göksu ve 

vakıf yöneticilerinin 
yanı sıra, 

Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı 

İsrafil Kışla, Çevre 
ve Şehircilik eski 

Bakanı İdris Güllüce, 
İstanbul Defterdarı 

Fahrettin Özdemirci, 
iş adamları, 

bürokratlar ve 
çok sayıda davetli 

katıldı.
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rüyoruz. İnsana dokunmak istiyorsanız, vakıf çalışmalarına 
mutlaka dahil olmanız gerekmektedir. Değişik faaliyetler 
sürdüren birçok vakıf var, herkes kendini ait hissedeceği bir 
vakfın çatısı altında yer bulabilir, çalışmalara destek olabilir. 
Ben samimiyetle çalışmalarını sürdüren tüm vakıf ve der-
neklere de teşekkür ediyorum.  Alan çok geniş, başta İlim 
Yayma Cemiyeti olmak üzere; gençliğe, millete, ümmete 
hizmet eden tüm vakıf ve STK’lara kardeş gözüyle bakıyo-
ruz” dedi. 

YDV Başkanı Göksu’nun konuşmasının ardından prog-
rama katılan bazı istişare kurulu üyeleri ve davetliler, kısa 
kısa görüşlerini paylaştılar.

İlk olarak kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Başdanışma-
nı İsrafil Kışla, “Yeni Dünya Vakfı faaliyet ve hizmetlerini vi-
deoda izledik, sayın vakıf başkanımızdan dinledik. Tüm bu 
vakıf çalışmalarını ihlas ve samimiyetle yapmayı yüce Allah 
nasip etsin. Bir gün bizler de Yeni Dünya Vakfı’nın, İlim Yay-
ma Cemiyeti’nin üyesiydik diyebilirsek, bu hizmetlerimizi 
Cenab-ı Hak’ka en makbul hizmetler olarak sunabilirsek ne 
mutlu bize…” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Doç. Dr. Saadet Yüksel, “Değerli 
üstad Mahmut bey, söylenecek her şeyi dile getirdi. Kendi-
si aynı zamanda benim çok değerli öğrencilerimin babası. 
Onlar da şuan buradalar. Bunu neden söylediğimi belirte-
yim; Mahmut üstadın bahsettiği topluma katkıyı hukuk 
dünyasına öğrenci yetiştirerek, yayın yaparak, bilim yapa-
rak sürdüren bir hukukçuyum, öğretim üyesiyim. Yeni Dün-
ya Vakfı’nın hukuku da kapsayacak birçok alanda topluma 
katkıyı gerçekleştirmeye çalıştığını biliyorum.” Dedi. 

Doç. Dr. Murat Yalçıntaş ise, “İnsanların en hayırlısı, 
insanlara faydalı olandır” hadisinde olduğu gibi vakıflar, 
insanlara faydalı hizmetlerde bulunuyorlar. Bu vakıflar ül-
kemizin ileri gitmesi, gelişmesi için olmazsa olmazlardan-

dır çünkü gençliğe yatırım yapıyorlar. Ben STK’lardaki gö-
revlerimi bıraktıktan sonra akademisyenliğe devam ettim. 
Akademisyenlikle birlikte vakıflarla yakınlaşmaya başla-
dım. Yeni Dünya Vakfı da bunlardan bir tanesi. Hatta bazen 
Ankara’ya gittiğimde Hacıbayram’daki şubemizi de ziyaret 
ediyorum.” İfadelerini kullandı. 

Avukat Dr. Ali Göksu, “Yeni Dünya Vakfı’nın kurulduğu 
zamanları hatırlıyorum; Şenel abi, Mustafa Şen abi, Mahmut 
abim gibi Milli Gençlik Vakfı’nda görev yapan abilerimiz var-
dı. İşte küçük bir grubun samimiyetle çalıştığında nerelere 
gelebileceğinin, başarının emarelerinden biridir Yeni Dünya 
Vakfı… İki yüz yıldır batı medeniyeti bizi yok saydı. Ama artık 
kendileri tükendiler. Dünyada egemen olan ideolojilerden 
Faşizm 1940’larda, komünizm 1980’lerde, Trump’ın gelme-
si ile de liberalizm çöktü. Yani batı medeniyetinin insanlığa 
verebileceği hiçbir şey yoktur. Aliya İzzetbegoviç’in dediği 
gibi “Biz varız, Müslümanlar var” diyerek bu çarpık, haksız-
lıklarla dolu batı anlayışının yerine insanlığa huzur getirecek 
bir İslam alemi var. Vakıfların en çok hangi sorunun karşı-
sında set olmasını söyleyecek olursak; dünyada büyük bir 
ahlaksızlık hakim. İnşallah hepimizin katkısıyla güzel genç-
ler yetişir ve bunun da önüne geçilmiş olur. Müslümanlığın 
bu köhne anlayışlara karşı bir alternatif olması için Mahmut 
abimin bahsettiği Amel-i Salih prensiplerinin hayata geç-
mesi gerekiyor.” Açıklamasında bulundu.

İstanbul Defterdarı Fahrettin Özdemirci de kürsüye ge-
lerek bir selamlama konuşması yaptı. Yeni Dünya Vakfı’nın 
birçok programına katıldığını ifade eden Özdemirci, “Mah-
mut abi bizi ne yaptı etti, hayırların içinde bir tuğla koymaya 
vesile etti. Kendisine bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. 
Bir baktık ki, bu hayırlı işlerde bizim de katkımız oluyor. Dün-
ya ahiretin tarlasıdır. Hayırlı evlat bırakmak, ilim bırakmak 
ve hayır bırakmak… Bu üçü kapanan amel defterine rağmen 
öldükten sonra da insanın amel defterine giriyor. Bu üçü-
nün bir arada bulunduğu yer ise vakıftır. Eğitim esaslı, buna 
üniversiteler okullar kurmaktan, dersler, kurslar ve bilime 
ilime teşviğe kadar ekleyebiliriz. Hayır kapıları açılıyor; yurt-
lar, imarethaneler, hastaneler açıyoruz. Bir de hayırlı evlat, 
bu vakıf hizmetlerinden istifade eden, kendine ve insanlığa 
faydalı, ahlaklı gençler yetişiyorsa hadisteki üç esas aynı 
çatı altında gerçekleşiyor demektir.” Şeklinde konuştu.
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YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ve YDV Ankara 
Şube Denetim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım da prog-
rama katılanlar arasındaydı. Söz alan Yıldırım, “Dünya ve 
ahiretin anahtarı, Allah ve resulün yolunda gitmektir. İnsan 
yetiştirmek, milletimize, ümmetimize hayırlı evlatlar kazan-
dırmak en temel amacımız olmalı. Yatırımların en büyüğü 
insana yapılan yatırımdır. Yeni Dünya Vakfı ve diğer kardeş 
vakıflar bu alanda özveriyle, samimiyetle çalışmalarda bu-
lunuyorlar. Sizlerin de katkıları ile bu vakıflar gençlerimize 
sahip çıkmaktadırlar.” Diyerek konuşmasını tamamladı.  

YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ise, “2012’de Yeni 
Dünya Vakfı ile tanıştım. Beni vakfımız ile tanıştıran Fahret-
tin Çiçek abimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 7 yıldır Yeni 
Dünya Vakfı bende yeni dünyalar oluşturdu. Genel başka-
nımız beni Ankara Şube başkanı olarak atadığında otura-
cak sandalyemiz bile yoktu. Ne bir binamız ne de levha-
mız. Kendi imkanlarımızla kiraladığımız Hamamönü’ndeki 
binamızın ardından bugün 2 binamız ve 7 tane yurdumuz 
var Ankara’da. Bu mekanlarda güzel hizmetler yapıyoruz.” 
İfadelerini kullandı.

Programa katılan Prof. Dr. Çetin Aygün ise, “Misafir 
olarak geldim ve faaliyetlerin yer aldığı güzel videolara ve 
güzel konuşmalara tanıklık ettim. “Milletimin uğruna ada-
mışım kendimi, bir doğrunun imanı, bin yanlışı düzeltir.” 
Sözü bütün bu olayı tanımlıyor diye düşünüyorum.” Dedi.

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce ise ko-
nuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Çok büyük mutlulukla 
dinlediğim konuşmalar oldu. Bu akşam için Mahmut Göksu 

başkanımıza ve İstişare Kurulu Başkanımıza teşekkür edi-
yorum. Sokağa çıktığınızda insanımız ekonomiden ve diğer 
hususlardan yakınıyorlar ama bu akşam sanırım hepimiz 
moral depoladık. Vakıf konusunda hemen her şey konuşul-
du. Biz Malazgirt zaferinden önce bu topraklarda vakıf kur-
muş bir milletiz. Şöyle bir baktığımızda asırlar boyunca bir 
vakıf medeniyeti oluşturmuş ceddin torunları olduğumuzu 
görüyoruz. Bu vakıflardan biri olan Yeni Dünya Vakfı’nın 
ismi benim çok hoşuma gidiyor. Çok kez konuşma yaptım, 
programlarına katıldım. Hem Müslümanlar için yeni dünya, 
hem de Müslüman olmayanlar için yeni bir dünya lazım. 
Farklı dinlerden milyarlarca mazlum insan var. Eşit payla-
şımın olmadığı, adaletsizliğin, zulmün olduğu bir dünyada 
hepimizin yeni bir dünya ihtiyacı mevcut. İki örnek verece-
ğim samimiyet üzerine. Ben Çin’de sahabe mezarında na-
maz kıldım. O günün koşullarıyla samimiyet içerisinde Çin’e 
kadar Allah’ın dinini duyurmaya gitmişler. Bir diğer örnekte 
ise, Amerika’da Kaliforniya ile New York arası bugün uçakla 
6 saattir. O günün şartlarıyla Kaliforniya eyaletinden, New 
York’tan gemi ile aylarca süren bir seyahatle Marsilya lima-
nına, oradan başka bir gemi ile yine İstanbul’a, İstanbul’dan 
at ile Harput’a, Tarsus’a geçerek Amerikan okulları açan bir 
zihniyet var. O zihniyet Amerikan okullarını açıp bin yıl be-
raber yaşadığımız Ermeniler ile aramıza nifak tohumlarını 
ekti. Yani yaptığınız işte samimi olursanız, kararlı olursanız 
başarılı olma oranınız çok yüksektir. Bu kadar samimi bir 
kitlenin de çok başarılı işler çıkaracağına eminim. Rabbim 
hepimizin yardımcısı olsun.”

Kurul üyeleri ve misafirlerin konuşmalarının ardından te-
şekkür için tekrar kürsüye çıkan YDV Başkanı Göksu, “Bu-
rada olmayan fakat vakıf çalışmalarımıza büyük destekler 
veren; Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a ve şuan 
aramızda bulunan yardımcısı Ömer Kır’a, Küçükçekme-
ce Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e, Ankara Keçiören 
Belediye Başkanı Mustafa Ak’a, Mamak Belediye Başkanı 
Mesut Akgül’e, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye, 
Vakıfbank ve Ziraat Katılım genel müdürlerimize, bakan 
yardımcımız Sinan Aksu’ya, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal ve Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı  Mustafa Tuna’ya teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımıza 
destek veren herkesten Allah razı olsun, unuttuğumuz isim 
varsa kimse kusura bakmasın. Son sözü hasta olmasına 
rağmen bu toplantıya katılan vakfımızın Onursal Başkanı 
Halil İbrahim Demir’e veriyoruz.” Dedi.

Gecenin son konuşmasını Yeni Dünya Vakfı Onursal 
Başkanı Halil İbrahim Demir yaptı. Uzun süredir hastalı-
ğı nedeniyle vakıf programlarına katılamadığını ifade eden 
Demir, “Öncelikle bizleri misafir eden İstişare Kurulu Baş-
kanımıza teşekkür ederim. Yeni Dünya Vakfı’nı 3-4 kişi ile 
kurduk. ‘Yeni Dünya’ vizyonu cennet mekan Necmettin Er-
bakan hocamızın vizyonudur.  Türlü imkansızlıklar içinde 
bebeğin emekleyerek yürümeyi öğrenmesi gibi vakfımız-
da zaman içerisinde büyüdü ve yürümeye başladı. Sayın 
başkanımız Mahmut Göksu’nun heyecanı, hevesi bizi hep 
motive etti ve vakfımızı bugünlere kadar el birliği ile taşı-
dık. İnşallah vakfımız hayırlı hizmetlerde bulunmaya devam 
edecek.” Diye konuştu.

Program aile fotoğrafı çekimiyle son buldu. 
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KAHTA 
TEMSİLCİLİĞİMİZ AÇILDI

Yeni Dünya Vakfı’nın 
18. Temsilciliği 

Adıyaman Kahta’da 
açıldı. Açılışa 

katılan YDV Genel 
Başkanı Mahmut 

Göksu, memleketi 
Adıyaman’da çeşitli 

temaslarda da 
bulundu

Adıyaman ve Adıyaman 
Gölbaşı’nın ardından kentteki 
üçüncü temsilciliğimiz Kahta 

ilçesinde açıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve 
duaların ardından gerçekleşen açılışta 
konuşan YDV Kahta Temsil Heyeti Baş-
kanı Sırrı Öztürk, kurulduğu günden iti-
baren gençliğe yönelik önemli çalışma ve 
faaliyetler sürdüren Yeni Dünya Vakfı’nı 
Kahta’da temsil etmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirtti. Adıyaman’ın vakıf 
kültürünü özümsemiş bir şehir olduğunu 
vurgulayan Öztürk, vakıf çalışmalarının bir 
parçası olmanın heyecanı içerisinde ol-
duklarını ifade etti.

Daha sonra YDV Genel Başkanı Mah-
mut Göksu da bir selamlama konuşma-
sı yaptı. Açılışa katılan herkese teşekkür 
eden YDV Başkanı Göksu, “Temsil He-
yeti Başkanımız ve ekibinin çok hayırlı, 
çok kalıcı hizmetlere vesile olacaklarına 

şüphemiz yok, ama bu hizmetlerde 
ben varım diyen herkese de kapımız 

açıktır. Vakfımızın temelinde gençlik 
vardır, gençliğe hizmet vardır, eği-
tim vardır. 1996 yılında kurulan ve 
22.yılına giren Yeni Dünya Vakfı, 
kurulduğu günden itibaren çok çe-
şitli sosyal, kültürel faaliyetler yap-

makta ve gençlerimize gönül diliyle 
dokunmak için gayret etmektedir. 

Burs faaliyetlerimiz ve yurt hizmetleri-
miz devam ederken, farklı illerde bulunan 
şube ve temsilciliklerimiz ile ülkemize, ül-
kemizin insanına ve evlatlarımıza şuurlu, 
ümmete, millete ve devletimize faydalı 
bireyler olabilmeleri için hizmet vermekte-
yiz” ifadelerini kullandı.

YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz 
de kısa bir selamlama konuşması yapa-

rak Kahta Temsilciliği açılışının hayırlara 
vesile olmasını diledi.

Programa AK Parti Adıyaman İl Başka-
nı Mehmet Dağtekin, YDV Mütevelli Heyeti 
ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Toköz, 
Mustafa Çokyaşar, Fatih Çetin, Mustafa 
Akçay, Hasan Tekke ve YDV Ankara Şube 
Denetim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım 
da katıldılar.

Öte yandan açılış öncesi Adıyaman’da 
bir dizi temasta bulunan YDV Başkanı 
Göksu ve beraberindeki heyet, Adıyaman 
Valisi Aykut Pekmez, Kahta Kaymakamı 
Ahmet Gazi Kaya, Besni Belediye Başka-
nı İbrahim Öztürk, ADYÜ Mehmet Erde-
moğlu Mimarlık Fakültesi‘nin Dekanı Prof. 
Dr. Murat Aydın, Şambayat eski Belediye 
Başkanı Hanifi Arıcak’ı ziyaret ettiler.

Yeri kesin olarak bilinen iki sahabeden 
biri olan ‘Safvan Bin Muattal’ı (r.a) türbe-
si başında ziyaret ederek yapımı devam 
eden ‘Safvan Bin Muattal Camii ve Külli-
yesi’ inşaatında incelemelerde bulunan 
heyet, günün sonunda Adıyaman Belediye 
Başkan adayı Dr. Süleyman Kılınç ile vak-
fımızın Adıyaman Temsilciliği yöneticileri 
ve gönüllüleri Keleş Konağında bir araya 
gelerek sohbet ettiler. 
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TÜRKİYE GENÇLİK ZİRVESİ’NDE  
STK'LAr bİr araya geldİ

Vakfımızın da 
bünyesinde yer 

aldığı TGSP 
tarafından 

düzenlenen Türkiye 
Gençlik Zirvesi, 
Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 

katılımıyla Yıldız 
Teknik Üniversitesi 

Kongre Merkezi'nde 
'Gençlik ve Sosyal 

Girişimcilik' 
temasıyla 

gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

zirvede önemli 
mesajlar verdi.
Gençlik Zirvesinin 

gençler ile ilgili sorunların 
çözülmesinden önemli 

katkıları olacağını söylerken 
Cumhurbaşkanlığı 

bünyesinde gençler 
için alt çalışma grubu 

oluşturulacağının müjdesini 
verdi.
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Zirvenin açılışında konuşan 
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu 
Başkanı Terzi, TGSP’nin gençlik 
alanında faaliyet gösteren 93 gö-
nüllü kuruluşun, kendi gelişimleri 
için iletişim, iş birliği ve istişare 
amacıyla bir araya geldiği bir çatı 
kuruluş olduğunu söyledi.

“Gençlik ve Sosyal Girişimcilik” 
temasıyla gerçekleştirilen zirvede, 
topluma fayda sağlayan ve iyi-
lik odaklı projelerden ilk 6’ya giren 
isimlere ödülleri Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan  zirvede önemli mesajlar 
verdi.

Gençlik Zirvesi'nin gençler ile 
ilgili sorunların çözülmesinden 
önemli katkıları olacağını söyler-
ken Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
gençler için alt çalışma grubu oluş-
turulacağının müjdesini verdi.

Zirvenin geleceğe yönelik yapı-
lacak çalışmalar açısından önemli 
olduğunu söyleyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan,  özellikle gençlik araş-
tırmalarının çıktılarının başta bu 
alanda faaliyet gösteren kurumlar 
ve aileler için yol gösterici olduğu-
nu söyledi.

‘Gençlerin önünü açacak çalış-
malar yürüteceğiz’

Gençlerimizin gelecekleriyle il-
gili endişelerini ortadan kaldıracak 
ve beklentilerini karşılayacak poli-
tikalar geliştirmek bizim en başta 
gelen görevimizdir.

Dünyanın hızla değiştiği bir dö-
nemde gençlerimize yönelik çalış-
malarımızın sabit kalması düşü-
nülemez. Gençlerin gerisinde kalan 
değil, onların önünü açan, rota çi-
zen bir anlayışla çalışmalarımızı 
yürütmeliyiz.

Zirvenin öğleden sonra-
ki oturumunda  Türkiye Genç-
lik Araştırması’na  dair detaylar 
paylaşıldı.

Genar Araştırma tarafından 
hazırlanan Türkiye’nin Gençleri 
Araştırması’nın temel hedefi, genç 
profilin birçok alanda ortaya koy-
duğu davranışları, istek ve taleple-
rini etkili faktör ve bilimsel verilerle 
ortaya koymak olarak belirlendi.

Zirveye; YDV Genel Başka-
nı Mahmut Göksu, YDV Mütevelli 
Heyet Üyesi Mustafa Şen ile genel 
merkez gençlik kolları ve uluslara-
rası öğrenciler katıldılar.
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YTB'DE 
"DÜNYA AZERBAYCANLILAR DAYANIŞMA GÜNÜ" 
ETKİNLİĞİ 

Ankara yurt 
öğrencilerimizden 

Tabriz Jafarov, 
başkanlığını 

yaptığı Azerbaycan 
Gençlerinin Ankara 

Dayanışması 
Derneği ile 

organize ettiği 
Azerbaycan 

kurtuluş günü 
kitap okuma 

yarışması 
etkinliğine Türkiye-

Azerbaycan 
Parlamentolararası 

Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK 
Parti İstanbul 

Milletvekili Şamil 
Ayrım, YTB 

Başkanı Abdullah 
Eren, Ydv genel 

başkanı Mahmut 
Göksu ve YDV 

Ankara Şube 
Başkanı Ali Toköz 

katıldılar.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı (YTB) Ankara 
Hamamönü’ndeki ofisinde ger-

çekleşen program, İstiklal Marşı ve Azer-
baycan Milli Marşı ile başladı. Etkinlikte 
konuşma yapan Şamil Ayrım, Türkiye ile 
Azerbaycan’ın çok güzel ilişkileri bulundu-
ğunu ifade etti.

