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Sözlerime, gönülden gönüle giden yollar yapan gönül 
erlerinden Yunus Emre’nin:

“Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için,
Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.” 

dizeleriyle başlamak istiyorum. Yunus Emre’den ilhamla 
gönüllülüğün dünyayı daha çok yaşanabilir kılacağına ina-
nıyorum. 

Fıtratı itibariyle insanın karşılık beklemeden hizmet et-
mesi zordur. Burada önemli olan bu karşılığı nereden ve 
kimden beklediğidir. Bu sorunun en güzel cevabını tarihin en 
önemli önderleri peygamberler vermiştir. Peygamberlerden 
insanlara karşı söylenmesi istenen şu ilahi söz tam da bu 
soruya cevaptır: ‘De ki: ben bu yaptığıma (davete ve tebliğ 
vazifeme) karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim 
mükafatım sadece alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.’ 
(Şuara Suresi, 109-121-145) 

İnsan ilişkilerinde en etkili güç samimiyettir. Samimiyet 
insanın kendisiyle barışık olmasıdır. İnsanı tüm eylemlerin-
de onurlu ve güzel kılan bir haslettir samimiyet. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v), ‘Din samimiyettir.’ buyururken gönül ve 
dilin uyumlu olmasına işaret etmiştir. İçten, özden, candan 
olmaktır samimiyet.

Gönüllü olmak, gönülden iş yapmaktır. Bu da yüksek 
bir karakter ister. Menfaatperest, cimri, sadece kendisi için 
yaşayan, günübirlikçi bir zihniyete sahip olan kişinin gerçek 
anlamda bu tarife girmesi zordur. Zira gönüllülük, cömert-
liktir, fedakârlıktır, gerektiğinde başkasını kendine tercih 
edebilme iradesini gösterebilmektir. Bütün bunlar, gö-
nüllülüğün sağlam bir şahsiyet üzerine bina edilebileceğini 
göstermektedir.

Niyetlerle, yapılan işlerin görünen yüzü farklılaşırsa, orta-
ya ikiyüzlülük çıkar ki, bu hareket değerler manzumemizde 
ve toplumda her zaman yanlış bir iş ve yapılmaması gere-
ken bir davranış olarak bilinir. Çünkü ikiyüzlülük münafıklık 
alametidir. Münafıkların İslami anlayışta yerlerinin çok ürkü-
tücü olduğu hepimiz bilmekteyiz.

Medeniyetimizde gönüllü kişide bulunması gereken has-
bilik vasfı, diğer bir ifadeyle yaptığını dünyevî bir hesapla de-
ğil de sadece Allah için yapma ve karşılığınıda yalnız O’ndan 
bekleme hassasiyeti yukarıda ifade ettiğimiz gibi Peygam-
beri bir vasıftır ve son derece anlamlıdır.

Vakıflar, dernekler vb. gönüllü teşekküllerin, toplumsal 
sorumluluk bilinci ile yaptıkları yardımlardan, kendileri adına 
olmasa bile, müesseseleri adına bir beklenti içinde olmaları 
da yaptıkları hizmetin kalitesini zedelemektedir.

Gönüllülük, sadece kendisi için yaşayanların kazanabi-
leceği bir erdem değildir. Dünyanın odak noktasına kendi 
nefsini yerleştirip, her şeyin ve herkesin kendi yörünge-
si etrafında dönmesini isteyen hodgam ve cimri tabiatlı 
kimselerin gönüllü olması mümkün değildir. Böyleleri gö-
nüllülük hareketine katılır görünseler bile, sonuçta ne verdik-
lerine değil ne alacaklarına bakacaklardır.

Gönüllülük büyük bir erdemdir, bu özveriyi işine yansıtan 
kişi profesyonelliğin de ötesinde hizmetlere katkıda buluna-
bilir. Zira, içinde heyecan ve hasbilik taşımayan bir işte; 
güzellik, kalite ve bereket aramak nafile bir bekleyiştir. 
Ancak unutmamak gerekir ki, gönüllülük keyfilik de değildir. 
Bir yerde gönüllü olmak, canı istediği zaman iş yapmak de-
ğil, üzerine aldığı vazifeyi büyük bir samimiyet ve ciddiyetle 
yerine getirmektir. Hatta gerekirse hizmeti kendi özel işine 
tercih edebilmektir.

Bütün bu anlatılanlardan hareketle, gönülle kalp ve gö-
nülle gül arasında sıcak bir temas olduğunu söyleyebiliriz. 
Ayrıca, İngilizce’de kalbin karşılığı heart (hært) kelimesi olup 
gönül kelimesinin tam bir karşılığı bulunmamaktadır. Her 
şeye para ile çıkar odaklı bakan kapitalist toplumların gönül-
lülüğe bakış açısının da buradan hareketle zayıf olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır.

Bültenimizin 17. sayısını sizlere takdim etmenin mutlulu-
ğunu yaşarken yapılan vakıf çalışmalarında gönüllülük esa-
sını göz ardı etmeden karşılığını Allah’tan bekleme duygu ve 
düşüncesiyle sizleri Allah’a emanet ediyorum.