Yaklaşık 125 bin Azerbaycanlının 1992 
yılından beri Türkiye’de eğitim aldığını ak-
taran Ayrım, bu gençlerin Türkiye’yle Azer-
baycan ve tüm Türk Cumhuriyetleri arasın-
da köprü görevi gördüğüne dikkati çekti.

Ayrım, somut projelere önem verdikle-
rini belirterek, “Çünkü biz kardeşiz, dilimiz, 
dinimiz, soyumuz bir. Ama yeni nesillerin 
önünü açacak somut projelere de dam-
ga vurmalıyız. Bakü-Ceylan-Tiflis, Bakü-

Tiflis-Kars boru hatları, Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu, TANAP, Star rafineri projeleri 
gibi. Bunlar tarihe damga vuran, herkesin 
kıskandığı projeler ama biz bunların da 
önüne geçmeliyiz.” dedi.

Kendisinin de Azerbaycan kökenli ve 
şehitler vermiş bir aileye mensup olduğu-
nu aktaran Ayrım, “En önemli hedefimiz 
Karabağ’ın düşman işgalinden kurtarıl-
masıdır. Yatarken uyumayacağız, uyanık 
olacağız. Biz bunu başaracağız. Ermeniler 
haksız yere yıllardır Azerbaycan’ın öz top-
raklarını işgal etmişler. 1 milyondan fazla 
kaçan, göçen insan perişan vaziyette ya-
şadı.” diye konuştu.

- “İKİ DEVLET TEK MİLLETİZ”

YTB Başkanı Eren de Türkiye ile Azer-
baycan arasındaki ilişkilerin çok daha ileri 
taşınması için ciddi çalışmalar yaptıklarını 
anlattı. 

Türkiye’de yaklaşık 17 bin Azerbaycan-
lının okuduğunu belirten Eren, “Azerbaycan 
ve Türkiye, bugün yaptığımız organizasyon 
da bunu gösteriyor. Hakikaten iki devlet, 
tek milletiz değerli kardeşlerim ama bizim 
artık iki devlet tek millet olma özelliğinin 
yanı sıra somut olarak da bu birlikteliğimizi 
göstermemiz lazım.” dedi.

Eren, yıllarca Aras Nehri’nin iki tarafında 
yaşayan Azerbaycanlıların doğal olmayan 
sınırlarla ayrılmaya çalışıldığını hatırlattı.

Türkiye’nin sınırı bulunmayan Arakan, 
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Gazze, Somali veya Makedonya gibi ülkelerle gö-
nül köprüleriyle komşu olduğunu bildiren Eren, 
“Bizim iş birliklerini sürdürülebilir hale getirmemiz 
lazım. 

İki ülke liderleri, siyasi iradeleri iyi anlaşıyor 
diye rahata kapılma lüksümüz yok. Bizim bilhas-
sa ekonomi, teknoloji ve eğitim alanında iş birliği-
ni artırmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

AGAH Başkanı Tabriz Jafarov da 31 Aralık ta-
rihinin önemine işaret ederek, 1989’da Nahçıvan 
bölgesindeki Sovyetler Birliği ile İran sınırlarının 
yıkıldığını hatırlattı.

Tarihin önemini, yarışmaya katılanlara, kitap 
üzerinden anlatmak istediklerini belirten Jafarov, 
Şamil Ayrım’a AGAH derneğinde onursal üyelik 
teklifinde bulundu.

- “KİTAP DAYANIŞMA KAYNAĞIDIR” KONU-
LU OKUMA YARIŞMASI

Daha sonra Ayrım, YTB Başkan Yardımcısı 
Sayit Yusuf ve Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut 
Göksu, Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü 
dolayısıyla düzenlenen “Kitap Dayanışma Kayna-
ğıdır” konulu kitap okuma yarışmasında dereceye 
girenlere ödüllerini takdim etti. 

Yarışmada birinci Rukiyya Tagisoy’a kitabe-
vinden 100 liralık hediye çeki ile 11 kitaplık Türk 
edebiyatı seti, ikinci Raida Alasgarova ve üçüncü 
Laman Tarverdiyeva’ya da kitabevinden 100’er li-
ralık hediye çeki verildi.
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Yeni Dünya Vakfı 
genel merkez 

gençlik kolları 
bünyesindeki 

öğrencilere görev 
dağılımı yapıldı. 

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez 
Gençlik Kolları, SGK Başkanı Dr. 
Mehmet Selim Bağlı’nın davetiy-

le SGK Üsküdar Sosyal Tesisinde kahvaltılı 
programda buluştu. Bağlı, bakanlık prog-
ramı nedeniyle kahvaltıya katılamazken, 
YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu ve 
vakıf yöneticileri tesiste gençlerle bir araya 
geldiler. 

Kahvaltının ardından Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başlayan programda açılış ko-
nuşmasını YDV Genel Merkez Gençlik Kol-
ları Başkanları İlyas Yamak ve Büşra Can-
sız yaptılar. 

Yeni Dünya Vakfı’nın gençliği esas alan, 
çalışmalarının temelinde gençliğe yönelik 
hizmetlerin yer aldığı ve gençlerin söz sa-
hibi oldukları büyük bir aile olduğunu ifade 
eden Yamak, gençlik kolları faaliyetlerin-
den ve organizasyon şemasından da bah-
setti. 

Yeni Dünya Vakfı’nın faaliyetleri ve hat-
ta yayınlarında bile gençlerin katkısı ve 

etkisi olduğuna vurgu yapan Cansız 
ise, görüntüde veya sözde kalma-

dan tamamen gençlerin dikkate 
alındığı hatta söz hakkına sahip 
olduğunu söyledi. 

Daha sonra YDV Genel Baş-
kanı Mahmut Göksu, gençleri se-
lamladı. Vakıf kültürü ile gençliğin 

oluşturduğu ahengin kendilerini 
motive eden en önemli husus oldu-

ğuna dikkati çeken YDV Başkanı Göksu, 
“Hepiniz ülkemizin ve dünyanın farklı coğ-
rafyalarından İstanbul’a eğitim göremeye 
geldiniz. İstanbul, bir medeniyet, bir kültür, 
bir manevi iklim taşımaktadır. İstanbul’da 
okumanın avantajlarını kullanarak, sosyal 

ve kültürel olarak kendinize değer katmayı 
ihmal etmemelisiniz. Bizler vakıf yönetici-
leriniz olarak elimizden geldiği kadar burs 
ve yurt hizmetleri ile maddi katkıda bulun-
manın yanı sıra, kurslar, geziler, kamplar, 
panel ve seminerler ile de sosyal yanınızı 
kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Tüm bunla-
rı gençlerimizin şuurlu, çalışkan, devletine 
ve milletine bağlı, üreten bireyler olabilme-
leri için yapıyoruz. Devlet kurumlarımızın 
ve STK’ların bu yönde önemli çalışmaları 
bulunuyor. Ben inanıyorum ki bu imkan-
ları en iyi şekilde değerlendirip, insanlığa 
faydalı işler ortaya koyacak, devletimizin 
kalkınması ve diğer ülkelere, diğer toplum-
lara haksızlıklar olmadan kan ve gözyaşı 
akmadan yaşanabileceğini gösterecek-
siniz. İşte bu yüzden; yeni dünya genç-
lerin omuzlarında yükselecektir diyoruz. 
Burada birlikte olduğunuz için hepinize 
tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca bu tesisi 
bize tahsis eden fakat son dakika program 
değişikliği nedeni ile aramıza katılamayan 
SGK Başkanı Sayın Selim Bağlı’ya da vakfı-
mız adına teşekkür ediyorum” diye konuş-
tu.

Programa Ankara’dan katılan 25. Dö-
nem AK Parti Ankara Milletvekili ve YDV 
Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi M. 
Sami Mallı da, gençlere bir selamlama ko-
nuşması yaptı. 

Daha sonra gençlik kolları birim baş-
kanları tek tek öğrencilere tanıtıldı. Prog-
ram aile fotoğrafı çektirilmesiyle son bul-
du.

GENÇLER  
‘YENİ DÜNYA’DA GÖREV ALDILAR

İlyas Yamak - YDV 
Genel Merkez 
Gençlik Kolları 

Başkanı
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Ben inanıyorum ki bu imkanları en 
iyi şekilde değerlendirip, insanlığa faydalı 
işler ortaya koyacaksınız. Ülkemizin ve 
ümmetin kalkınma ve gelişmesinde önemli 
sorumluluklar alacaksınız.

O zaman 'Yeni Dünya'nın kurulmasında 
sizler gibi bilinçli, idealist ve vizyoner 
gençlerin katkıları büyük olacaktır.
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“DERDİ OLAN İNSAN OKUR” 
YENİ DÜNYA KİTAP OKUMA GRUBU

Yeni eğitim öğretim 
döneminde genel 

merkezimizde 
oluşturulan Kitap 

Okuma Grubu 
tarafından; Rasim 

Özdenören’in 
Müslümanca 

Düşünme Üzerine 
Denemeler, Aliya 

İzzetbegoviç’in Köle 
Olmayacağız ve 

Sezai Karakoç’un 
İslamın Dirilişi ve 
İnsanlığın Dirilişi 

kitaplarının tahlilleri 
yapıldı. 

Her hafta 15 kişiden oluşan grup 
tarafından gerçekleştirilen bu-
luşmalarda, iki haftada bir kitap 

tahlili yapılırken, katılımcılar kitap ve ya-
zarına yönelik tahlillerini kaleme alıyorlar.

Ayrıca Kitap Okuma Grubu kapsa-
mında şiir dinletileri, belgesel gösterimi, 
yazarlar ile söyleşi ve kütüphane gezileri 
de gerçekleştiriliyor.  

Bu kapsamda Şaban Abak’ın konuş-
macı olarak katıldığı Sezai Karakoç ve 
Diriliş Çağrısı adı altında bir söyleşi de 
gerçekleştirildi. 

Aliya İzetbegoviç’in Köle Olmayacağız 
kitabı ele alınmadan önce Bosna Savaşı 
ve Aliya’nın hayatı hakkında kısa bir bel-

gesel izletilerek, eserlerinin hangi dönem 
koşullarında kaleme alındığının idrak 
edilmesi sağlandı. Kitap tahlilinden son-
ra ise ‘Bosna Hersek Ülke Günleri prog-
ramı ve Alija Sergisi’ne katılarak, gönül 
coğrafyamızı daha iyi özümseme imkanı 
buldular. 

Kütüphane gezileri kapsamında ise 
Türkiye’de ilk ve tek olan Kadın Eserleri 
Müzesi ziyaret edildi. 

Yeni Dünya Vakfı Kitap Okuma Grubu, 
bahar döneminde de okuma ve tahlillere 
devam edecek.  
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Bol bol okuyun ve okumayı terk etmeyin. 
Derdi olan insan okur, derdi olmayan da 

okuyarak dert sahibi olur.
Asıl mesele bir derdimizin olmasıdır.

Rasim Özdenören
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Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkez 

Gençlik Kolları 
tarafından İstanbul 
İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü işbirliği 
ile gerçekleştirilen 

“Müze Müze 
Geziyoruz Projesi” 

başladı. YDV Genel 
Başkanı Mahmut 

Göksu ve İstanbul 
İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Dr. Coşkun 
Yılmaz’ın da 

katıldıkları açılış 
programına proje 

katılımcısı gençler 
de büyük ilgi 

gösterdiler.

MÜZE MÜZE GEZİYORUZ    
PROJESİ

Projenin koordinatörlüğünü yapan 
YDV Genel Merkez Gençlik Kolları 
Başkanı Büşra Cansız tarafından 

hayata geçirilen projede, 2018-2019 eği-
tim öğretim yılı boyunca proje katılımcı-
larına İstanbul’daki müzeler gezdirilecek. 
Sanat tarihçisi olan Cansız, İstanbul’a 
üniversite okumaya gelen gençlerin şehri 
tüm tarihi kimliği ve değerleriyle birlikte ta-
nıyabilmeleri için bu projeyi başlattıklarını 
söyledi. Gençlik Kolları ve YDV genel mer-
kezi ile istişarelerinin ardından İstanbul 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne projeyi 
sunduklarını ifade eden Cansız, İl Müdürü 
Yılmaz’dan da övgü ve destek aldıkları için 
mutlu olduklarını ifade etti.

YDV genel merkezinde gerçekleştiri-
len açılış programında konuşan İstanbul İl 
Kültür ve Turizm Müdürü ve aynı zamanda 
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi olan 
Dr. Coşkun Yılmaz, Yeni Dünya Vakfı öğ-
rencilerinin böyle bir proje ile işbirliği talep-
lerinden memnuniyet duyduklarını söyledi. 
Vakıf ve STK’ların ülkemizin değerlerini 
ve köklü geçmişini yaşatmada ve yansıt-

mada önemli bir hizmet alanı oluşturduk-
larını vurgulayan Yılmaz, “İyi hazırlanmış 
ve güzel bir amacı bulunan bu proje ile 
İstanbul’da okuyan öğrenciler, şehrimizi ve 
kültürümüzü özümseyip İstanbul’un daha 
bilinçli bir ferdi olacaklar” dedi.

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu da, 
projenin hazırlanması ve hayata geçirilme-
sinde katkısı ve desteği bulunan herkese 
teşekkür etti.

Projenin ilk gezisi Topkapı Sarayı Mü-
zesine yapıldı. Katılımcı sayısının çok faz-
la olması nedeniyle oluşturulan iki grup, 
Cuma ve Cumartesi günlerinde ayrı ayrı 
Topkapı Sarayı’nı gezdiler. Her hafta Cuma 
ve Cumartesi günleri gruplar halinde belir-
lenen müzeleri gezecek olan gençler, Hazi-
ran ayına kadar tüm müzeleri ziyaret etmiş 
olacaklar.

OCAK AYINA KADAR GEZİ DÜZENLENDİ
Proje koordinatörü Büşra Cansız, kül-

türel değerlerin korunmasında ve gelece-
ğe taşınmasında önemli rol oynayan mü-
zecilik olgusunun, ülkemizde ve İstanbul 



YENİ DÜNYA VAKFI BÜLTENİ19

22.Yıl
bazında büyük bir zenginlik içerdiğine vurgu 
yaptı. Ziyaretlerin haftada iki gün gerçekleş-
tiğini ifade eden Cansız, “Gençlerin yaşadı-
ğı çevreyi anlamasının en kolay ve anlamlı 
yollarından biri de medeniyete tanıklık eden 
müzeleri gezmek olacağı düşüncesiyle baş-
lattığımız “Müze Müze Geziyoruz İstanbul” 
Projesi Kasım ayı itibariyle başladı.

Belirtilen müzelere yapılacak ziyaret-
ler ve öncesi-sonrası etkinlikleriyle genç-
lerin tarihlerine ve sanatlarına olan ilgi 
arttırılmaya çalışılmaktadır. Proje süre-
since gençler araştırma, fotoğraflama ve  
belgeleme yöntemleriyle bilinçli bir şekilde 
müzeleri gezerek, kendi kendilerinin rehberi 
olmaktadır.

Bu kapsamda tarihimizin önemli miras-
ları olan Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, 
Arkeoloji Müzesi, Kariye Müzesi ve Askeri 
Müze gezileri gerçekleştirildi. Cuma ve Cu-
martesi gruplarıyla toplam 45 öğrenci ile 
gerçekleştirilen bu gezilerde rehberlerimiz ve 
fotoğrafçılarımız öğrencilerin kendileri oldu” 
açıklamasında bulundu.

Askeri Müze gezisi sonrası proje katılım-
cılarından Bangledeşli Tarıqul Islam: “Bugün 
geçmişten günümüze kadar olan savaşları 
ve silahları gördük. Onların ne kadar cesur 
olduklarını öğrendik. Yeni Dünya Vakfı ve ka-
tılımcı arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ederim, 
Allah razı olsun ” diyerek bir sonraki gezileri 
merakla beklediğini ifade etti.

Toplam 12 Müze gezisiyle Mayıs ayına 
kadar sürecek bu proje sonunda devamlılık 
sağlayan öğrencilerimiz ile beraber Ankara-
Nevşehir gezisi gerçekleştirilcektir.
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Türkiye’de lisans, 
lisansüstü ve 

doktora eğitimi 
alan 62 ülkeden 
öğrenciler, Yeni 
Dünya Vakfı’nın 

düzenlemiş olduğu 
Uluslararası 
Öğrenciler – 

Ülke Temsilcileri 
Toplantısı için 
İstanbul’da bir 
araya geldiler. 

Toplantıda Yeni 
Dünya Vakfı 

Genel Başkanı 
Mahmut Göksu 

ve Yeni Dünya 
Vakfı Uluslararası 

Öğrenciler 
Komisyon Başkanı 
Dr. Mehmet İşcan 

ve öğrenci grup 
başkanları birer 

konuşma yaptılar. 

Her yıl aralarında uluslararası öğ-
rencilerin de bulunduğu 1500’den 
fazla gence burs veren Yeni Dün-

ya Vakfı, 7 kıtadan 62 ülkenin temsilcileri ile 
kahvaltılı program düzenledi. Topkapı’da 
düzenlenen ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan programda, Yeni Dünya Vakfı 
Genel Merkez Uluslararası Öğrenciler Ko-
misyon Başkanı Mehmet İşcan, Yeni Dünya 
Vakfı çatısı altında uluslararası öğrencileri 
bir araya getirmek ve tanışmalarına vesi-
le olmak için bu tip programlar düzenle-
diklerini ifade etti. Uluslararası öğrencilere 
Türkiye’de bir büyükelçi gibi kendi ülkelerini 
temsil edecek imkanlar sunulduğuna vurgu 
yapan İşcan, “Dünyanın özlem duyduğu ba-
rış ve huzurun sağlanmasında uluslararası 
öğrencilere çok büyük görev düşmektedir. 
Çünkü geleceği sizler inşa edeceksiniz. 
Özlenen ‘Yeni Dünya’da sizlerin omuzların-
da yükselecektir. Ayrıca sizler, mezun olup 
kendi ülkelerinize döndüğünüzde bir barış 
köprüsü kurarak Türkiye’yi her zaman her 
ortamda temsil edecek gönül elçileri ola-
caksınız. Uluslararası öğrencilerin sadece 
okul duvarları arasında kapalı kalmayıp 

okul dışında da ülkemizi ve kültürümüzü 
her yönüyle tanımaları için çok yönlü vakıf 
faaliyetlerini Yeni Dünya Vakfı çatısı altında 
birlikte planlayıp gerçekleştiriyoruz” diye 
konuştu.

Programda Yeni Dünya Vakfı Genel Baş-
kanı Mahmut Göksu da bir selamlama ko-
nuşması yaptı. Farklı coğrafyalardan, farklı 
kültür ve inanıştan yüzlerce öğrenciyi Yeni 
Dünya Vakfı çatısı altında görmekten bü-
yük mutluluk duyduklarını ifade eden YDV 
Başkanı Göksu, “Hem tarihi hafızamız ge-
reği hem de inancımız gereği, tüm insanlara 
bir değer gözüyle bakıp, birlikte yaşamanın, 
güzellikleri paylaşmanın arzusunu taşıyo-
ruz. Dünyanın farklı bölgelerinde önemli 
sosyal ve fiziki çalışmaları bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti, uluslararası yardımlar konu-
sunda da dünyanın zirvesinde yer alıyor. 
Bu hep geçmişten gelen o köklü medeniyet 
anlayışımızın eseridir. Bugün ülkemize oku-
mak için gelen gençlerin de, hem toplumu-
muzu hem kültürümüzü hem de inancımızı 
tanıyabilmeleri, mezun olup ülkelerine dön-
düklerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin oralar-
da fahri temsilcileri olarak kendi insanlarına 

'YENİ DÜNYA' ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN
OMUZLARINDA YÜKSELECEK!.
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anlatabilmeleri bizim için en mutluluk verici sonuç olacaktır. 
Bu konuda TİKA gibi YTB gibi önemli çalışma ve faaliyetleri 
olan kurumlarımıza, bizler gibi destek veren benzer faali-
yetler sürdüren sivil toplum kuruluşları da var. Bu cennet 
vatanın doğru tanıtılmasına, milletimizin ne kadar kadirşi-
nas ve vefakar olduğunu başka toplumlara doğru bir şe-
kilde aktarabiliyorsak, güzel işler ortaya konuyor demektir. 
Bu sebeple hepinize bu faaliyetlerin bir parçası olduğunuz, 
vakfımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. 