GÖNÜLLÜ OLMAK 
GÖNÜLDEN İŞ YAPMAKTIR MAHMUT GÖKSU

GENEL BAŞKAN
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Dİyanet İşlerİ BaşkanıNI

vakfımızda ağırladık.

Hacı Bayram-ı Veli Camiinde sabah 
namazını Diyanet İşleri Başkanın kıldır-
masıyla başlayan program, daha son-
ra Ankara Şubemizde devam etti. “Yeni 
Dünya’nın Değerleri” tablosunu inceleyen 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan ve Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş çok manidar ve mesaj 
yüklü bir çalışma olmuş diyerek beğeni 
ve takdirlerini ilettiler. Vakıfta yapılan kah-
valtıdan sonra vakıf çalışmaları hakkında 
bilgi veren Genel Başkan Mahmut Göksu: 
“Sayın bakanımız ve başkanımız, vakfı-
mızı yakinen bilen çalışmalarımıza gönül-
den destek olan kişilerdir. Kendilerini bu-

gün vakfımızda ağırlamaktan son derece 
mutluyuz. Hacı Bayram’da böyle güzel bir 
sabahı vakfımızda bizlere yaşatan Sayın 
Bakanımıza, Sayın Başkanımıza ve tüm 
misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.  

Daha sonra söz alan Bakan Mehmet 
Cahit Turhan, “Yeni Dünya Vakfı’nın ça-
lışmalarını takip ediyoruz. Aslolan insan 
yetiştirmektir, biz bu ülkeye yollar havaa-
lanları ve hastaneler yaptık, bütün bunlar 
insan içindir. İnşallah insanın inşasında 
Yeni Dünya Vakfı’nın çabaları hayırlı neti-
celer verecektir. Vakfımızda böyle sabah 
birlikteliği beni son derece mutlu etmiştir, 

Diyanet İşleri 
Başkanı Erbaş: 

“Kısaca Vakfı; 
BERRE-BÜRRÜ ekip 

BİRR toplamaktır 
diye tarif edebiliriz.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan ve  

Diyanet İşleri Başkanı 
 Prof. Dr. Ali Erbaş
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bu davetiniz için teşekkür ederim.” dedi.

Bakandan sonra söz alan Diyanet İşleri Başkanı Er-
baş, vakıf çalışmalarının önemine değinerek, “Yeni Dün-
ya Vakfı 15 yıldır çalışmalarını takip ve takdir ettiğimiz bir 
vakıftır. Kısaca Vakfı; BERRE-BÜRRÜ ekip BİRR topla-
maktır diye tarif edebiliriz. “Berr” topraktır. “Bürr” to-
humdur. “Birr” İyiliktir. Bizim medeniyetimizde vakıf çok 
anlamlıdır ve alanı geniştir. Çevre temizliğinden canlıların 
ihtiyaçlarını giderecek her türlü alanda vakıflar kurulmuş 
ve iyilikte abideleşmiş insanlar var olmuştur. Yeni Dünya 
Vakfı’nı çoktandır ziyaret etmek istiyordum, bugün sabah 
namazı ile birlikte başta Sayın Bakanım olmak üzere gü-
zel bir ekiple birlikte olmaktan son derece mutluyum.” dedi. 

Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş anı def-
terini imzalayıp, ziyaretlerin anısına vakfımızın hatıra tabağı 
hediye edildi. Vakıf yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. 
Uluslararası Öğrenci Komisyonu Başkanı Bangladeşli Hafı-
zül Rahman öğrencimiz “Değişimin Öncüsü Recep Tayyip 
Erdoğan” adlı kitabını hediye etti. Toplantıya Ankara Müf-
tüsü Yusuf Doğan, Altındağ Müftü Vekili Yusuf İslamoğlu, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komisyon Başkanları, Genel 
Merkez İdari ve Mali işler Komisyon Başkanı Yunus Yıldırım, 
Ankara İstişare Kurulu Üyesi Şanlıurfa 26. Dönem Millet-
vekili Mahmut Kaçar, İş adamı Nesim Çelik ve Ayhan Çelik, 
İş adamı Orhan Tatar ve diğer vakıfların başkanları ve vakıf 
dostları katılım sağladı.
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Iğdır Şubemİz Açıldı!

Yeni Dünya Vakfı 
Iğdır Şubesi, 

yoğun katılımın 
olduğu görkemli bir 

programla açıldı.  
Şube açılışına 
Iğdır Valisi iyi 

dilek mesajlarıyla 
katılırken, Iğdır 

Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet 

Hakkı Alma, Iğdır İl 
Müftüsü Mustafa 

Tekin, kurum 
yöneticileri, çeşitli 

vakıf ve dernek 
başkanları, üniversite 

öğrencileri ve 
halktan davetlilerin 

katılımıyla 
gerçekleşti.