Programda ayrıca uluslararası öğrencilerin sorunları 
dinlendi ve çözüm yolları arandı. 

Sorulara cevap veren İşcan, “Müslümanların en önemli 
konularda dahi bir araya zor geldikleri bir ortamda 60 ülke-
den ülke temsilcisi olarak katılan bu idealist öğrenciler bir 
araya gelinebileceğini ispat etmişlerdir. Her zaman İslam 
kardeşliği ortak paydasında buluşup yeni bir dünya için 
çalışılabileceğini göstermişlerdir. “Dünya beşten büyüktür” 
sözünün ne kadar yerinde bir ifade olduğunu bu toplantıda 
bile görebiliyoruz” açıklamasında bulundu.  

İşcan, yeni dönemde gerçekleştirilecek diğer çalışma-
lardan da başlıklar halinde bahsetti.  2018-2019 eğitim-öğ-
retim dönemi boyunca Yeni Dünya Vakfı genel merkezi ta-
rafından gerçekleştirilecek uluslararası öğrencilere yönelik 
faaliyetler şu başlıklarla açıklandı: 

1. Öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye arasında “Öğrenci 
Dostluk Derneği” 

2. Öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye arasında “Gönüllü 
Ticaret Odası” 

3. Maarif Okulları ile işbirliği ve uluslararası öğrenci-
lerin istihdamı

4. Öğrenci ülkelerinin konsoloslukları ile işbirlikleri
5. TİKA, YTB, KYK gibi kurumlarla işbirliği
6. STK çatı kuruluşları ile işbirliği 
7. Uluslararası öğrencilere staj imkanları sunulması 

Toplantıya Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Gençlik Kol-
ları Başkanı İlyas Yamak ile Kurumlar ve Uluslararası İlişki-
ler Komisyon Başkanı Mustafa Özkul da katılarak, öğrenci-
leri selamladılar.



22

‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’



YENİ DÜNYA VAKFI BÜLTENİ23

22.Yıl

Prof. Dr. Hüsrev Hatemi
Türk Şiirinin Temsilcileri

Tarihçi-Yazar Ozan Bodur
2. Abdülhamid Han’ın Şahsiyeti ve Devlet Adamlığı

Beşir Ayvazoğlu, Yalçın Çetinkaya, 
Halil İbrahim Erbay
Şehir ve Kültür İstanbul
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Türk şiirinin 
yaşayan önemli 
temsilcilerinden 

Prof. Dr. 
Hüsrev Hatemi, 
Cağaloğlu’nda 
başlayan “Yeni 

Dünya Vakfı 
Söyleşileri”nde, 

Türk şiirinin 
temsilcilerini 

anlattı. Sevdiği 
şairlerin şiirlerinden 

örnekler de sunan 
Hatemi, büyük 

Divan şairi Nâbî’nin 
yüzde 50 hikemî, 

yüzde 50 lirik şair 
olduğunu söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Daire Başkanlığı ve Yeni 
Dünya Vakfı’nın birlikte düzenlediği 

programa ilgi büyüktü. Yaklaşık iki bu-
çuk saat süren programı bilhassa gençler 
büyük bir dikkatle takip ettiler. Klasik Türk 
edebiyatının köklü şairlerinin şiirlerini iyi 
bilen ve yorumlayan Hatemi, sohbetinde 
eski ile yeninin, dünkü şiirle bugünkü şiirin 
mukayesesini yaptı. Divan-ı Lügat’it Türk 
ve Kutadgu Bilig gibi öncü eserlerden yola 
çıkan Hatemi, “Uygur” ile “Uygar”ın aynı 
kökten geldiğini ve büyük bir medeniyete 
sahip olduğumuzu vurguladı. Selçuklular 
zamanında Farsça yazılmasını yadırga-
yanlar olduğunu hatırlatan Hatemi, “Bu 
keyfiyet o dönemle alakalıdır.” dedi. Kadı 
Burhaneddin, Necati,Fuzulî, Bâki, Nef’i ve 
Şeyhülislam Yahya’dan bahseden ve şi-
irlerinden örnekler veren Hüsrev Hatemi, 
bu şairlerin günümüze uzanıp gelen çok 
güzel eserler ortaya koyduğunu hatırlattı. 
Eski şairlerin ölümsüz şiirleri bize miras 
bıraktığını belirten Hatemi, “Abdülkadir Ka-
rahan bir görüşmemizde bana ‘Nâbî hike-
mi şairdir.’ demişti. Nâbî’nin Divan’ını oku-

duğumda onun yüzde 50 lirik şair, yüzde 
50 hikemi* şair olduğunu gördüm.” dedi. 
Mehmed Âkif Ersoy’un da “İstiklâl Marşı”, 
“Çanakkale” ve “Bülbül” gibi çok güzel lirik 
şiirleri bulunduğunu ifade eden Hatemi, 
Safahat’ta ‘Seyfi Baba’, ‘Küfe’ gibi didaktik 
şiirler de bulunuyor.” diyerek bazı şairlerin 
hem lirik hem de didaktik şiirler kaleme 
aldıklarını kaydetti. Zaman zaman yeni şa-
irlerden de bahseden Hatemi sözlerini, “İyi 
arkadaş olan Cahit Sıtkı Tarancı ve Ziya 
Osman Saba güzel şiirler yazdılar.” diyerek 
tamamladı. Hüsrev Hatemi, konuşmasının 
ardından dinleyicilerin sorularına cevap 
verdi, sonra da istek üzerine “Geceler ve 
Hayalin” şiirini okudu. Çekilen hatıra fo-
toğraflarının ardından büyük bir ilgi gören 
toplantı sona erdi. Programda Yeni Dünya 
Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Üçüncü, 
Hüsrev Hatemi’ye plaket verdi.

* Hikemî şiir: düşünceye ağırlık veren, ama-
cın okuyucuyu uyarmak, düşündürmek ve ay-
dınlatmak olduğu, daha doğru bir ifadeyle in-
sana doğruyu, güzeli göstermeye yönelik görüş 
bildiren didaktik içerikli şiire denir.

HÜSREV HATEMİ    
YENİ DÜNYA’NIN KONUĞU OLDU
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TARİHÇİ OZAN BODUR 
GÖKSULTAN’I ANLATTI

Yeni Dünya Vakfı’nın 
İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi 
ile ortaklaşa 
düzenlediği 

konferansların 
Kasım ayı konuğu 

Tarihçi-Yazar 
Ozan Bodur oldu. 

Aynı zamanda 
vakfımızın Tarih 

danışmanlarından 
olan Ozan Bodur, 2. 
Abdülhamid Han’ın 

şahsiyetini ve devlet 
adamlığını anlattı.

Vakfımızın Tarih danışmanların-
dan olan ve TBMM Milli Saray-
larda görevini sürdüren Ozan 

Bodur, son çıkan kitabı Göksultan’ın 
içeriğini oluşturan “2. Abdülhamid Han’ın 
Şahsiyeti, Devlet Adamlığı ve Hilafet 
Siyaseti” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi toplantı sa-
lonunda gerçekleşen ve yaklaşık iki saat 
süren söyleşide yazar, Sultan Abdülha-
mid Han hakkında alışılagelmiş biyografi 
çalışmalarından farklı  olarak Sultan’ın 
şahsiyeti ve zihin dünyasına yönelik dinle-
yicileri adeta bir serüvene çıkardı. 

2. Abdülhamid Han’a yönelik araştır-
maları ile dikkatleri çeken yazar, özellik-
le Osmanlı’nın son yüzyılının detaylı ele 
alınmasına vurgu yaparak, “Abdülhamid 
Han; bizim için ne ifade eder? Veya şöyle 
açıkça soralım; biz neden 2. Abdülhamid 
Han’ı severiz, vefatının üzerinden bir asır 

geçmesine rağmen asla eksilmeyen bir 
tutkuyla neden ona karşı muhabbet 

besleriz? Dindar, ferasetli ve basiret-
li bir padişah olduğu için mi yoksa 
reformist, atılımcı ve yenilikçi bir 
devlet adamı olduğu için mi? Belki 
de hepsi ya da hiçbiri…

Şurası muhakkak ki milletimizin 
sinesinde ona karşı duyulan 

sevginin yegane sebebi icraatları ve 
eserlerinden ziyade onun verdiği kav-

gadır. Devletin her yönden kuşatıldığı bir 
dönemde “yeniden nizam-ı alem” diyerek 
ortaya koyduğu şuurdur. Zaten kendisinin 
zihin dünyasını kavramak da buradan ge-
çer. Çünkü “Abdülhamid Han’ı anlamak” 
dediğimiz şey o döneme dair alelade ay-

rıntıları bilmekten öte onun verdiği müca-
delenin özüne vâkıf olmakta saklıdır. 

O dönemde Osmanlı topraklarında ve 
uluslararası arenada cereyan eden hadi-
selere bakıldığında: Abdülhamid Han’ın 
şahsiyeti aslında Osmanlı Devleti’nin şah-
siyetidir. Sultanın mücadelesi, devletin 
mücadelesidir. 

Sultan, ideolojik birtakım hesaplara 
kurban edilmiş büyük bir şahsiyetti. Bu 
acı tabloya rağmen onun bir devlet adamı 
olarak duruşu, çağın her yönden anlaşıl-
ması açısından, bir asır boyunca bizlere 
rehberlik etmişti. Diyebiliriz ki her geçen 
gün, İslâm coğrafyasında gerçekleşen her 
bir hadise Abdülhamid Han’ın haklılığını ve 
isabetliliğini biraz daha parlatmıştır” diye 
konuştu.

  2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik 
yılları, sultan oluşu, devlet erkini tekrar 
düzenlemesi ve hilafet siyaseti ile zihin 
dünyasına dair alışılagelmişin dışında bil-
giler veren Bodur, program sonunda dinle-
yicilerin sorularını da cevapladı.

Program yazarın kitaplarını imzalama-
sıyla son buldu.
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Yeni Dünya 
Vakfı’nın İstanbul 

Büyükşehir 
Belediyesi ile 

her ay ortaklaşa 
düzenlediği 

konferans ve 
panellerin bu ayki 

konukları; Beşir 
Ayvazoğlu, Yalçın 
Çetinkaya ve Halil 

İbrahim Erbay oldu. 
Orhan Kemal İl Halk 

Kütüphane'sinin 
tarihi binasında 

düzenlenen “Şehir 
ve Kültür, İstanbul” 
konulu programda, 

dünyanın medeniyet 
merkezlerinden 

İstanbul konuşuldu.

Programın moderatörlüğünü üst-
lenen Yeni Dünya Vakfı yönetim 
kurulu üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim 

Erbay, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 
Her ay düzenlenen programlar ile kültür, 
sanat, tarih ve medeniyet üzerine önemli 
konuklar ve konular ile gençlerle bir ara-
ya geldiklerini ifade eden Erbay, “Önce-
likle bizleri kırmayıp söyleşimize katılan 
Beşir Ayvazoğlu ve Yalçın Çetinkaya’ya 
vakfımız adına teşekkür ediyorum. Ayrıca 
programın paydaşları İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi, İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ile bize bu salonu tahsis eden, 
ilgilenen Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi 
idarecileri ve çalışanlarına şükranlarımızı 
sunuyorum. 

Medeniyetlerin kültür, sanat, yaşam 
tarzı gibi tüm unsurları için şehirler bir 
sahne niteliğindedir. İstanbul ise dünya 
ölçeğinde bir medeniyet merkezi olarak 
var olagelmiştir. Hem Osmanlı dönemin-
de hem de öncesinde pek çok medeniye-

tin merkezi olması, İstanbul’u birçok 
kentten daha zengin kılmaktadır. 

Yaklaşık 100 yıldır bir imparatorluk 
merkezi olmaktan çıktı ama sahip 
olduğu değerler o kadar derin ki, 
pek çok şeyi kaybetmiş olmasına 
rağmen halen en önemli medeni-
yet merkezlerinden olma özelliği-
ni muhafaza ediyor.   

Bununla birlikte birazdan Yalçın 
hocamız da İstanbul’da musiki üze-

rine konuşacak, İstanbul’un büyük bir 
musiki kültürü ve birikimi mevcut. Bunların 
nerelerde üretildiğine baktığımızda tekke-
ler önemli bir rol oynuyor. Sadece Müslü-
manlar değil gayrimüslimler de tekkeler-

de ciddi anlamda musiki ile ilgileniyorlar. 
Mesela Limonciyan Hamparsum isimli 
zat, Abdulbaki Nasır Dede’nin nota yerine 
kullandığı işaretlerin yetersizliğini görerek 
yeni bir nota bulmuştur. Bu buluşuyla Dede 
Efendi’nin takdirini kazanan Hamparsum 
Efendi, kendi adıyla anılan bu notasıyla bir-
çok bestenin kaybolmasının önüne geçmiş 
ve böylece musikimize önemli bir hizmette 
bulunmuştur.” Diye konuştu.

“HARABE İSTANBUL, FETİH İLE BİR-
LİKTE DÜNYA ŞEHRİ OLMUŞTUR”

Daha sonra Araştırmacı-Yazar Beşir 
Ayvazoğlu, İstanbul’un kültür ve medeniyet 
geçmişine dair çarpıcı bilgiler ve yorumlar 
paylaştı. İstanbul’un bir harabeden “Fe-
tih” ile nasıl bir dünya şehrine dönüştüğü-
ne değinen Ayvazoğlu, “İstanbul’un kalbi, 
Beyazıt’tayız. Fetih’ten sonra da Fatih’in 
yerleşim için seçtiği tepe burasıdır. Tabi 
İstanbul önemli bir merkezdi fakat 4. Haçlı 
Seferi sonrası gerçekleşen Latin istilası ile 
adeta talan edildi. Devamında Fetih süre-
cine kadar bakımsızlık, ilgisizlik ile perişan 
bir hale büründü. İstanbul, fethedildiği za-
man adeta bir harabeydi. Osmanlı ile bir-
likte muazzam bir yatırıma kavuşmuştur. 
İmparatorluğun başkenti olduğu için, bü-
tün birikimi, kültürü ve estetiği bu şehirde 
toplanmak zorundaydı. En başından beri 
atalarımız fethettikleri yerlere, kültürümü-
zü taşıma, oraları imar etme hassasiyetin-
de oldukları için İstanbul, artık Fatih ile bir 
Türk-İslam kenti kimliğini edinmeye başla-
mıştır. Kanuni Sultan Süleyman dönemine 
gelindiğinde tam olarak Türk-İslam mer-
kezi hüviyetine bürünmüştür” dedi.

“ŞEHİR VE KÜLTÜR İSTANBUL”    
PANELİ

Beşir Ayvazoğlu
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“ABİDEVİ YAPILAR, AYNI ZAMANDA SOSYAL HAYA-
TI ŞEKİLLENDİRİRDİ”

Statü farkının olmadığı bir mahalle-kent anlayışlı ile 
İstanbul’da derinlemesine kültürel ve ahlaki bir sosyal 
hayat ortaya çıktığını ifade eden Ayvazoğlu, konuşma-
sını şöyle sürdürdü; “Fetih ile birlikte imparatorluğun ve 
Türk-İslam dünyasının dört bir yanından gelen sanat-
karlar ve sanat eserleri İstanbul’da birikmeye başlıyor ve 
bunların yönetildiği, organize edildiği teşkilat kuruluyor: 
Nakkaşhane! Harabe haldeki İstanbul, Türk-İslam este-
tiği ile zamanla bir dünya kenti haline dönüşüyor. Tabi 
Roma-Bizans şehircilik anlayışı ile Türk-İslam şehircilik 
anlayışı çok farklıdır ve yeni bir şehir kurulması gerek-
mektedir. Tabi İstanbul’un mevcut dokusu hemen yeni 
bir şehir kurulmasına manidir. Burada 1509 yılında yaşa-
nan deprem tuhaf bir şekilde İstanbul’daki kâgir yapıları 
yıkmış ve felaket sonrası imar faaliyetleri ile bahsettiğim 
Türk-İslam estetiği ile İstanbul nakış gibi işlenmiştir. 

Bu noktada II. Bayezid dönemi çok önemlidir. Şuan 
bulunduğumuz bölgeye ismini veren ve sarayın hemen 
yanı başında çok önemli bir mahiyet taşıyan Bayezid 
Külliyesi’ni inşa ettiriyor. Çünkü Osmanlı şehircilik anla-
yışında Külliye çok mühimdir. Merkezinde caminin bu-
lunduğu, çevresinde ise bu camiyi kullanacak insanların 
bütün sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yapıların bulun-
duğu bir kompleks yapıdır. İmareti, kütüphanesi, aşevi, 
kervansarayı, hamamı vb. ile birçok ihtiyacı karşılık ve-
rebilen ve asırlarca ayakta kalması arzusu ile oldukça 
büyük ve sağlam inşa edilen yapılardır. Bu külliyelerin 
yapılması, yavaş yavaş insanların etrafına yerleşmesi, o 
muhitin canlanması demektir. Bana göre Osmanlı mede-
niyetinin külliyeden sonra en önemli ikinci unsuru çeşme 
ve çınar ağaçlarıdır. Bir vezirin evinin önünde bulunan 
çeşmenin, çınar ağacının etrafında statü gözetmeksizin 
vatandaşların oturabilmeleridir. Bugünkü gibi sitelerde 
belirli ekonomik imkana sahip insanların yaşayabildik-
leri durumdan çok farklıdır bu… Vezir konağının önünde 
hamal Hüseyin oturabilir, hatta aynı mahallede oturuyor 
olabilirler. Osmanlı mahalle anlayışında bu vardır. Hatta 
yakın zamana kadar da toplumumuzda mahallenin zen-
ginleri, fukaraları kollar böylece sosyal problemler ma-
halle içinde ciddi bir şekilde halledilirdi. 

Bu mahalleler oluşturulurken yazılı olmayan adap 
kurallarına riayet edilirdi. Bir ev inşa edilirken, komşunun 
mahremiyetini, manzarasını kapatmanın gelenekten ge-
len alışkanlıklarla yasaklandığını görüyoruz. Günümüzde 
bu hassasiyetler maalesef yok. Rahmetli Turgut Canse-
ver derdi ki; İstanbul öyle bir şehirdir ki; Her alan göz-

lerinizin son-
suzluğa açılabileceği bir alan bulabilirsiniz. İtalyan yazar 
Edmondo de Amicis İstanbul 1874 isimli kitabında aynı 
şeyi söylüyor. İstanbul hakkında yazılmış en güzel kitap-
lardan biri olduğunu da ifade etmeliyim. Yatay mimari, 
binalar arasında ferah boşluklar, o bölgedeki abidevi ya-
pıları ihlal etmeyen bir yapılaşma ve aralıklardan baktık-
ça ufka bakarcasına karşılaşılan manzaralar…”

“İSTANBUL MUSİKİSİ, ADRİYATİK’TEN ÇİN 
SEDDİ’NE KADAR UZANIR”

İTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı Müzikoloji 
Bölümü’nde öğretim üyesi olan ve Türk musikisi üzerine 
önemli çalışmalarını bulunan Yalçın Çetinkaya ise, “Beşir 
Ayvazoğlu ile birlikte bir söyleşide bizi bir araya getiren 
Yeni Dünya Vakfı’na çok teşekkür ediyorum, çok mutlu-
luk duyuyorum burada bulunmaktan. 

Beşir ağabeyimiz İstanbul’un zengin mimari ve es-
tetik anlayışından, o hoş semt-mahalle kültüründen 
bahsetti, ben de İstanbul’un zengin musiki kültürüne 
değinmek istiyorum. Bir programa sığdırmak mümkün 
olmasa da, Osmanlı musikisinin dünyada eşi benzeri ol-
mayan bir hazine olduğuna başlıklar halinde değinmeye 
çalışacağım.  

Günümüz kuşağı musiki ile çok hemhal olmadığı gibi 
musiki bir araştırma bir veri bilimi olarak ele de alınmı-
yor. Musiki; Bir hassasiyet, bir nezaket sanatıdır. Rah-
metli Erbakan hocanın bir röportajda bazı siyasetçiler 
için söylediği; “Bakınca gayet temiz, güzel giyimli kişi-
ler, arkalarını döndüklerinde atletleri bellerinden çıkmış 
dağınık görünüyorlar.” Sözü aklıma geldi. Günümüzde 
musikiye yaklaşımımızı ve halimizi buna benzetiyorum. 
Oysa ki Osmanlı toplumu böyle değildi. Her evde bir ud, 
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her evde bir tambur, kanun olması mümkün değil evet 
ama, musıki İstanbul’un her sokağında her taşında işlen-
miş vaziyetteydi. 

İslam musiki anlayışının devamı hatta zirvesidir 
İstanbul musikisi.. Hint müziğinden, tüm Orta Asya mü-
ziğinden, Fars, Arap, Balkan müziğinden etkilenmiştir. 
Hatta Orta Asya Türkleri’nin muazzam bir musiki kültürü 
vardır. Adriyatik’ten Çin seddine kadar olan alan Osmanlı 
musikisini kapsar. Viyana’yı geçtiğinizde ise ses değişir. 
Osmanlı birçok büyük devletin aksine, kendi himayesin-
deki tüm toplumların özgünce medeniyete katkıda bu-
lunmasını sağlamıştır. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde 
bunu göremezsiniz. Osmanlı musikisini belirli bir seviye-
ye getiren en büyük etkenlerden biri de Osmanlı şiiridir. 
Batı’nın müzik eğitim sistemi insan sesini bir enstrüma-
na dönüştürür. Soprano ya da tenor piyanonun çıkardığı 
seslere benzetir sesini. Hiç aksatmadan “la diyez” bas 
dersin, basar. Ama aynı kişiye bir “segah” bas dediğiniz-
de mümkün değil basamaz. Biraz şöyle matematik dili 
ile ifade edeyim; Osmanlı musikisi, kapsar Batı müziğini. 
Ama Batı müziği Osmanlı musikisini kapsamaz, istese de 
kapsayamaz. Arada çok muazzam farklar mevcuttur. Biz 
de mikro tonlar var ve bu Osmanlı ve İslam musikisinin 
bir zenginliğidir.” İfadelerini kullandı.

“BİR NESLİN YAŞAM ALANINA BİR SONRAKİ NESLİ 
MAHKUM ETMEYİN”

Programın ikinci kısmında Beşir Ayvazoğlu günümüz 
çarpık ve çirkin mimari anlayışı ile tarihi yapıların tahrip 
edilmesi, kaçak yapılaşma ile dokunun bozulmasına yö-
nelik eleştirilerini dile getirdi. Atalarımızın kalıcı bir abidevi 
eserin etrafına ahşap mimari ile kentleşme kurarak, “as-
lında bir neslin yaşam alanına bir sonraki nesli mahkum 
etmeyin” mesajı verdiğine dikkati çeken Ayvazoğlu, “Eğer 
Osmanlı ekonomisi geriye gitmeyip bu anlayışı devam 
ettirebilseydik, ikişer katlı binaların olduğu mahalleler-
de aşırı yüksek binaları, dip dibe yapılmış sıralı konutla-
rı görmeyecektik. Sonraki nesil hep, dokuyu muhafaza 
ederek kendi yaşam alanlarını yine ferah ve estetik ola-
rak inşa edeceklerdi. Ama maalesef bir zihniyet çökün-
tüsü, bir kent bilincinin kaybına uğrayan toplumumuz, 
şehirlerimizde bugünkü facia görüntünün ortaya çıkma-
sına neden oldu” dedi.

Yalçın Çetinkaya ise, “İstanbul özellikle son 20 yıldır bir 
gökdelen yuvasına döndü ve dünyanın 6. Büyük gökdelen 
şehri konumunda. Bize ait olmayan, yerli olmayan bir ya-
pılaşma bu… Ayrıca Taksim meydanında kültür merkezi 
yıkılarak yerine opera binası inşa ediliyor. Halbuki opera 
Batı medeniyetinin bir projesidir. Oratoryo da operaya 
karşı ortaya çıkan başka bir projedir. Bir nevi operanın 
imana gelmiş halidir. Operanın aksine Hristiyanlık pren-
siplerini anlatan bir türdür. Yani akıllara ziyan bir müzik 
kültürü bulunan bu topraklarda kendimizden habersiziz, 
üstüne sanat-musiki-mimari ilişkisinin uzun zaman di-
limlerinde bu zenginliği ortaya koyduğunu da göz ardı 
ediyoruz” dedi.

 Program sonunda dinleyiciler, Yeni Dünya Vak-
fı tarafından kendilerine ücretsiz dağıtılan Beşir Ayva-
zoğlu ve Yalçın Çetinkaya’ya ait kitapları imzalattılar. 
Programa YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu ve vakıf 
yöneticileri de katılarak, panelistlere teşekkür ettiler.

YDV Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Üçüncü Beşir 
Ayvazoğlu’na plaket takdim etti.

YDV Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçay, Yalçın Çetinkaya’ya 
plaket takdim etti.
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YDV Genel Merkez 
Gençlik Kolları’nın 

geleneksel hale 
gelen Medrese 

Buluşmaları 
programı, yeni 

dönemde alanında 
uzman isimlerle 

birbirinden çarpıcı 
konuları ele almayı 

sürdürüyor. 3 yıldır Ekim ve Haziran ayları 
arasında her hafta farklı konu 
ve konuklar ile Hadım Hasan 

Paşa Medresesi olarak bilinen tarihi 
genel merkez binamızda düzenlenen 

Medrese Buluşmaları’nın yeni dö-
nemde ilk konuğu, Marmara Üni-

versitesi Öğretim Üyesi Dr. Burak 
Hamza Eryiğit oldu.

Gençlik kollarının yoğun 
katılım sağladığı “Küreselleş-
menin Değer Sistemleri” konu 
başlıklı programda, küresel-

leşmenin kendine özgü siyasi 
örgütlenmesi, toplumsal yapısı, 

sanat anlayışı ve ahlaki tutumları oldu-
ğunu anlatan Eryiğit, yaklaşık bir buçuk 
saat süren programın sonunda genç-
lerin sorularını da cevapladı.

Yeni dönemin ikinci buluşmasının ko-
nuğu ise Dr. Muhsin Öztürk oldu. “Sağ-
lıklı Hayat ve Helal Gıda “ üzerine bilgi-
ler aktaran Öztürk, gençlerle yaklaşık iki 
saat süren bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Medrese Buluşmaları’na YDV Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Üçüncü de 
katıldı. 

MEDRESE BULUŞMALARI    
DEVAM EDİYOR

Dr. Muhsin Öztürk 
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1800 KİLOMETRE MESAFEYİ  

YDV Genel Merkez 
Gençlik Kollarımızın 
başlatmış olduğu ve 

temsilciliklerimizin 
de destek verdiği 

kitap toplama 
kampanyası sonrası, 

YDV Hakkari 
Temsilciliğimize 

18 koli kitap 
yollandı. Kitaplar 

bölgedeki ilköğretim 
ve ortaöğretim 

okullarına dağıtıldı.

Son yıllarda doğu ve güney-
doğudaki okullara giysi, 
ayakkabı ve kitap yardım-

larını artırarak devam ettiren genel 
merkezimiz, bu yıl yardımlarına tem-
silciliklerimizin de desteğiyle binler-
ce kitabı bölgeye ulaştırarak başladı. 
Yakın zamanda Hakkari’de faaliyete 
geçen temsilciliğimiz ile işbirliği içe-
risinde sürdürülen kampanyada top-
lanan kitaplar; Çukurca Atatürk İlko-
kulu, Çukurca Cumhuriyet İlkokulu, 
Çukurca Köprülü Mükerrem Akhanlı 
Yatılı Bölge Ortaokulu, Şehit Polis 
Murat Yatarkalkmaz İlkokulu’na tes-
lim edildi.

YDV Hakkari Gençlik Kolları Baş-
kanı Kenan Beyter ve ekibi tarafından 
okullara ulaştırılan kitaplar, öğrencile-
re dağıtıldı. 
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Ülkemizin güneydoğu sınır bölgesinde 
yaşayan çocuklara binlerce kilometre öteden 
ulaştırılan kitapların, hem okuma alışkanlığı-
nı pekiştirmek hem de birlik duygusunu vur-
gulamak adına çok önemli olduğunu ifade 
eden YDV Genel Merkez Gençlik Kolları Baş-
kanı İlyas Yamak, yıl içerisinde benzer birçok 
faaliyette bulunmaya devam edeceklerini 
söyledi.

Kampanyaya destek veren tüm Yeni Dün-
ya Vakfı ailesine minnettar olduklarını ifade 
eden YDV Hakkari Gençlik Kolları Başkanı 
Kenan Beyter ise, “Vakfımız her yıl kış ayla-
rı gelmeden doğu ve güneydoğu bölgemiz-
deki ilkokul öğrencilerine kışlık giysi, mont, 
ayakkabı, kitap yardımlarında bulunuyor. İs-
tanbul’daki genel merkezimiz başta olmak 
üzere, il temsilciliklerimize ve genel merkez 
gençlik kollarımızdan Murat Demirhan kar-
deşimize teşekkür ediyoruz” dedi.

1800 KİTAP İLE BAĞLADIK
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Yeni Dünya Vakfı 
Konya Temsilciliği, 
Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cem 

Zorlu'ya hayırlı 
olsun ziyaretinde 

bulundu.

Yeni Dünya Vakfı Konya Temsil 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin ve beraberindeki heyet, 

NEÜ Rektörlüğüne atanan Cem Zorlu’ya 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Der-
nek ve vakıf çalışmaları hakkında Rektör 
Zorlu’ya bilgiler veren Şahin, “Cem Zorlu 
hocamız Konya ve üniversitemiz için bü-
yük kazançtır. Vakfımızın çalışmalarında 
da kendilerinden istifade edeceğiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu 
ise Adem Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Rektör Zorlu’ya bir de tablo hediye eden 
heyette YDV İl Temsilcisi Prof. Dr. Adem 
Şahin’in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Önal, Rahim Çimen ve Azmi Kar-
tal, Kadın Kolları Başkanı Aysun Bahadır ile 
İmam Hatip Okulları Platformu Üyesi Mus-
tafa Dündar yer aldı.

KONYA TEMSİLCİLİĞİMİZ,     
NEcmeTTİn erbakan Ünİversİtesi 
REKTÖRÜNÜ ZİYARET ETTİ



YENİ DÜNYA VAKFI BÜLTENİ33

22.Yıl

SİNEMA VE DİKSİYON  
EĞİTİMLERİMİZE HIZ VERDİK

Her yıl 8 ay boyunca 
genel merkezimizde 
devam eden sinema 
atölyesi ve diksiyon 
eğitimlerimize 
İstanbul’un kültür 
ve sanat merkezi 
Beyoğlu’na taşıdık. 
Tarihi genel merkez 
binamızdaki 
mahzenin yanı sıra 
artık Cumartesi 
günleri Akademi 
Beyoğlu’nda da 
eğitimlerimiz devam 
ediyor.

Oyuncu ve yönetmen Mehmet Ön-
der ile ikinci yılına giren eğitim-
lerimiz, Beyoğlu Belediyesi’ne 

bağlı kültür ve sanat faaliyetleri merkezi 
olan Akademi Beyoğlu’nda vakfımıza tah-
sis edilen sinema salonu ve derslikte sü-
rüyor.

Mahzen ve Akademi Beyoğlu’nda 
dönüşümlü olarak devam eden eğitim-
ler hakkında bilgi veren Mehmet Önder, 
“Geçtiğimiz yıldan itibaren ilginin arttığı 
faaliyetlerimizi Akademi Beyoğlu’na da 
taşıyarak yeni bir renk ve soluk kattık. Be-
yoğlu Belediyesi tarafından birçok etkinlik 
ve eğitim için hazırlanan bu akademide 
vakfımıza da yer tahsisi yapılması biz-
leri çok mutlu etti. Bu vesile ile Akademi 
Beyoğlu ile vakfımızın ilişkilerine öncülük 

eden Kurumsal İletişim Sorumlumuz Ab-
dullah bey, akademi idareci ve çalışanları-
na teşekkür ediyoruz. Gerçekten güvenlik 
görevlisinden idarecisine kadar oldukça 
samimi bir yaklaşım ve destek görüyo-
ruz. Burada bizim dışımızda da çok sayıda 
kurs ve faaliyet sürdürülüyor. Gerçekten 
Beyoğlu Belediyesi'nin bu hizmetini bir 
kıymet olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Gruplar halinde devam eden diksiyon 
eğitimlerini tamamlayanlara M.E.B. onaylı 
sertifikalarını da verdiklerine vurgu yapan 
Önder, eğitim dönemi sonuna kadar sine-
ma ve diksiyon üzerine Yeni Dünya Vakfı 
genel merkezi ve Akademi Beyoğlu’nda 
eğitimlerin devam edeceğini ifade etti. 
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Yazar ve Yayıncı Mehmet Nuri Yardım’ın 
organizesi ile her hafta Perşembe 

günleri Babıali olarak bilinen Cağaloğlu 
bölgesindeki tarihi genel merkez binamızda 

Babıali Enderun Sohbetleri düzenleniyor. 
Türk kültür, edebiyat ve fikir dünyasına 

önemli eserler kazandırmış yazarlar, 
sanatçılar ve fikir adamlarının konuk 

olduğu programlar ilgiyle takip ediliyor. 
Ayrıca ebediyete intikal etmiş önemli 

şahsiyetler de düzenlenen programlar ile 
yad ediliyor.
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Yeni Dünya Vakfı 
genel merkezinde 

her hafta farklı 
isimlerin konuk 

olduğu yahut 
yad edildiği 

Babıali Enderun 
Sohbetleri'ne, 
yeni dönemde 

Prof. Dr. Ahmet 
Akgündüz’den, 

sanatçı Esat 
Kabaklı’ya kadar 

birçok isim 
katılırken, Yahya 

Kemal’den Mehmet 
Emin Alpkan ve 
Mehmet Akif’e 

kadar önemli 
şahsiyetler de bu 

programlarda yad 
edildi.

BABIALİ ENDERUN      
SOHBETLERİ

Türk basın yayın camiasının kalbi 
olan ve Babıali olarak bilinen böl-
gede bulunan Yeni Dünya Vakfı’nın 

tarihi genel merkez binasında düzenlenen 
sohbetler, her hafta Perşembe günleri seç-
kin isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Yayın-
cı Mehmet Nuri Yardım’ın koordine ettiği 
programda, Eylül ayında başlayan yeni dö-
nem ile birlikte çarpıcı programlar gerçek-
leştirilmeye devam ediliyor.

PROF. DR. AHMET AKGÜNDÜZ, YENİ 
DÜNYA’DA

Şeyhülislam Hukukçu Müfessir 
Mehmed Ebussuud Efendi, Bâbıâli Enderun 
Sohbetleri’nde yâd edildi. Seçkin ve 
kalabalık bir dinleyici kitlesinin takip ettiği 
toplantıda Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, 
Ebussuud Efendi’nin ilim hayatını ve değerli 
eserlerini anlattı.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi’nde dü-
zenlenen, Bâbıâli Enderun Sohbetleri’nde 
bu hafta büyük Osmanlı Şeyhülislamı, hu-
kukçusu ve müfessiri Mehmed Ebussuud 
Efendi yâd edildi. YDV Genel Başkanı Mah-

mut Göksu’nun da katıldığı ve Mehmet Nuri 
Yardım’ın yönettiği toplantının konuşmacı-
sı, Ebussuud Efendi hakkında makaleleri ve 
eserleri bulunan Rotterdam İslam Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Akgündüz’dü.

Akgündüz, sözlerine Besmele ile baş-
ladı ve şöyle dedi: “Öncelikle merhum Er-
gun Göze ağabeyimin Ebussuud Efendi 
Tefsiri’ni bir mülkünü satarak neşretmesi-
ne bağlı; ben de bir şey ilave edeyim. Yak-
laşık otuz yıl üzerinde çalıştığım Osman-
lı Tarih Ve Hukuk İstilâhları Kâmûsu’nu 
bundan bir yıl önce neşrettim. Daha sonra 
yirmi yıldır beşinci altıncı planda sürdürdü-
ğüm ama hem ağır bir kalp hastası hem 
de ağır bir şeker hastası olmam hasebiyle 
belki Rabbime kavuşur, neşredemem diye 
Ebussuud Efendi fetvasını günde on beş 
saat çalıştım ve bitirdim. Tam bin sayfa. 
Bu zamana kadar yüze yakın çalışma ya-
pılmış ama 1500 fetva varsa aralarından 
seçilerek yazılmış. Ebussuud büyük bir 
allame bana göre. Ebussuud ile alakalı en 
ciddi çalışma, Behlül Düzenli kardeşimizin 
hazırladığı Ebussuud’un hayatı ve fetva-
larının tahlili ile alakalı eseridir. Osmanlı 
Araştırmaları Vakfı’nda biz bu eseri neşret-
tik. Peki, bizim çalışmamız ne, Ebussuud 
Efendiyi Ebusuud  yapan bir çalışma bu. 
Bir defa bütün fetvalarını biz neşrettik, sa-
dece Türkçe değil Arapça ve Farsça fetva-
larını da neşrettik. İlaveten ikinci bir bölüm 
hazırladık. O bölümde Ebusuud’u Ebussud 
yapan Kanuni Sultan Süleyman’ın istirhamı 
üzerine kaleme alınan veya büyük âlimlerle 
tartışma yaptığı bir kısım risaleleri, -Ben 
risaleleri günümüzün mastır ve doktora 
tezi olarak vasıflandırıyorum- de ilave ettik. 
Mesela en meşhuru bunlardan “Nakit para 
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vakfı caiz mi değil mi?” İmam Birgivi ile tartışmış. Ebussu-
ud Efendi’nin görüşü kanun hâline getirilmiş daha sonra. 
Kanunname-i Osmani’lerde madde haline gelmiş. Ve asır-
larca uygulanmış.”

ÜÇ PADİŞAH DÖNEMİNİ YAŞADI
Ebussuud Efendi’nin hayatını özet bir şekilde nakleden 

Akgündüz, büyük bir İslam allamesi cesur bir şeyhülislam 
olduğunu ifade ederken, Yavuz Sultan Selim’in son dö-
nemlerinden itibaren haşmetli Osmanlı devletinin şeyhü-
lislamlığı görevine getirildiğini ve II. Selim döneminde de 
bu görevin devam ettiğini belirtti. Üç padişah döneminde 
uzun süre şeyhülislamlık gibi bir makama yükselen bir ilim 
adamı aynı zamanda müderris olan Ebusuud Efendi’nin 
önemine dikkatleri çekerken sözlerine şöyle devam etti:

“Büyük bir müfessir… Arap âlemi her eseri kabullen-
mez. Ebussuud Efendi bütün İslam âleminin temel dirayet 
tefsirleri arasında yer almıştır. İki türlü tefsir var. Dirayet 
tefsiri, rivayet tefsiri… Ebussuud Efendi bu büyük tefsi-
ri kaleme aldığı zaman her cildi kendi el yazısı ile yazıp 
Kanuni Sultan Süleyman’a teslim etmiştir. Her seferinde 
maaşını yükseltmiştir. Ve dokuzuncu ciltte o kadar yük-
seltmiş ki artık şeyhülislam maaşı, sadrazam maaşının 
çok üstüne çıkmıştır. Bu İslam tarihinde ilktir. Türkiye’de 
hiçbir dönemde Diyanet İşleri Başkanı maaşı Başbakanın 
maaşına ulaşamaz ama orda ulaşmıştır. Ona tahsis edi-
len dirlik, arpalık hariç. Ebussuud Efendi’yi meşhur eden 
tefsiri değil verdiği fetvalardır. Fetvalarını kendisi kaleme 
almamıştır. Ama kendi el yazısı ile yazdığı risaleleri mev-
cuttur. Bunu kendi talebeleri derlemişlerdir. Bunlardan en 
önemli talebesi Veli Bin Yusuf’tur. Veli Bin Yusuf’un derle-
diği on üç nüshayı biz esas aldık.” 

FETVA HUKUKİ YORUM DEMEKTİR
Genç hukukçuların dikkatini çekmek isteyen Akgün-

düz, fetva ile ilgili bilgileri şöyle aktardı:
“Fetva, hukuki yorum demektir. Sorulan bir soruya veri-

len hukuki bir görüş ifade eden bir cevap demek. Hâkimin 
kararı demek değil çok farklı bu. Osmanlı Devletinde fet-
valar, birkaç kısma ayrılmaktadır. Bir sadece âlimi, allame-
yi bağlayan fetvalar; bir de onlardan soru soranları isterse 
bağlayan fetvalar. İkinci grup ise normal müftülerin verdi-
ği fetvalardır. Yargıtay Osmanlı Devleti’nde kazaskerlerdir. 
Yargıtay iki kısımdır. Bunlardan birisi istinat mahkemele-
ridir. İstinat mahkemeleri Mevleviyet kadılıklarıdır. İkinci 
bir fetva şekli vardır ki ona biz Fetvayı Şerife diyoruz. Yani 
değerli fetva, Şeyhülislamların verdiği fetvadır. Şeyhülis-

lamlar hiçbir zaman -Tanzimat dönemlerine, II. Mahmut 
devrine kadar- Bakanlar Kurulu’na dâhil değildir. Anayasa 
Mahkemesi Başkanıdır. Şeyhülislam fetva verdiği zaman 
artık o Padişah başta olmak üzere bütün Müslümanları 
bağlar. Bir üst fetva daha vardır ki Padişah, Şeyhülislamın 
verdiği fetvayı kabul edip, ‘Bu bir kanundur.’ derse o za-
man bütün Müslümanları bağlar. Ebussuud’un bu fetvala-
rı 1500 fetva içinden yaklaşık yüz ellisi padişah tarafından 
tüm Müslümanları bağlayan kanun hâline getirilmiştir. 
Nakit para vakfı bunlardan biridir. Maruzat denilen kitapta 
toplanmıştır bu fetvalar. Hukuk için kıymetli olan, bugün ki 
doktora mastır konusu olan risaleleridir.”

“HAKKIN HATIRI HİÇ BİR HATIRA FEDA EDİLMEZ”
Prof. Dr. Akgündüz gerçek bir ilim adamının nasıl ol-

ması gerektiği ile ilgili anlamlı bir paylaşımda da bulundu: 
“Ebusuud Efendi para vakfını caiz görmeyen Birgivi 

Efendi’ye karşı;  kendisi önce Rumeli Kazaskeri iken fetva 
veriyor. Daha sonra da Şeyhülislam olunca o fetvasını ke-
sinleştiriyor. Ve Kanuni Sultan Süleyman onu kanun haline 
getiriyor. Böyle olunca İmam Birgivi de caiz görmeyenler-
den. Müthiş bir risale kaleme alıyor: Para Vakfın Caiz Ol-
madığıyla Alakalı Keskin Kılıç. İmam Birgivi’ye diyorlar ki: 
‘Sen Şeyhülislama muhalefet ediyorsun, Padişah tasdik 
etmiş kanuna karşı çıkıyorsun. Artık ya ölümünü ya sür-
gününü ya hapsini bekle.’ Cevap çok tatlı, ilim adamı böyle 
olmalı, zira hakkın hatırı âlidir hiçbir hatıra feda edilmez. 
Cevabı şöyle: ‘Yahu siz niye dert ediyorsunuz ki, eğer beni 
katlederlerse şehadettir. Sürgün ederlerse gurbettir. Pey-
gamberimiz gariplere ne mutlu diyor. Hapse sokarlarsa 
uzlettir. O da zaten ibadettir.’ Yani böyle tartışmışlar, efen-
dice…”

Ebusuud Efendi’nin iyi bir kelamcı olduğuna da deği-
nen Akgündüz, tarihçilerin İslam hukuku bilmedikleri için 
büyük hatalar yaptıklarına değindi. Ebussuud’u anlama-
dan Osmanlı tarihini yorumlamanın mümkün olmadığını 
ifade etti. Öşür Risalesi’nin önemi hakkında bilgiler pay-
laştı.

Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu, Başkan 
Yardımcısı Mustafa Üçüncü, Fırat Kızıltuğ, Mehmet Cemal 
Çiftçigüzeli olmak üzere kültür sanat dünyasından bir çok 
ismin ilgiyle takip ettikleri toplantıya, çok sayıda kıymetli 
akademisyen, yayıncı ve yazar katıldı. Gençlerin ilgisi de 
çok büyüktü. Konukların sorularını cevaplandıran ve bire-
bir tüm misafirler ile ilgilenen Akgündüz’ün hatıra fotoğ-
raf çekimi ve kitaplarını imzalamasının ardından toplantı 
sona erdi.



38

‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

“YAHYA KEMAL, BÜYÜK GÖÇMEN BİR KUŞTU”
Yahya Kemal Beyatlı Vefatının 60. Yılında Bâbıâli’de 

Yâd edildi. Beyatlı hakkında değerli bir eser yazan Dr. Âlim 
Kahraman, “Tanpınar ona ‘Muhacir Kuş’ demişti. Ben de 
kitabıma Büyük Göçmen Kuşu adını verdim” dedi. 

Türk şiirinin büyük üstadı Yahya Kemal Beyatlı, vefatı-
nın 60. yılı dolayısıyla Bâbıâli’de yâd edildi. Edebiyatçı ya-
zar Dr. Âlim Kahraman, Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenen 
“Bâbıâli Enderun Sohbetleri”nde, Beyatlı’nın hayatını, şiir-
lerini, ideallerini ve fikirlerini anlattı. 

Mehmet Nuri Yardım’ın açış konuşmasını yaptığı top-
lantıda, Kahraman sözlerine şöyle başladı: “Bu akşam 
hepimiz Mehmet Nuri Bey’in konuğuyuz bir taraftan ama 
Yahya Kemal’in konuğuyuz, o da Yahya Kemal’in konuğu. 
Sevenler olarak burada bu akşam bir araya geldik.” 

Otuz yıl önce çalışmalarına başladığı halde Yahya Ke-
mal ile ilgili araştırmaların bitmediğini, halen yeni bilgilerin 
çıktığını belirten Kahraman, Yahya Kemal’in hayatı boyun-
ca çok az mülakat verdiğini belirtti. Şiirde az olsun ama 
öz olsun felsefesini benimsediğini belirtirken yazılarında 
da büyük oranda bu ilkeyi benimsediğini ifade etti. Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın, Yahya Kemal hakkında “Muhacir Kuş” 
ifadesinden etkilenip kitabının adını Büyük Göçmen Kuş 
koyduğunu söyleyen Kahraman sözlerine şöyle devam 
etti: 

“Bir evi var bir yuvası var İstanbul’a gönülden bağlı ama 
Niş’ten başlıyor, Üsküp, Selanik hatta bir ara ailesi Bursa’ya 
kadar geliyorlar. Balkan olayları, savaşlar, Osmanlı’nın son 
yılları sonrasında İstanbul’a geliyor. Sonra Paris’e gidiyor. 
Dokuz yıl Paris’te kalıyor. Paris’ten dönüyor, 1926 yılında 
büyükelçilik ile görevlendirilip yine Avrupa tarafına gidiyor. 
1932’den sonra acıklı durumlar ile dönüyor.”

Kahraman, Yahya Kemal hakkında yaptığı kitap çalış-
ması, Yahya Kemal araştırma zevki hakkında bilgiler pay-
laştı. Nihad Sami Banarlı’nın çabaları hakkında bilgi verdi. 
Mehmet Kaplan’ın Yahya Kemal ile dostluğuna değindi. 
Hayatı boyunca kitabının yayınlamadığı gibi değişik yön-

lerinin ve özelliklerinin olduğunu belirten Kahraman, Yah-
ya Kemal’in dostlukları, hatıralarını anlatırken Orhan Okay 
gibi kıymetli hocaları da yâd etti. Yahya Kemal’in özellikle 
fikir adamlığı üzerinde duruldu.

“BAHAEDDİN ÖZKİŞİ MEDENİYETİMİZİN SESİ OL-
MUŞTUR.”

Edebiyatımızın önemli isimlerinden hikâyeci-romancı 
Bahaeddin Özkişi, vefatının 43. Yıldönümünde düzenlenen 
toplantı ile yâd edildi. “Bahaeddin Özkişi 90 Yaşında” baş-
lığıyla duyurulan toplantıya yazarın ailesi, yakınları,  dost-
ları, edebiyatçılar ve okuyucuları katıldı. Anma toplantısını 
yöneten Mehmet Nuri Yardım, “Yazarımız hakkında bugü-
ne  kadar beş on toplantı düzenledik. İstanbul dışında ai-
lesinin memleketi olan Manisa Demirci’de de konuşuldu. 
Aslında Bahaaeddin Özkişi hakkında diğer 79 ilimizde de 
toplantılar yapılmalı, eserleri, fikirleri ve idealleri üzerinde 
durulmalıdır.” dedi.

“MÜTEŞEBBİS BİR ADAMDI”
Baheddin Özkişi’nin gençlik arkadaşları ve yakın dost-

ları Tufan Karabey ve Baran Karabey kardeşler de roman-
cının, insan olarak özelliklerini, fedakârlığını, çalışkanlığını 
anlattılar. Tufan Karabey, “Bahaeddin Özkişi, millî mefa-
hirimize sahip çıkan, sağlam karakterli bir şahsiyetti. Çok 
munis bir adamdı. Fena İtiyatlarla Mücadele Cemiyeti’ne 
gelir ve burada hizmet ederdi. Cağaloğlu’nda Peyami 
Safa’nın eski bürosunda kurduğumuz Demokrasi Fikir 
Kulübü’ne de düzenli iştirak ederdi. Uzun uzadıya sohbet-
lerimiz olurdu.” derken Baran Karabey ise onun müteşeb-
bis bir insan olduğunu ve maneviyatı yüksek bir ailenin 
evladı olarak bu hâli her zaman yaşadığını söyledi.

FATMA ÖZKİŞİ:  “ÇOK TİTİZDİ”
Bahaeddin Özkişi’nin eşi Fatma Özden Özkişi, roman-

cının bilinmeyen yönleri üzerinde durdu ve çalışma siste-
mine temas etti. Hikâye ve romanlarını eşi söylerken ken-
disinin bunları kaleme aldığını ve eserlerin böylece ortaya 
çıktığını anlatan Fatma Özden Özkişi, “Köse Kadı, Uçtaki 
Adam, Sokakta ve Göç Zamanı hep böyle ortaya çıktı. Çok 
titizdi, bana da güvenirdi. Kitapları Ötüken’de yayımlandık-
tan sonra ödüller almaya başladı.” diye konuştu.

Bahaeddin Özkişi hakkında tez hazırlayan Ayşe Uysal, 
yazarın eserleri hakkında kısa bir değerlendirme yaparken 
torunu Elif İlalan ise dedesini anlattığı iki şiirini okudu. İb-
rahim Metin ise, Ahmet Nuri Yüksel’in Bahaeddin Özkişi 
hakkında Devlet Gazetesi’nde çıkan yazısından bazı bö-
lümler okudu. Anma prorgramı, okunan Kur’an-ı Kerim ve 
çekilen fotoğrafların ardından sona erdi. Toplantıya edebi-
yat, sanat ve kültür dünyasından bir çok kişi de iştirak etti. 
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TÜRKÇE, BİZİM SES BAYRAĞIMIZDIR 
Araştırmacı gazeteci, yazar Oğuz Çetinoğlu, Yeni Dün-

ya Vakfı’nda gerçekleşen “Bâbıâli Enderun Sohbetleri”nde, 
Türkçenin ve dilin önemini anlattı. 

2018 yılında, Büyük Türk-İslâm Âlimi Serahsî Hayatı, 
Şahsiyeti ve Eserleri, Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Ku-
tadgu Bilig Beyitlerinden Seçmeler, Edib Ahmed Yüknekî 
Ve Atebetü’l Hakayık isimli üç kıymetli eseri kültür dün-
yasına kazandıran yazarın konuşması, program boyun-
ca büyük beğeni ve dikkat ile takip edildi. Oğuz Çetinoğlu 
sözlerine şöyle başladı:

“Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum hoş geldiniz, 
safalar getirdiniz. Türkçe bizim ses bayrağımızdır. Bayra-
ğımıza gösterdiğimiz saygıyı, Türkçemize dilimize de gös-
termek mecburiyetindeyiz. Bayrağımız müşahhas, elle tu-
tulur somut bir varlık, bir değer. Dilimiz de elle tutulmayan 
gözle görülmeyen bir başka değerimiz. Ses bayrağımıza 
nasıl saygı gösterebiliriz? Tamamen emin olmadığımız 
kelimeleri kullanmayarak. Tabii bu durum, olgunluk nokta-
sını da aşmış daha zirvelere çıkmış kişiler için söz konusu 
değil, yeni yazmaya başlayan kişiler için. Katıldığım kitap 
fuarlarında hep soruyorlar, ‘Efendim ben kitap yazıyorum, 
ne tavsiye edersiniz?’ Şu cevabı veriyorum “Evvela Türk-
çeyi öğrenin. Ondan sonra kitap yazın.”

TÜRKÇE, MELODİSİ OLAN BİR DİL, BOZMAYA KİM-
SENİN HAKKI YOK

Yakın zamanlara kadar ‘de’ ve ‘da’ takılarının konuşul-
masının lüzumsuz olduğunun söylendiğini ifade eden Çe-
tinoğlu, yazılan kitaplarda ‘de, da’ takılarının yazım hataları 
yapılmasındaki sebebin bilgisizlik değil, dil hassasiyeti 
olmamasından kaynaklanan noksanlıklar olduğunu belirt-
ti. Yazarların genelde çalakalem yazdıkları ve yazdıklarını 
çoğu zaman kontrol etme ihtiyacı duymadıklarını ifade 
etti. Eski zamanlarda gazete editörlerinin bu yazıları ince-
leyip, düzenleyip, öyle yayınladıklarını belirtti.

Türkçemizin sıkıntılarından birinin devrik cümle oldu-
ğunu örneklerle açıklayan Çetinoğlu, merhum Nihad Sâmi 
Beyin Türkçemizi en mükemmel kullanan ediplerinden biri 
olduğunu belirtirken Banarlı’nın şu sözlerini dinleyicileri ile 
paylaştı:

“Şu fani dünya saadetleri içinde hiçbir şey aziz Türk 
çocuklarına Türk dilini öğretmek kadar güzel hizmet de-
ğildir.”

Neden dini öğretmek kadar güzel bir şey yoktur demi-
yor da, dili öğretmek kadar önemli bir şey yoktur diye akıl-
lara gelecek bir soru için Çetinoğlu:

“Din nasihattir. Nasihat sözle yapılır, dille yapılır. Dili iyi 
bilmeyen bir kişi nasihatini yapamaz, yaptığı zaman da 
onu dinleyen bir şey anlayamaz. O halde dilini öğrenecek 
ondan sonra dinini öğretmeye çalışacak ve en iyi bir şekil-
de de ancak bu şekilde olacak.” dedi. 

BAŞKA DİLLERDEN KELİME ALINABİLİR KAİDE ALI-
NAMAZ 

Türkçenin zengin bir dil olduğunu ifade eden Çetinoğlu, 
bu konudaki çalışmalara, 1911 yılında Ali Canip Yöntem 
ve Ömer Seyfettin’in, Selanik’te Genç Kalemler adıyla bir 
dergi çıkartarak başladıklarını söyledi. Ömer Seyfettin’in 
bir makalesinden paylaştığı alıntıda, başka dillerden ke-
lime alınabilir kaide alınamaz bilgisine dikkat çekti. Yeni 
lisan çalışmalarının etkisini göstermeye başlarken ilk des-
tekleyen Ziya Gökalp ardından, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan 
Seyfi Orhon, Yahya Kemal Beyatlı, Refik Halid Karay gibi 
isimlerin de desteklemesi ile artık Türkiye’de yazı dili ile 
konuşma dilinin tamamen bir hâle geldiğini belirtti.  İs-
tanbul Türkçesinin konuşulduğunu ve güzel tertemiz bir 
Türkçeye sahip olduğumuzu ifade etti. 

DİL YOKSA MİLLET DE YOKTUR
Oğuz Çetinoğlu; Azerbaycan büyük şairi, Bahtiyar 

Vahapzâde’nin “Dil yoksa millet de yoktur. Latince çok 
büyük bir dildi. Latinler bugünkü İtalyan, Alman, Fransız, 
İngiliz, Hollanda, Norveç bütün bunların hepsi Latin mil-
letiydi ama bugün Latince yok, Latin milleti de yok.” söz-
lerini paylaşırken, “Eğer Türkçe yoksa Türk milleti de yok 
demektir.” dedi ve dilin tarihî sürecini verip, günümüzün 
sorunlarını tespit etmesinin yanı sıra alınabilecek tedbir ve 
çözüm önerilerini de paylaştı. 

“ÂKİF’İ TANIMAK KENDİMİZİ TANIMAKTIR”
Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenen “Bâbıâli Enderun 

Sohbetleri”nin 50’ncisi, vefatının 82. Yıldönümü münase-
betiyle İstiklâl Marşı şairimiz Mehmed Âkif Ersoy’a ayrıldı. 
Mehmed Âkif Ersoy hakkında Bâbıâli’de düzenlenen anma 
programında şairin hayatı, fikir dünyası, şiirleri ve idealleri 
anlatıldı. 

Şair ve yazar Şakir Kurtulmuş’un yönettiği toplantının 
açılışında konuşan Mehmet Nuri Yardım, Mehmed Âkif’in 
hepimizin üzerinde hakkı olduğunu belirterek, “Şükürler 
olsun ki, son zamanlarda bu büyük sanatkârımızın kıymeti 
daha iyi anlaşılmaya başlandı. Değerlerimizin farkına 
varışımız sevindiricidir.” dedi. Şakir Kurtulmuş, konuşmacı 
olan Yusuf Tosun’un son zamanlarda mesaisini 
tamamen Âkif’e tahsis ettiğini belirterek, yazarın Çıra 
Yayınları’ndan çıkan eserlerine temas etti. Âkif hakkında 
ilk ciddi eserlerden birini Sezai Karakoç’un kaleme aldığını 
belirten Kurtulmuş, sözkonusu eserden bir bölüm okudu. 
Daha sonra konuşan yazar Yusuf Dursun, Mehmed Âkif 
hakkında kaleme alınan eserlere temas etti ve “Mehmed 
Âkif, aslında mizaç olarak içine kapanık, toplumdan uzak 
durmuş, fazla öne çıkmak istememiş bir sanatkârdır. 
Ancak buna rağmen toplumda en çok sevilen, okunan 
şairimizdir. Aslında onu tanımak kendimizi ve kendi 
değerlerimizi tanımaktır.” dedi.
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“HALEN KENDİSİNİ VE YENİ ESERLERİNİ KEŞFEDİ-
YORUZ”

Mehmed Âkif’in her geçen gün daha iyi anlaşıldığını 
ifade eden Yusuf Tosun, konuşmasına şöyle devam etti:

“Araştırdıkça şairimizin yeni şiirleri, yeni mektupları ve 
yazıları ortaya çıkarılıyor. Meselâ bu yıl için ‘Allah’ isimli şi-
iri bulundu. Vefatından 82 yıl sonra. Elmalılı Hamdi Yazır’a 
yazdığı mektuplar yeni çıktı. Kendisi gençlik yıllarındaki 
şiirlerini beğenmiyor ve imha ediyor. Onun İzmirli İsma-
il Hakkı ile diyalogu enteresandır. Bu zatın teşvikleriyle 
Fransızcayı kendi kendine öğreniyor. Azimli bir insandır 
Âkif. Yılmadan, yorulmadan çalışır. Bu azim ve gayret aile-
sine de sirayet etmiştir. Torunu Selma Argon hanımefendi 
74 yaşında olmasına rağmen her yere  koşuyor, dedesini 
anlatıyor. Bu muazzam bir enerji. Âkif’in şair olmak gibi bir 
derdi yoktur. Onun meseleleri, idealleri vardır, bunları an-
latmak için şiir yazar.  Safahat baştan sona bu tür fikir um-
manıdır. Akif’in sesi henüz bulunmamıştır. Ancak torunu 
Selma Hanım araştırmalarına devam ediyor. Almanya’da 
bulunduğu sırada Hintli Müslümanlara yaptığı hitabetlerin 
bulunabilme ihtimali belirmiş.”

“TERCÜMAN, GAZETECİLER İÇİN OKULDU”
Türk basınının efsane gazetesi Tercüman için 

Cağaloğlu’nda buluşan gazeteciler, hasret giderdi, geçmişi 
yâd etti. Ünal Sakman, uzun yıllar çalıştığı ve emek 
verdiği gazeteyi hatıraları eşliğinde anlattı. Tercüman’da 
çalışanlar ile Tercüman okuyucularının da katıldığı ve 
büyük ilgi gösterdiği programda konuşmacı ve dinleyiciler 
‘Tercüman’ın bir okul olduğu’ görüşünde birleştiler.

Toplantıyı idare eden Mehmet Nuri Yardım, Tercüman 
Gazetesi’nin unutulmaz hizmetleri arasında “1001 Temel 
Eser” neşriyatı ile “Güzel Türkçemiz” kampanyasının bu-
lunduğunu anlattı ve gazetede çalışıp bugün hayatta ol-
mayan gazetecileri isim isim okuyarak rahmetle andı.  

ESAT KABAKLI, VAKFIMIZIN KONUĞU 
OLDU

50. sanat yılını kutlayan Esat Kabaklı, Yeni 
Dünya Vakfı genel merkezinde düzenlenen 
“Bâbıali Enderun Sohbetleri”ne konuk oldu. 
Sanatçı, türkülerin çok büyük değerler ol-
duğunu ve korunması gerektiğini belirterek, 
“Derler ya, ‘Dilini kaybeden her şeyini 
kaybeder’. Dilden öte türkülerini kay-
beden her şeyini kaybeder.” dedi.

Yazar Mehmet Nuri Yardım’ın 
yönettiği toplantıda konuşan 
Kabaklı, müziğe nasıl aşi-
na olduğunu ve küçük-
lüğünden bugüne 
türkülerin haya-

tındaki yerini anlattı.
Küçüklüğünde babasının tarlada Celal Güzelses’ten 

uzun havalar okuduğunu belirten Kabaklı, “Ben de böyle 
sırtındayım, arkadan kulağımı ciğerlerine verirdim. Arka-
dan öyle babamı çok dinlemişimdir. Oradan dinleye dinle-
ye kulak dolgunluğu oldu.” diye konuştu.

Kabaklı, 1960 yılında evlerinde radyo bulunmadığını, 
ailesinin üst kata çıkarak ev sahibinin radyosundan ana-
yasa duruşmalarını dinlediklerini, 2-3 yıl sonra babasının 
radyo almasıyla türküleri de evde dinleme imkanı bulduk-
larını anlattı.

“KEDİNİN CİĞERE BAKTIĞI GİBİ SAZA BAKIYORDUM”
Çocukluk yıllarında öğretmeninin sesi güzel olduğu 

için türkü söylemesini istediğini dile getiren Kabaklı, şöyle 
devam etti:

“Öğretmenim sesimin güzel olduğunu anladı. Çanta-
yı elime verir ‘Hadi Esat kalk şu kara tren gelmez mi ola 
düdüğünü çalmaz mı ola türküsünü oku’ derdi. Ben de 
çantamı elime alır sınıfın boşluklarında aralarda söyler-
dim. Sonra ağabeyim ve bağlama kursuna giden arka-
daşı bağlama öğrenmeye çalıştılar. Ağabeyim de onunla 
birlikte olduğu için öğrenmeye çalışıyordu ama sazı bana 
vermiyorlardı. Onlardan 2 yaş küçük olduğumdan dolayı 
içlerine de almak istemiyorlardı. Uzaktan kedinin ciğere 
baktığı gibi saza bakıyordum.”

Ağabeyinden vakit buldukça sazı eline almaya çalış-
tığını belirten Kabaklı, amcasının oğlu, “Bil Oğlum” şiirini 
yazan gazeteci-yazar Servet Kabaklı’nın evindeki sazı alı-
şına ilişkin şunları kaydetti:

“Amcam Servet’in babasının bir sazı vardı, dolabın üs-
tünde tozlanmış duruyordu. Bir gün yine onlara gittiğimiz-

de dedim ki ‘amca şu sazı verseniz de yaptırsak biraz 
öğrensek’. O da ‘canına kurban olsun yeğenimin’ dedi 
verdi. Biz de orada saz yapan usta vardı götürdük yap-

tırdık.”

- “SAZ HİÇ ELİMDEN DÜŞMÜYORDU”
Bağlamayı hiç hocası olmadan, kendi kendine 

radyodan duyup nasıl çalındığını hayal 
ederek öğrendiğini anlatan 

Kabaklı, telleri kopuk olan 
sazı tamir ettirdiğini, 1,5-
2 ay içinde kafasındaki 

her şeyi çalmaya başladı-
ğını söyledi.

Esat Kabaklı, “O kadar 
hastayım ki saza, o kadar 
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düşkünüm ki hiç elimden düşmüyor saz. O sazla epey git-
tik ama sonra bana küçük gelmeye başladı. Babama ‘baş-
ka bir saz alayım’ dedim. ‘Ekini bitirin saman parasından 
sana bir saz alırız’ dedi. O umutla ekini darma duman ettik. 
Böylece ortaokul 2. sınıfta bir saz almıştık.” diye konuştu.

Okul yıllarında, sınıfta kaldığı 1967 senesinde saz çal-
maya ağırlık verdiğini ve 1968’de mezuniyet törenlerinde 
saz çalarak sahne hayatına başladıklarını dile getiren Ka-
baklı, şunları anlattı:

“Sahneye ilk çıktığım 1968 yılından 2018’e kadar geçen 
süreyi alarak 50. yılımı kutluyorum. Hiçbir zaman mesle-
ğim olacak diye düşünmedim. Hep hobi olarak gördüm 
ama sazı müthiş seviyordum. Saz aldım, gece kalkıp sazı 
öpüyorum. Çok sevmek kesinlikle başarmanın ölçüsü. 
İnsanın sevdiği bir şeyi başarmaması söz konusu değil. 
Sevgiden emek doğuyor. O emek de zaten sana karşılığı-
nı getiriyor veriyor. Neye emek verdiysem maddi-manevi 
karşılığını aldım. Mesela 50. yılımda daha beni yeni yeni 
tanıyanlar oluyor.”

Bütün türküleri okuduğunu ve onları en büyük değer-
ler olarak gördüğünü ifade eden Kabaklı, “Derler ya, ‘Di-
lini kaybeden her şeyini kaybeder’. Dilden öte türkülerini 
kaybeden her şeyini kaybeder. Türkülerini kaybetme, dilini 
kaybetsen bile türküyü bulduğun zaman o dil o türkülerin 
içinde yaşıyor. Gerçekten türküler bizim çok büyük değer-
lerimiz ve korunması lazım gelen eserler.” şeklinde konuş-
tu.

Sazını eline alıp eserlerini icra eden Kabaklı, “Bil Oğ-
lum”, “Çanakkale Bugün Toz ile Duman” ve “Bu Vatan Bö-
lünmez Bu Bayrak İnmez” türkülerinin de bulunduğu çok 
sayıda eseri hem çaldı hem söyledi.

Türküseverlerin beğeniyle dinleyip zaman zaman eşlik 
ettiği dinletinin ardından, Kabaklı ile programa katılanlar 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

MEHMET EMİN ALPKAN BÜYÜK BİR ALPERENDİ
Başta Bizim Anadolu gazetesi olmak üzere bir çok ga-

zetenin kuruluşunda emeği olan Mehmet Emin Alpkan, 
Cağaloğlu’nda düzenlenen anma toplantısında yâd edildi. 
Toplantıya Alpkan ailesi’nin bütün mensupları, gazeteci-
ler, yayıncılar ve kültür sanat camiasından pek çok isim 
katıldı. Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenen “Bâbıâli Enderun 
Sohbetleri” bünyesinde gerçekleşen toplantıda zaman za-
man hüzünlü dakikalar yaşanırken geçmişteki ibretli hadi-
seler dinleyicileri şaşırttı. 

Toplantıyı açan Mehmet Nuri Yardım, Mehmet Emin 
Alpkan’ın milletimiz, bilhassa basın mensupları üzerinde 
hakkı bulunduğunu belirterek, “Aslında bu anma toplantısı 
gecikmiş bir programdır. Mehmet Emin Alpkan gibi kahra-

manlar, her yıl mutlaka hatırlanmalıdır. O öncü nesil, Meh-
met Emin Alpkan, İrfan Atagün ve Ömer Öztürkmen gibi 
şahsiyetler şayet büyük fedakârlıklarda bulunmasalardı 
belki de basın hayatımız bugün bu kadar renkli, zengin 
ve değişken olmayacaktı. Ülkemizdeki hizmetler bu den-
li artmayacaktı. Bizim camiamızda ilk defa muhafazakâr 
gazeteleri bir araya getirerek ajans kurduran Alpkan'dır.” 
dedi.

MÜNEVVERLERİ ETRAFINA TOPLAYAN ŞAHSİYET
Mehmet Emin Alpkan’ın oğlu Dr. Latif  Ruhşat Alpkan, 

ekrana yansıyan fotoğraflar eşliğinde babasını anlattı. 
Merhumun çocukluğundan itibaren bütün hayat seren-
camını dile getiren Latif Alpkan, “Babamın çok geniş bir 
dost grubu vardı. İsmail Hami Danişmend’den Osman 
Yüksel Serdengeçti’ye, Alparslan Türkeş’ten Bekir Berk’e 
kadar pek çok şahsiyetle sık sık görüşmüş, istişarelerde 
bulunmuş, sohbetler gerçekleştirmiştir. 1940’lı yıllarda 
Yıldız’daki bakkal dükkânının “efsane”leştiğini hatırlatan 
Alpkan, “Babamın bu dükkânı millî dükkân olarak anıl-
mış, daha çok buluşma merkezi olmuş ve memlekete 
dair mühim sohbetler burada edilmiştir. O dönem için-
de İlhan Darendelioğlu, Kemal Fedai Coşkuner ve İsmail 
Gerçeksöz’ün marksist militanlar tarafından şehit edil-
diğini hatırlatan Alpkan, “Raif Karadağ’ın ölümünün de 
şüpheli olduğu biliniyor. Yani o zaman memleket sevdalısı 
olmak bir bakıma ölümü, şehadeti göze almaktı.” dedi. 
Sunumdaki fotoğraflarda Osman Yüksel Serdengeçti, Al-
paslan Türkeş, Bekir Berk, Ali Fuat Başgil, Nurettin Topçu, 
Ahmet Kabaklı ve Ergun Göze gibi devrin tanınmış ilim, 
fikir ve siyaset adamlarının fotoğrafları da dikkat çekti. 
Alpkan daha sonra Bizim Anadolu gazetesinin zor za-
manlardaki kuruluş hikâyesini anlattı. 

RASİM CİNİSLİ: “ALPKAN HEPİMİZİN AĞABEYİ İDİ”
Geçmişte MTTB’nin millî ve manevi değerlere bağlı 

gençlerin eline geçmesi için liderlik yapan Rasim Cinisli, 
Mehmet Emin Alpkan’ın o zaman herkesin ağabeyi ol-
duğunu ve herkese yardım ettiğini söyledi. Cinisli, “Meh-
met ağabey bir ideal adamıydı. Bir alperendi. Her cefayı 
çeken, zor günlerin adamıydı. İslam ahlakı, Kur’an ahlakı 
ile doluydu. Sadeliği elden hiç bırakmadı. Rahmetli annesi, 
Mehmet Emin Alpkan’a ‘Oğlum seni okutamadım, yok-
luğun gözü kör olsun, okumadan alim, yazmadan kâtip 
olasın.’ diye dua etmiş. Ben gerçekten bu duanın gerçek-
leştiğine şahit oldum. Zira neredeyse Türkiye’nin bütün 
mütefekkirleriyle, yazarlarıyla, devlet adamlarıyla yakınlı-
ğı, dostluğu vardı. Mehmet Emin Alpkan’ı, Osman Yüksel 
Serdengeçti’yi, Nurettin Topçu’yu ve Necip Fazıl ile birlikte 
diğer bütün büyüklerimizi rahmetle anıyorum.”
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Daha sonra söz alan Prof. Dr. Mahmut Kaşgarlı, Meh-
met Emin Alpkan’ın, yıllar önce Türkiye’ye gelen Doğu Tür-
kistan Hükümeti Genel Sekreteri İsa Yusuf Alptekin’e ilk ve 
en çok sahip çıkanlardan biri olduğunu hatırlatarak, “Onun 
bu alakası hiç kesilmedi, vefatına kadar Uygur Türkleri-
ne, bizlere sahip çıktı. Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için 
mücadele etti.” dedi. Yazar Rahim Er de Mehmet Emin 
Alpkan ve arkadaşlarının haksızlığa tahammül edemeyen 
milliyetçi ve maneviyatçı camianın hürmet ettiği bir âbide 
şahsiyet olduğunu belirttikten sonra şöyle dedi: 

“Alpkan gibi isimler mektep adamlardır. Bu nesil, 
İstanbul’u âdeta yeniden fethetti. Bugün Anadolu insanı 
şayet güçlü bir şekilde memleket idaresinde var ise bunu 
büyük ölçüde bu günleri bize hazırlayan Mehmet Emin 
Alpkanlara borçluyuz.”

Abdurrahman Pala, İbrahim Metin, Mümin Çevik ve 
Gazi Altun da yaptıkları kısa konuşmalarla Alpkan hakkın-
daki duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Aile adına Ruh-
şen Alpkan Sevinç, Ruhsar Alpkan Özer, Almula Alpkan 
Sevgili ve eşi Fahri Sevgili, Kürşat Alpkan ile Lâtif Alpkan’ın 
eşi Hatice Alpkan da hazır bulundu. Alpkan’ın büyük kızı 
Ruhşen Hanımın konuşması dinleyicilere hüzünlü dakika-
lar yaşattı. Yaklaşık üç saat süren program kalabalık bir 
dinleyici topluluğu tarafından büyük bir dikkat ve coşkuyla 
takip edildi. Program, okunan Kur’an-ı Kerim ve fatihaların 
ardından çekilen fotoğraflarla sona erdi. Dr. Latif Ruhşat 
Alpkan, toplantıdan sonra Boğaziçi Yayınları’ndan çıkan 
Büyük Dava Adamı Mehmet Emin Alpkan isimli eserini 
bütün katılımcılara günün hatırasına bir armağan olarak 
imzaladı.

HAYATINI MİLLETİNE VE DEVLETİNE AYIRDI
Meşhur Marmara Kıraathanesi’nin müdavimlerinden 

Prof. Dr. Ahmet Nuri Yüksel,  Bâbıâli Enderun Sohbetleri’nde 
yakınları ve dostları tarafından anıldı. Yüksel’in vefatı-
nın 1’inci yıldönümü münasebetiyle Cağaloğlu’nda Yeni 
Dünya Vakfı’nın Genel Merkezi’nde düzenlenen anma 
programına ailesi, yakın dostları “Marmaratör” dostları 
katıldı. Toplantının takdimini yapan Mehmet Nuri Yardım, 
Yüksel’in idealist bir şahsiyet olduğunu belirterek, “O inan-
dığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi inandı. Ülkemizin teknolojide 
ilerlemesini en çok isteyenlerdendi. Türkçeye büyük değer 
veriyordu ve dostlarına karşı vefalı örnek bir şahsiyetti.” 
dedi.

“ONU KİMSE DURDURAMAZDI”
Okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duadan sonra ko-

nuşmalara geçildi. İlk konuşmacı merhumun kardeşi Prof. 
Dr. Bayram Yüksel’di. Bayram Yüksel, ağabeyini anlatma-
nın çok güç olduğunu belirtirken, okul dâhil hayatlarının 
büyük bir bölümünü aynı şehirde birlikte geçirdiklerini 
söyledi. Yüksel, düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Ağabeyim 

devlet için millet için bir şeyin yapılması gerektiğine ina-
nıyorsa onu kimsenin durdurması mümkün değil. Zama-
nının büyük çoğunluğunu kendisinden ve ailesinden gayrı 
olanlara ayırmıştır. Bu bizleri ihmal ettiği anlamına gelmi-
yor. Hayatını devleti ve milleti için ayırdı. Harcadı demiyo-
rum, ayırdı. Onlar için uğraştı. Müslümanlığını, Türklüğünü 
hiçbir zaman unutmadı. Dil meselesinde elbette ki birçok 
bildikleri var. Diğer sahalarda da var fakat kendi mesleğin-
de çok başarılı idi. Kitapları var. Yetiştirdikleri birçok insan 
var. Benim damadım onun talebesidir.”

ÜSTÜN İNANÇ: “GAYET MÜTEVAZI BİR İNSANDI”

Marmara Kıraathanesi müdavimlerinden, gazeteci, se-
narist, yazar Üstün İnanç da, Marmara Kıraathanesi’ndeki 
hatıralarını anlatırken özellikle Ahmet Nuri Yüksel’in te-
vazuuna temas etti ve merhum hakkında düşüncelerini 
şöyle dile getirdi: “Öncelikle Marmaratör’dü. Bundan bir-
kaç sene evvel bir toplantı yapmıştık. ‘Marmaratörlüğü 
ilk çıkaran Reşat Şen’dir demiştim. Fakat Ahmet Abi kızdı 
bana, “İlk ben çıkardım.” dedi. O zamanlar senato vardı. 
Senatör deniliyordu oranın üyelerine. Oradan türemiş bir 
şeydir. Senatöre karşı ‘’Marmaratör’’. Ahmet Abi gayet 
mütevazı bir insandı. Ona doçent, profesör diyemezdiniz.”

MÜMİN ÇEVİK: “TARİHİ HEPİMİZDEN İYİ BİLİRDİ”
Yayıncı Mümin Çevik de yaptığı konuşmada, Ahmet 

Nuri Yüksel’in tarihi herkesten daha iyi bildiğini belirttikten 
sonra şunları söyledi: “Ben İstanbul’a 1951’de geldim. Ah-
met Bey’in ne zaman geldiğini bilmiyorum. Ama bildiğim 
bir şey varsa, 1958 yılında İbnül Emin Mahmud Kemal’in 
miras bıraktığı bina yurt olarak kullanılmaya başlayınca, 
bizim en üst katımızda bir grup vardı. Hatırlayabildiklerim 
Nuri Pakdil, Yücel Hacaloğlu, Necip Kunt, Esat Coşan... 
Derken 1960 ihtilali oldu. Biz Ahmet Bey ile ihtilalin içinde 
beraber süregeldik. 60 senelik dostluğumuz devam etti. 
Profesörken de devam etti. Yayıncı iken de devam etti. 
Sonra geldi Cağaloğlu’nda yeni bir yayınevini, Bilge Kültür 
Sanat Yayıncılık’ı kurdu. Her seferinde tecrübeli olduğumu 
düşünerek “Bizim Adnan’a yardım et.” derdi ama Adnan’ın 
hiç ihtiyacı yok. Maşallah beni yüz kere fersah fersah geç-
ti. O uçak mühendisi idi ben sosyal bilimciydim ama tarihi 
hepimizden iyi bilirdi. Onu ister uçak mühendisi, ister ta-
rihçi diye koy nereye koyarsan koy oraya yakışırdı. Allah 
rahmet eylesin.”

“DEVLET GAZETESİ’NE AHMET RIFAT ADIYLA YA-
ZARDI” 

Devlet Gazetesi’nin kurucusu İbrahim Metin, merhum 
ile yaptıkları bir Avrupa seyahati hatıralarını anlattı. Söz-
lerine şöyle devam etti: “Biz 1969’dan 1979’a kadar adı 
Devlet olan haftalık gazete çıkardık. 10 yıl süre ile 450 sayı 
çıkardık. Ahmet Nuri de onun yazarlarındandı ama Ahmet 



YENİ DÜNYA VAKFI BÜLTENİ43

22.Yıl
Rıfat müstearıyla yazardı. Bir sütun vardı. Osman Yüksel 
Serdengeçti de orada yazardı. Genellikle hiciv türü yazıla-
rını yayınlardık. Ahmet Nuri’nin de birçok yazıları o sütun-
da çıkmıştır. Ama tam sayfa çıkan yazıları da vardır.”

PROF. SERTKAYA: “GENÇLER HEDEFİNİZİ BELİRLE-

YİN”
“Bâbıâli Enderun Sohbetleri” bu hafta, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde uzun yıllar hocalık yapan Prof. Dr. Osman Fik-
ri Sertkaya’yı konuk etti. Toplantının takdimini Sertkaya’nın 
talebelerinden edebiyat araştırmacısı Mehmet Nuri Yar-
dım yaptı.

Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya konuşmasını kronolojik 
olarak yaptı. Türkiye’de üniversite eğitim ve öğretim süre-
cinin geçirmiş olduğu merhalelere dikkat çeken Sertkaya, 
“Önüme bir hedef koydum. O hedefte yürüyeceğim dedim. 
Gençlerden de isteğim, ne istediğinizi iyi bilin. Hedefinizi 
koyun. Kişilerin başka tefsirleri mühim değil, siz doğru bil-
diğiniz yolda yürüyün.” Dedi.

Her dönemde üniversitelerin çeşitli merhalelerden 
geçtiğine dikkat çeken Sertkaya, çok çalışarak hedefine 
emin adımlarla ilerlediğini hatıraları ile anlatırken sözlerini 
şöyle noktaladı: “45 yılda ne yaptım. Emekli oluncaya ka-
dar 430 yazı yazmışım. Bu yazılar takvim yazısı değil, otuz 
kırk sayfalık ilmÎ yazı ve araştırmalar. Hiçbir üniversitenin 
teklifini kabul etmedim. Ben bütün dünyadan malzeme to-
parladım. Bunları yayımlayacağım dedim. Bugüne kadar 
yetmiş beş makaleyi yayımladım. Ayrıca beş kitap yayın-
ladım. Bunların içerisinden son kitabımı buraya getirdim. 
Bunu sizin huzurunuzda Muğla’dan beni dinlemeye gelen 
değerli meslektaşım Sultan Tuğlu’ya hediye edeceğim. 
Ben on yıl Fransızca okudum. Asistanlığa Fransızcadan 
girdim. Kanuna göre bir girdiğinden bir daha giremiyor-
dun. Yardımcı doçentliğe İngilizceden girdim. Doçent 
olurken Almanca- Türkçe, Türkçe- Almanca yazılı sınavı-
na girdim. Üç dilden imtihanı verdim. Şimdi asistan olacak 
kişilere bir dili öğrenmeleri için yalvarıyoruz.”

Yeni Dünya Vakfı yöneticilerinden Mustafa Üçüncü’nün 
vakıf adına takdim ettiği hediye ve fotoğraf çekimi ardın-
dan toplantı sona erdi. Soğuk ve fırtınalı bir İstanbul akşa-
mında, örnek hayatı ve anlamlı hatıraları ile dinleyicilerinin 
yüreğini ısıtan Sertkaya tüm misafirler ile birebir ilgilendi. 
Büyük bir ilginin görüldüğü sohbet toplantısı, yaklaşık üç 
saat sürdü. 
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Bağımsız Sanat 
Vakfı ve Yeni 

Dünya Vakfı’nda 
eş zamanlı açılan 

“Tarihsel Serüvende 
İstanbul’un Delileri 

ve Meczupları” 
sergisinde 44 

sanatçı ve proje 
sahibi delilik ve 

meczupluğu sanatın 
farklı alanlarında 

yorumladı.

Akıl kişiyi terk ederse deli, kişi 
aklı terk ederse meczup olur 
ifadesinin izini süren 44 sanat-

çı ve proje sahibi “Tarihsel Serüvende 
İstanbul’un Delileri ve Meczupları” başlıklı 
sergide buluştu. İki farklı mekanda sunu-
lan eserler deliliği ve meczupluğu resim, 
heykel, video, seramik, fotoğraf gibi sana-
tın farklı alanlarında yorumlandı. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteklediği serginin mekan 
sponsorluğunu ise Yeni Dünya Vakfı Genel 
Merkezi üstlendi. 

 Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver’in 
de katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergi,  
edebiyat, psikoloji, mimarlık, tarih, ilahiyat 
gibi çeşitli bilimsel disiplinlerin konuya ba-
kış açılarının değerlendirildiği 18 seminer 

ile 6 film ve belgesel gösteriminin ardın-
dan ortaya çıkan bir proje olarak dik-

kat çekti. 
Tarihi genel merkez binamı-

zın kültür sanat galerisi olarak 
hizmet veren mahzeninde ve 
Cağaloğlu’nda vakfımıza komşu 
olan Bağımsız Sanat Vakfı’nda 
eş zamanlı düzenlenen sergi-

nin açılışında konuşan Bağımsız 
Sanat Vakfı Kurucusu Hülya Ya-

zıcı, projenin öğretim görevlisi İzzet 
Umut Çelik’ten geldiğini, Anadolu’da 

ve İstanbul’da geçmişten bugüne deli ve 
meczup yaşadığını ve tarihten, kültüre ve 
edebiyata kadar her alanda deli ve mec-
zuplarla ilgili verilen seminerler, izlenen 
belgesel ve filmlerle bulgular elde edilme-
ye çalışıldığını söyledi. İzzet Umut Çelik ise 
İstanbul’u ‘Başka bir tarih okuması müm-
kün’ algısıyla yeniden ele aldıklarını, deli ve 
meczupların geçmişte bu şehirde nerede, 
nasıl yaşadıklarına dair ön çalışma yaptık-
larını dile getirdi.

Basın ve kültür merkezi olan Babıali’de 
benzer birçok etkinliğin paydaşı olduklarını 
ifaden Yeni Dünya Vakfı Kurumsal İletişim 
Sorumlusu Abdullah Yılmaz ise, Bağımsız 
Sanat Vakfı’nın sergi önerisini memnu-
niyetle karşıladıklarını belirterek, sinema 
atölyesi ve sanatsal faaliyetler için kullan-
dıkları tarihi dokudaki mahzende gençleri 
farklı sanatsal yorumlarla toplumun ve 
sosyal yapının bir parçası olan deliler ve 
meczuplara farklı bir gözle bakabilecekle-
rini düşündüklerini söyledi. 

15 Aralık 2018, 15 Ocak 2019 tarihleri 
arasında iki vakıfta eş zamanlı açık tutu-
lan sergide, Engin Beyaz’ın “Taktir-i İlahi” 
ve “Şehir Efsanesi” adlı çalışmaları, Hül-
ya Yazıcı’nın “Meczup” adlı eseri, Ataman 
Oğuz Yılmaz’ın “Meczup” adlı yağlıboya 
çalışması, Tuba Deniz’in Ayşe Şasa’nın 
Delilik Ülkesi’nden Notlar kitabından yola 
çıkarak çektiği fotoğraflar dikkat çekti.

'İSTANBUL'UN DELİLERİ VE MECZUPLARI'     
EŞ ZAMANLI İKİ SERGİDE
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Fatih Belediye 
Başkanı Hasan 
Suver’inde 
katılımıyla 
açılışı 
gerçekleştirilen 
sergi,  edebiyat, 
psikoloji, 
mimarlık, tarih, 
ilahiyat gibi 
çeşitli bilimsel 
disiplinlerin 
konuya bakış 
açılarının 
değerlendirildiği 
18 seminer ile 6 
film ve belgesel 
gösteriminin 
ardından ortaya 
çıkan bir proje 
olarak dikkat 
çekti. 
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YDV Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 

Üçüncü ve YDV 
Genel Merkez 

Gençlik Kolları 
Başkanı İlyas 

Yamak, hastalığı 
nedeniyle evinde 
tedavi gören YDV 
Onursal Başkanı 

Halil İbrahim 
Demir'e geçmiş 

olsun ziyaretinde 
bulundular. 

Ziyarette 81 
yaşındaki Onursal 

Başkan Demir, vakıf 
heyetine duygu 

yüklü açıklamalarda 
bulundu.

Rahatsızlığı nedeni ile vakıf faaliyetlerine katılama-
manın üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Demir, 
“Vakıf yöneticilerimiz, gruplar halinde gençlerimiz 

ziyaretime gelip, moral veriyorlar. Allah razı olsun hepsin-
den. Duygulanıyorum ve mutlu oluyorum. Yeni Dünya Vak-
fımızı 1996 da kurduğumuzda içe kapanık hizmet vermekte 
iken, Mahmut Göksu Genel Başkan olduktan sonra her sene 
tahminlerimizin üzerinde Türkiye genelinde büyümeye de-
vam ettik.

Genel başkanımızın bitmek bilmeyen enerjisi bütün va-
kıf gönüllülerini başta ben Halil İbrahim Demir olmak üzere 
Yeni Dünya Vakfına hizmet etme yarışına dahil etmiştir. 81 
yaşımı unutup fazlasıyla Yeni Dünya Vakfına gönülden Allah 
rızası için İslam’ın emirlerini yerine getirmeye çalışmakta-
yım. Bu davranışlarım bütün Yeni Dünya Vakfı mütevelli he-
yeti ve tüm idarecilerini kamçılamaktadır.

Bu fani dünyada misafir olduğumuzu her vesileyle his-
settirmeye çalışmaktayım. Nasıl ki bir misafirliğe gidip ay-
rılacağın zaman oradaki varlık ve zenginlikten her hangi bir 
şey alıp götüremeyeceğin gibi bu fani dünyadan da gerçek 
aleme giderken hiçbir şey götüremeyeceğin aşikardır. Ancak 
hayatta iken İslami ölçülerde Allah’ın  vermiş olduğu serveti 
yine onun yolunda harcadığında seninle birlikte gelecektir.

Düşüncem şudur ki bu içten haykırışlarım bir nebze 
çevreme tesir olur. Şunu da belirtmek isterim ki Yeni Dün-
ya Vakfı’nda tüm görev alanlar ve personelin canı gönülden 
çalıştıklarını izlemekteyim. Bu durum bana tahminlerimizin 
üzerinde haz vermektedir. Bir ülkenin kalkınması için dünya 
teknolojilerini yakalamak ancak donanımlı anne, donanımlı 
babanın yetiştireceği çocuklar ile olur. Onun için iş adam-
larımızdan durumu iyi olanların tam olarak zekatını vererek 
ihtiyaç sahiplerine yardım etmeleri gerekir. Yeni Dünya Vakfı 
gibi kuruluşların Türkiye genelinde yayılmasıyla dışa bağ-
lılıktan kurtulmamız ancak bu şekilde olur kanaatindeyim. 
Hayır sahiplerinin şunu iyi bilmelerini isterim ki; dünya ma-
lından vererek hem huzur, hem haz alacaklarını bu duyguları 
yaşayan bir büyüğünüz olarak tavsiye etmekteyim. Huzurlu 
bir insan her işinde daha başarılı olacağını tecrübe etmişim-
dir.

Dilerim ki bu düşüncelerimi işiten ve okuyanlar, bilgisiyle 
genel kültürüyle veya maddi imkanlarıyla İslam’a Yeni Dün-
ya Vakfı ve aynı şekilde İlim Yayma Cemiyeti vasıtasıyla ha-
yırda bulunurlar. Temennim odur ki bu vakfımızın başındaki 
tüm idarecilerin şaşmayan dürüstlükleri kıyamete kadar de-
vam eder” diye konuştu.

YDV ONURSAL BAŞKANı DEMİR’DEN   
DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA
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Düşüncem şudur ki bu 
içten haykırışlarım bir nebze 
çevreme tesir olur. Şunu da 

belirtmek isterim ki Yeni Dünya 
Vakfı’nda tüm görev alanlar 
ve personelin canı gönülden 

çalıştıklarını izlemekteyim. Bu 
durum bana tahminlerimizin 
üzerinde haz vermektedir. Bir 
ülkenin kalkınması için dünya 

teknolojilerini yakalamak ancak 
donanımlı anne, donanımlı 

babanın yetiştireceği çocuklar 
ile olur.
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KIŞLIK GİYSİ YARDIMLARIMIZ   
DEVAM EDİYOR

Her yıl Doğu 
ve Güney Doğu 

illerindeki 
ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımıza 
yönelik kış 

yardımlarında 
bulunan Yeni Dünya 

Vakfı Genel Merkezi, 
bu yıl Batman ve 

Van’a yüzlerce 
yardım paketi 

ulaştırdı.
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Doğu’nun sert iklim koşulları altında 
eğitim almaya çalışan köy ilkokulla-
rındaki öğrencilere yönelik yardımla-

rımıza bu yıl ailelerini de dahil eden vakfımız, 
çok sayıda kadın palto ve montunu bölgeye 
ulaştırdı. Vakfımız yardım faaliyetlerine her yıl 
destek olan Loreta Tekstil firmasından temin 
edilen kabanlar, vakfımızın bölgedeki eski öğ-
rencileri ve öğretmenler vasıtası ile önceden 
tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere ve an-
nelerine teslim edildi. 

Loreta Tekstil ayrıca vakfımızın İstanbul ve 
Ankara’daki kız öğrenci yurtlarına da yüzlerce 
kaban gönderdi. Yurtlarımızda kalan öğrenci-
lerimizden ihtiyacı olanlara kabanları teslim 
edilirken, vakıf yöneticilerimiz de firma sahi-
bini arayarak ülke genelinde düzenlediğimiz 
yardım kampanyasına destek oldukları için 
teşekkür ettiler.
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İhtisas Grupları ile; Yeni dünya düzeninde var olabilmek, sorunları fark ede-
bilmek, çözüm önerileri geliştirebilmek, teorik ve pratik tecrübeye dayanan 
araştırmalar yapabilmek,  uzun vadeli hedefler çizerken kısa vadeli ihtiyaç-
lara cevaplar arayabilmek için gençlerimizin merkezde, aktif ve etkin bulun-
duğu mikro ölçekte gruplarla çalışılmalarına imkan sağlanmaktadır.   

Alanında nitelikli mentörlerin mihmandarlığında, proje amaçları doğrultu-
sunda araştırma, tartışma, sunum, raporlama, projelendirme ve makale yaz-
ma gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Yüklendiği bilgilerin sorumluluğunu hisseden öğrenciler; çözüme dair fikir 
üreterek, tartışarak  kendilerini ifade edecek platform bulmaktadırlar. Öğ-
rencilerin bilgi ile bilgeliği uzlaştırma noktasında duydukları sıkıntıyı, ortak 
konuyu farklı ihtisas alanlarından akranlarıyla çalışarak aşmaları hedeflen-
mektedir. Ayrıca öğrenciler, ezber kalıplar yerine analitik ve eleştirel düşün-
me metotları ile olayları sebep ve sonuç düzleminde işleyebilme yetisi ka-
zanacaklardır.

Kritik ve analitik düşünme yetisi kazanan öğrenciler kendi alanına ait prob-
lemleri daha nitelikli irdeleyebilecek ve çözüm odaklı hareket etmeyi öğre-
necektir. 
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Hukuk İhtisas Grubu öğrencileri, Emekli Hakim Mehmet 
Kayhan ile her Cumartesi karar okuması yapıyorlar.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları Hukuk İşleri Birim 
Başkanı Bayram Karaağaç, Genel Merkez Hukuk Komisyonu 

toplantısına katılarak Hukuk İhtisas Grubu çalışmalarına 
yönelik komisyonun tavsiyelerini dinledi.

Medya ve İletişim İhtisas Grubu öğrencileri grup mentörü 
Abdullah Yılmaz ile bir araya gelerek Şubat ayı faaliyet 

planlaması yaptılar.

Hukuk İhtisas Grubu’ Doç. Dr. Selman Öğüt ile hukuk 
üzerine düzenlenen söyleşide bir araya geldi. Programa; 

Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Fatih Çetin ve Hukuk 
Komisyonu başkanı ve üyeleri de katıldı

Medya İletişim İhtisas Grubu Mentörü ve YDV Kurumsal 
İletişim Sorumlusu Abdullah Yılmaz, öğrencilere yönelik 

tecrübe paylaşımında bulundu

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun ev sahipliğinde 
düzenlenen Medya Çalıştayı'na vakfımızı temsilen Medya ve 
İletişim İhtisas Grubu öğrencilerimiz Burak Örnek ve Burak 

Kaya katıldılar.
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Sağlık İhtisas Grubu öğrencileri, sağlık alanında gerçekleştirecekleri projeleri değerlendirdiler.

YDV Medya ve İletişim İhtisas Grubu mentörü Abdullah Yılmaz’ın organizesi ile öğrencilerimiz her ay çok sayıda konsere 
götürülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği organizasyon ile; Paco Pena Company Latin Dansları Gösterisi, Güney 
Kore Dans Topluluğu Hona, CRR Caz Orkestrası, Emel Sayın, Yunus Emre Senfonisi, İncesaz ve Cafe Aman İstanbul konserlerine 
katılan gençlerimize Medya ve İletişim İhtisas Grubu sorumluları eşlik ettiler. Ayrıca Bosna Hersekli ünlü opera ve ses sanatçısı 
Lejla Jusic ve orkestrasının konserine katılan gençler adına YDV GM Gençlik Kolları Başkanı Büşra Cansız, sanatçı ve Boşnak 

öğrencilerle bir araya geldi.

Bekir Kavut’un mentörlüğünü yaptığı STK ve Sosyal Hizmetler İhtisas Grubu tarafından genel 
merkezimizde, araştırmacı yazar Osman Atalay’ın konuk olduğu “Türkiye’de STK Çalışmaları ve 

İnsani Yardım” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.
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Tarih ve Medeniyet İhtisas Grubu, grup mentörü Dr. Halil 
İbrahim Erbay ile İslam ve Modernleşme başlığı üzerine bir 

söyleşi gerçekleştirdi

YDV Genel Merkez Kültür-İhtisas Grubu tarafından düzenlenen ve Şaban Abak’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda “Diriliş 
Çağrısı ve Sezai Karakoç” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Toplum ve Siyaset İhtisas Grubu, 'Farabi'nin İdeal Devleti, 
Erdemli Şehir' bahsini değerlendirdi.

Psikolojik Danışman Hilal Alkan mentörlüğünde toplanan 
Eğitim İhtisas Grubu, bahar dönemi eğitim faaliyetlerini 

görüştüler.

11 ayrı ihtisas 
gurubundan 
öğrenciler alanında 
uzman mentörler 
eşliğinde periyodik 
olarak genel 
merkezimizde 
eğitim ve faaliyetler 
düzenliyorlar.
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FaaliyetlerFaaliyetler
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Ankara şube başkanımız Ali Toköz, BengüTürk Tv’de Cem 
Açıksöz’ün sunduğu “Günün Raporu” programına katılarak 

vakıf faaliyetlerimizi anlattı.

Ankara şube yöneticilerimiz, İnsan ve Medeniyet Hareketi 
Ankara Şubesi tarafından düzenlenen kahvaltılı programa 

katıldılar.

Ankara Lütfiye Hanım Kız Öğrenci Yurdumuzda kalan öğrencilerimiz; Keçiören Belediyesinin tamamlanan projeleri olan; 
Ihlamur Vadisi, Deniz Dünyası, Bademlik Yaşam Alanı, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Çanakkale Anıtı ile Seyyid Ahmet Arvasi 

türbesini ziyaret ettiler. 

Ankara Keçiören Kız Öğrenci Yurdumuz tarafından 
Yemen'e yardım kermesi düzenlendi.

Ankara Şube Spor ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından 
düzenlenen masa tenisi turnuvası Keçiören Kız Öğrenci 
Yurdumuzda yapıldı. Turnuvada dereceye girenlere ödül 

verildi.
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Ankara Çubuk Kız Öğrenci Yurdumuzda 'Kitabını alan gelsin' 
faaliyeti ile hergün öğrenciler yarım saat teknolojiden uzak 

kalarak kitap okuyorlar.

Ankara'daki İncirli Kız yurdu öğrencileri, Hamamönü'ndeki 
Kitap & Kahvemizi ziyaret ettiler.

Ankara şubemizde başlayan 'Film Okumaları'nın ilk konuğu 
yapımcı ve yönetmen Mesut Uçakan oldu.

Ankara’daki erkek öğrenci yurtlarımızın personeline 
yönelik motivasyon toplantısı yapıldı.

Ankara'daki Kitap & Kahvemizde öğrenci buluşmaları 
devam ediyor.

Ankara Sağlık Medeniyet Erkek Öğrenci Yurdumuzda 
düzenlenen haftalık sobette, Yurt Yönetim Kurulu Başkanı 

Uzm. Dr. Mevlüt Karataş, öğrencilere 'Hekimlik ve Sivil 
Toplum Hareketleri' konusunu anlattı
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Ankara şubemiz personeli haftalık halısaha maçlarına 
devam ediyor.

Ankara şubemizde her Perşembe Selahaddin Çelebi ile 
Hadis Dersleri devam ediyor.

Ankara Şubemize bağlı  kız öğrenci yurtlarında çalışan 
personele yönelik Ankara Kitap & Kahvemizde eğitim 

toplantısı düzenlendi.

Ankara şubemizde her Cumartesi Prof.Dr. Mehmet Ünal ile 
Tefsir Dersi gerçekleştiriliyor.

Ankara şubemizdeki tefsir dersine katılan Çubuk Kız 
Öğrenci Yurdu öğrencileri, daha sonra Ulucanlar Cezaevi, 
Keçiören Ihlamur Vadisi ve Akvaryum Dünyasını gezdiler.

Ankara şubemize bağlı yurtların müdürleri ile 
Hacıbayram'daki şube binamızda toplantı düzenlendi.
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Ankara'daki Kiptap & Kahvemizde, gençlik buluşmaları 
kapsamında Prof. Dr. Tahsin Karabulut'un katılımı ile 

'Küresel Ekonomi ve Etkileri' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Ankara Şubemize bağlı kız öğrenci yurdu öğrencilerimiz ve gençlik kollarından 
öğrenciler, buz pateni eğitimi aldılar.

YDV Ankara Şube Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Kardeşlik Buluşması' programı Mamak İlçe Müf-
tüsü  Ramazan Ilıkkan ve vakıf yöneticilerimizin katılımı ile Mamak yurdumuzda gerçekleşti. Programda 

düzenlenen bilgi yarışması ve satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ankara'daki Kitap & Kahvemizde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
eski Bakanı Nihat Ergün ile 'Hanefi-Maturidi çerçevede 

İslam İktisadi ve Siyasi Düşüncesi' dersleri düzenleniyor.

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, Ankara Şube gençlik kolları tarafından Hamamönü'ndeki Kitap & Kahvemizde düzenlenen 
'Tecrübe Paylaşımı ve Kariyer Sohbetleri'nin konuğu oldu.
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Her Cumartesi Ankara şubemizde Tefsir Dersi devam 
ediyor.

YDV Ankara Şube Gençlik Kolları tarafından organize edilen 
futbol turnuvasında, gençlerin oluşturdukları takımlar belirli 

aralıklarla maç yapıyorlar.

Bursa Emirsultan Anadolu Lisesi emekli müdürlerinden 
T.Rüştü Orhan, Yıldırım yurdumuzdaki öğrencilere lokma 

ikramında bulunarak, finaller öncesi moral verdi.

YDV Bursa Temsil Heyeti, sık sık yurdumuzu ziyaret ederek 
öğrencilere moral veriyor

YDV Bursa Temsil Heyeti, finaller öncesi Yıldırım Erkek 
Öğrenci yurdumuzdaki öğrencilerle çiğ köfte gecesinde bir 

araya gelerek başarılar dilediler.

Yıldırım Erkek Öğrenci Yurdumuzda kalan uluslararası 
öğrenciler, yurt müdürü Sezayi Çabuk ile birlikte Bursa 
Temsilcilik binamızı ziyaret ederek ile birlikte kahvaltı 

yaptılar.
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YDV Bursa Temsilciliği, her ay farklı camide gerçekleştirilen sabah namazı buluşmaları sonrası, gençler,  kentin 
dinamiklerini tanımaları adına padişahların türbeleri ve  tarihi mekanlarını ziyarete götürüyor

YDV Bursa Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Edebiyat Okumaları Atölyesi’nin üçüncü dönemi; Akif Hayta 
ile ''Post Modern Çağ,Yeni İnsan ve Değerler Üzerine Psikanalitik Edebiyat Okumaları'' atölye çalışması, aka-

demisyenler, öğretmenler ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılımı ile devam ediyor.

Bangladeş Öğrenci Birliği, genel merkezimizi ziyaret ederek Başkan Göksu, ilgili komisyon ve gençlik kolları ile istişarede bulundu.

Genel merkezimide her Cuma, Riyazüs Salihin Hadis Dersleri devam ediyor.
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Sabah namazı: Kılıçali Paşa Cami

Toplumda sosyal duyarlılık oluşturmak amacıyla özel eğitim öğrencilerini ziyaret eden genel merkez gençlik kollarımız, 
miniklerle boyama yapıp oyunlar oynadılar.

TÜGVA Fatih Temsilciliği Medya ve İletişim Koordinatörü 
Enes Koçyiğit ve ekibi, YDV Genel Merkez Gençlik Kolları 

Başkanı İlyas Yamak'ı ziyaret ettiler.

Tunus Milli Kahramanı Beşir Sefar adına düzenlenen 
'Uluslararası Gençlik Forumu'na katılan YDV Genel Merkez 
Gençlik Kolları Başkanı İlyas Yamak, İstanbul Milletvekili 

Halis Dalkılıç ile bir araya geldi

Türk Edebiyat Derneği'nin düzenlediği konferansa katılan 
YDV Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İlyas Yamak, AK 
Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a Genç Dünya 

Dergisi'nin son sayısını hediye etti



YENİ DÜNYA VAKFI BÜLTENİ63

22.Yıl

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İlyas Yamak, 
Çağlayan Erkek Öğrenci Yurdumuzda kalan öğrencilere 
'Yeni Dünya'da Gençlik ve Gönüllülük' bahsini anlattı.

YDV Genel Merkez Uluslararası Öğrenciler Komisyonu 
önderliğinde Uganda Öğrenci Birliği toplantısı 

gerçekleştirilirken, geçici başkan ve yönetim kurulu üyeleri 
seçimi yapıldı.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları Hukuk öğrencileri, YDV 
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Av. Fatih Çetin'in 

hukuk bürosunu ziyaret ettiler.

YDV İzmir Temsil Heyeti Başkanı M.Yasin Özcan ve gençlik 
kolları başkanları, Ege Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizle bir 

araya geldiler.

YDV İzmir Temsilciliği Gençlik Kolları, 'Oku, paylaş, kaynaş' 
sözünden esinlenerek ortaya çıkardıkları 'Kitap Kardeşliği 

Projesi'nin ilk aşaması olan hediyeleşmeyi gerçekleştirdiler.

Her Cumartesi genel merkezimizde İslam Hukuku dersleri 
düzenleniyor.
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YDV İzmir Temsilciliği Gençlik Kolları, Türkiye'de Vakıf 
Kültürü ve Gençlik başlığı altında İzmir Katip Çelebi 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet KÖSE ile bir röportaj 
gerçekleştirdiler.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın düzenlediği ‘STK Buluşmaları’ toplantısına YDV Genel Başkanı Mahmut 
göksu ve YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz katıldılar.

2019’un ilk genel merkez yönetim kurulu toplantısı, YDV Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çokyaşar’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Yemeğin ardından gerçekleşen toplantıda çalışma ve faaliyetleri değerlendiren vakıf yöneticilerimiz, 

misafirperverliğinden ve vakıf çalışmalarına verdikleri destekten ötürü Çokyaşar ailesine teşekkür ettiler. 

YDV Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri, Deniz Feneri 
Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz ve dernek 

yönetimini ziyaret ederek, istişarelerde bulundular.
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Genel merkez gençlik faaliyetlerini uzaktan takip eden YDV 
Sakarya Temsil Heyeti Başkanı Osman Aydın, Yeni Dünya 

Sadası isimli ezgi ve ilahi grubumuza prova esnasında tatlı 
göndererek jest yaptı.

Sabah namazı buluşmaları: Nişancı Mehmet Paşa Camii

İstanbul'da yeni yılın ilk sabah namazını Fatih Camii'nde 
kılan gençler, YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu ile 

birlikte Fatih Samanizade Yurdunun düzenlediği kahvaltıya 
katıldılar.

Okçular Vakfı Gençlik Kurulu tarafından planlanan 'Genç 
STK'lar Turnuvası' eğitimleri başladı. Vakfımızı gençlik 
kollarından Sedat Hakan, Ahmet Rasim Hamurci ve M. 

Murat Albayrak temsil edecek.

Sabah namazı buluşmaları: Nallı Mescid

Çağlayan Erkek Öğrenci Yurdumuzda, Mehmet Narin ile 
'Değerler Eğitimi' dersleri devam ediyor.
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Uluslararası öğrencilerimizden Taylandlı Arham Tae'nin 
düğün merasimine, vakfımızı temsilen YDV Genel Merkez 

Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Salih Şahin katılarak 
genç çifte iki cihan saddeti diledi.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları Spor ve Sosyal İşler 
Birimi tarafından düzenlenen sinema etkinliği...

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları yönetimi tarafından 
gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, genel 

başkanımız Mahmut Göksu da katıldı.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İlyas Yamak, 
Okçular Vakfı Gençlik Kurulu tarafından planlanan 'Genç 

STK'lar Turnuvası' değerlendirme toplantısına katıldı.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından 15 günde bir 
kız öğrencilere yönelik düzenlenen Medrese Kahvaltıları 

devam ediyor.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları yönetimi toplantıda 
bir araya gelerek, öğrencilere yönelik faaliyetleri 

değerlendirdiler.
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YDV Iğdır Temsil Heyeti, düzenlenen toplantıda yeni 
üyelerini tanıttı.

YDV Iğdır Temsilciliği Kitap & Kahve'de düzenlenen kahvaltı 
programına, YDV Iğdır Temsil Heyeti Başkanı Abdulcebbar 

Baştimur da katıldı.

YDV Iğdır Temsilciliğimiz, Sarıkamış Harekatı’nın 104. yıl 
dönümünde yüzlerce vatandaşla birlikte şehitlerimizi yad 

ettiler.

YDV Iğdır Temsilciliği Kitap & Kahvemizde Iğdır Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Nurullah İrven, Yrd. Doç. Dr. Musa Çetin 
ve Ahmet Kızılkurt, "Gençlerle Yeni Dünya'da Buluşuyoruz" adlı programında; gençlik, iman ve hayâ konularını konuştular.

YDV Iğdır Temsilcilik binasında kütüphane oluşturuldu.
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Çubuk Kız Yurdu öğrencilerimiz, Hacı Bayram Cami 
ziyaretinin ardından şubemizi ziyaret ettiler.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve YDV 
Gümüşhane Temsil Heyeti, Ankara'daki Kitap & Kahvemizi 

ziyaret ettiler.

Mamak Erkek Öğrenci Yurdumuzun açılışında yapılan 
bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Kitap & 

Kahvemizde yemek ikram edildi

Ensar Vakfı öğrencileri, Ankara ziyaretleri kapsamında 
Ankara şubemize de uğrayarak gençlik kollarımız ile bir 

araya geldiler.

Keçiören Belediyesi'nin girişimleri ile farklı ülkelerden 
Ankara'ya gelen öğretim üyeleri, vakfımızı ziyaret ederek 

STK faaliyetlerine yönelik bilgi aldılar.

Mardin Milletvekili ve Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Gönül Bekin Şahkulubey'i ziyaret...

Zİ
YA

RE
TL

ER
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YDV Bursa Temsil Heyeti Başkanı Tahsin Kara ve yönetim 
kurulu üyeleri, Ankara şubemizi ziyaret ettiler.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı (YTB ) 
Başkan Yardımcılığı görevine atanan A. Hadi Turus'a hayırlı 

olsun ziyareti..

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu ve Ankara şube 
yöneticileri, Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesini ziyaret 

ettiler.

Ankara Şube Gençlik Kolları toplantılarına Şube Başkanı 
Ali Toköz ve Denetim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım da 

katılarak gençlerle istişarelerde bulunuyorlar.

Ankara'da 2019'un ilk sabah namazı, YDV Ankara Şube 
yöneticileri ve öğrencilerin katılımıyla Yeni Mamak Merkez 

Camiinde kılındı.

AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu'nu ziyaret...

Zİ
YA

RE
TL

ER
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Yeni Dünya Vakfı Kırıkkale Temsilciliği Kadın Kolları, 
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret ettiler.

YDV Kırıkkale Temsilciliği Kadın Kolları, toplantıda bir 
araya gelerek faaliyet planlaması yaptılar.

Adıyamanlılar Vakfı'ndan Ankara Şubesini ziyaret.. Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ve 
beraberindeki heyet, Ankara şubemizi ziyaret ettiler.

AK parti Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Sivil Toplum Örgütleri Buluşması'na Ankara şubemiz de katıldı.

Zİ
YA

RE
TL

ER
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Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’i 
ziyaret...

Vakıf yöneticilerimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı 
Taner Yıldız ile bir araya geldiler.

YDV Ankara Şube İstişare Kurulu Üyesi Bilim Sanayi 
ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün'ün kızının düğün 

merasimine şube yöneticilerimiz de katılarak tebriklerini 
ilettiler.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ ) Genel Müdürü Ömer 
Bayrak'ı ziyaret...

YDV Ankara Şube İstişare Kurulu Başkanı İsmail Alptekin ve 
kurul üyeleri, Mamak Erkek öğrenci Yurdumuzda bir araya 

gelerek istişarede bulundular.

YDV Ankara Şube Uluslararası Öğrenciler Komisyonu, her 
ay ülke temsilcileri toplantısı gerçekleştiriyor.

Zİ
YA

RE
TL

ER
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Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan YDV 
Iğdır Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Yğit'e 

hayırlı olsun ziyareti...

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, beraberinde başkan 
yardımcıları ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt 
Öztekin ile birlikte Çağlayan Erkek Öğrenci Yurdumuzu 

ziyaret ettiler.

KADEM Genel Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nu 
ziyaret eden YDV Başkanı Göksu, bazı değerlendirmelerde 

bulundu.

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, 31 farklı ülkeden 75 
öğrencinin kaldığı İstanbul Çağlayan'daki erkek öğrenci 

yurdumuzu ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’yı ziyaret...
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Küçükçekmece Erkek Öğrenci Yurdumuzda düzenlenen 
tanışma programına, vakıf yöneticilerimizin yanı sıra AK 

Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkut da katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Haluk 
Dursun'u ziyaret...

Vakfımız İstişare Kurulu üyesi olan İstanbul Defterdarı Sayın 
Fahrettin Özdemirci, Genel Başkanımız Mahmut Göksu'yu 

ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan‘ı 
İstanbul’daki makamında ziyaret eden YDV Başkanı 
Göksu, vakıf çalışmalarımız hakkında istişarelerde 

bulundu.

YDV Gaziantep İl Temsilcisi Ahmet Çelik’i işyerinde ziyaret 
eden vakıf yöneticilerimiz, daha sonra çalışmaları devam 

eden öğrenci yurdumuzda istişare toplantısı yaptılar.

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu'nun kardeşi Av. Dr. Ali 
Göksu, Ankara şubemizi ziyaret etti.

Zİ
YA

RE
TL

ER



74

‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’
Zİ

YA
RE

TL
ER

‘TGSP 5. Üye Buluşması’na katılan YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu ve gençlik kolları, program sonrası Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı İsrafil Kışla ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile bir araya geldiler.

Küçükçekmece Erkek Öğrenci Yurdumuzda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, iç hizmet ve görev tanımları eğitimleri 
karara bağlandı. Genel merkez ve Ankara Şube’de gerçekleştirilecek eğitimlerde, vakfımızın kurumsal yapısını ileriye taşıma 

amacıyla, vakıf yöneticileri ve personellerine sunumlar yapılacak.

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, Ülke TV ekranlarında canlı yayınlanan “Odak Noktası” ve KON TV canlı yayının “Ankara 
Konuşuyor” programlarına konuk olarak vakfımız çalışma ve faaliyetleri ile vakıf medeniyeti hakkında merak edilen hususları 

da anlattı.
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YDV Başkanı Göksu ve beraberindeki vakıf heyeti, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’i ziyaret ettiler. Başkan 
Yardımcısı Hamza Gönenç’in de yer aldığı ziyarette vakıf ve yurt faaliyetlerimize verdikleri destekten ötürü teşekkür eden 

Başkan Göksu, yerel seçimlerde başarılar diledi.

İlim Hizmet Araştırma Derneği (İHAM) tarafından düzenlenen ‘İnsanlığa Adanmış Bir Ömür-Vakıf İnsan’ temalı konferansta 
yaşam öyküsünden bahseden YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu, program sonunda dernek başkanı Prof. Dr. Mustafa 

Karataş’tan dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

YDV Genel Başkanı Mahmut Göksu ve Genel Koordinatör Özbay Yağmurkaya, Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanbul İl Müdürü Dr. 
Cemil Bağlama ve SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş’ı ziyaret ederek vakıf çalışmalarımız hakkında görüştüler. 
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YDV Genel Merkez Gençlik Kolları, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği 

Toplantıları' konulu çalıştaya katıldı.

Adıyaman AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet ile AK Parti Belediye Başkan Adayı  Süleyman Kılınç, 
Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Temsilciliğini ziyaret ettiler.

YDV Genel Merkez Gençlik Kolları'nın düzenlediği 
geleneksel medrese kahvaltısının ikincisine YDV Genel 

Başkanı Mahmut Göksu da katıldı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü  Turan Akpınar'ı ziyaret...
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Keçiören Belediyesinin organizasyonu ile Muş'un Bulanık ilçesinden gelerek Ankara'yı gezen 
öğrenciler, şubemizi de ziyaret edip vakıf yöneticilerimiz ile sohbet ettiler.

YDV Genel Merkez Denetim Kurulu Üyeleri ve vakfımız muhasebecileri, Ankara 
şubemizde düzenlenen denetleme toplantısına katıldılar.

YDV Ankara Şube Denetim Kurulu Başkanı Recep Yıldırım, Gümüşhane Temsil Heyeti Başkanımız Temel Özen 
ile birlikte Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen beyi makamında ziyaret ettiler. Yıldırım daha sonra Gü-

müşhane’deki erkek öğrenci yurdumuzu da ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ankara 
şubemizi ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet 
Muş'u ziyaret...
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Başkan Göksu, YDV Genel Merkez Gençlik Kolları eski 
başkanları Abdulsamet Aydın ve Yemliha Geyikli'nin mezun 
olduktan sonra birlikte açtıkları hukuk bürosunu ziyaret etti.

Genel Merkez İnşaat Emlak Komisyon üyesi, ‘Asaff Yapı’nın sahibi Mimar Osman Kağıt'ı ofisinde ziyaret eden vakıf heyeti, 
inşası devam eden projeler hakkında değerlendirmede bulundular.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü 
Turan Konak'ı ziyaret...

Okçular Vakfı Gençlik Kurulu Başkanı Yusuf İmamoğlu ve yürütme kurulu üyeleri, YDV GM Gençlik Kolları Başkanı İlyas Yamak'ı 
ziyaret ederek yapılacak ortak çalışmalar hakkında fikir teatisinde bulundular.
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YDV Genel Merkez Uluslararası Öğrenciler Komisyon 
Başkanı Dr. Mehmet İşcan, Uganda tanıtım günlerine 

katılarak vakfımızın vizyonunu ve faaliyetlerini paylaştı.

Yeni Dünya Vakfı genel merkezi tarafından başlatılan dört haftalık periyotlarla ‘Proje Yazma Eğitimi’, YDV AR-GE ve Projeler 
Komisyonu üyeleri olan proje mühendisleri Muktedir Gedik ve Ferhat sağlam tarafından FabriKafa isimli mekanda veriliyor.  

Ankara Sağlık ve Medeniyet yurdumuzda düzenlenen 
sohbette, Dr .Ahmet Can 'Doğu Türkistan Gerçeği' sunumu 

ile kardeşlerimizin uğradıkları zulmü anlattı.

YDV Genel Merkez Uluslararası Öğrenciler Komisyonu 
bünyesindeki Bangladeşli öğrencilerimiz ülkelerini 

tanıttılar.

Ankara Şubemizi ziyaret eden YDV Genel Merkez Gençlik 
Kolları Başkanı İlyas Yamak ve yardımcısı Sedat Hakan, 

geleneksel cumartesi sohbetine katıldılar.
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