Yeni Dünya Vakfı yöneticilerinden Ge-
nel Başkan Mahmut Göksu, Başkan Yar-
dımcısı Recep Yıldırım, Başkan Yardımcısı 
Mustafa Üçüncü, Başkan Yardımcısı Şe-
nel Kızılca, Genel Merkez Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Kazım Çalışkan, Mehmet Çelik, 
Mustafa Akçay, Hasan Tekke, Fatih Çetin, 
Öğrenci Evleri ve Yurtlar Komisyon Baş-
kanı Hamit Öncü, Genel Başkan Asistanı 

ve Koordinatör Yardımcısı Serhat Yılmaz, 
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı 
Bayram Karaağaç, Ankara Şube Başka-
nı Ali Toköz, Konya Şube Başkanı Adem 
Şahin, Bursa Şube Başkanı Tahsin Kara, 
Samsun Şube Başkanı Osman Çetinkaya, 
Gaziantep, Hakkari, Gölbaşı Şube Başkan 
Yardımcıları, Iğdır ve diğer Şube Yönetim 
Kurulu ve Gençlik Kolları Üyeleri, Komis-
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yon Başkanları ve komisyon üyeleri katılım sağladılar. 

ABDULCABBAR BAŞTEMUR: “ IğDIR HALKIMIzA VE 
GENçLİğİMİzE HAYIRLI oLSUN.”
Sunuculuğunu Iğdır Gençlik Kolları Başkanı Halil İb-

rahim Yiğit’in yaptığı program Şube Başkanı Abdulcab-
bar Baştemur’un açılış konuşmasıyla başladı. Baştemur 
konuşmasından şunları kaydetti; “Yeni bir dünya için 
çalışıyoruz anlayışı ile yola çıkan vakfımızın Iğdır şube-

sini siz değerli misafirlerin katılımıyla açıyoruz. Dave-
timize icabet edip, bizleri bu mutlu günümüzde yalnız 
bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederim. Iğdır Şube-
miz, Iğdır halkımıza ve gençliğimize hayırlı olsun.” dedi. 
 
PRoF. DR. MEHMET HAKKI ALMA: ”VAKFIN NE KA-
DAR FAYDALI FAALİYETLER YÜRÜTTÜğÜNDEN HABER-
DARIM.”

Rektör Alma, vakfın Iğdır’a hayırlı olması yönünde 
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temennilerde bulunarak, “Yeni Dünya Vakfı’nın fark-
lı şubelerinde birçok defa bulundum, bu güzel vakfın 
ne kadar faydalı faaliyetler yürüttüğünden haberda-
rım. İlimizde de bu faydalı faaliyetlerini sürdürmesini 
dilerim. Vakfımızın açılışı, tüm Iğdır’a hayırlı olsun. 
Üniversiteler gibi vakıf ve STK’ların da bilinçli birey-
ler yetiştirme konusunda önemli görevler üstlendik-
lerini hepimiz biliyoruz. Bunun yanında Yeni Dünya 
Vakfı’nın öğrencilere yönelik faaliyetlerini görmekte-
yiz. Bu kapsamda Üniversitemiz öğrencilerinin barın-
ma ve burs ihtiyaçlarında Yeni Dünya Vakfı’nın des-
tek vereceklerini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu. 

MAHMUT GÖKSU: “YENİ DÜNYA İDEALİMİz 23 YIL 
ÖNCEKİ KADAR TAzE VE HEYECAN VERİCİDİR.”
Genel Başkan Mahmut Göksu, “Yeni Bir Dünya İçin 

Çalışıyoruz idealiyle 1996 yılında kurulan vakfımız 23 yıllık 
yolculuğunda çok ciddi çalışmalara imza atarak günden 
güne büyüdü ve de büyümeye devam ediyor. Yeni Dün-
ya idealimiz 23 yıl önceki kadar taze ve heyecan vericidir. 
Zulmün, haksızlığın, kan ve gözyaşının hükümran olduğu 

bir Dünya’da hakkın, adaletin, şefkatin ve sevginin hâkim 
olduğu bir Dünya özlemidir, Yeni Dünya…” sözlerini ifade 
etti. Başkan Göksu ayrıca; “Taklitçi bir nesille yüzleşmek 
istemiyorsak ‘Yarınlar için bugünden çalışacağız.’ Yarınla-
rımızı medeniyetimiz, güçlü tarihimiz ve ilimle inşa etmeli-
yiz. Bu da ancak dertli yüreklerin ve dava sahibi insanların 
yapacağı bir mücadeleyle olur. Bu mücadelenin başarıyla 
yürütülmesinde sivil toplum kuruluşlarına çok büyük gö-
revler düşmektedir. “

“Gücünü İslam medeniyetinden ve tarihimizden alan 
her vakıf, dernek, platform bu manada çok önemli birer 
kaledir. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak özümüzü tek-
rar yakalayıp gençlerimizi geleceğe hazırlamalıyız. Vakıf 
çalışmalarımızda hiçbir ayrılığa meydan vermeden kar-
deşliği esas alarak her insanımıza, özelde de her gencimi-
ze hizmet götürmeyi kendimize şiar kabul ediyoruz.” dedi. 

Açılış töreni; İl Müftüsü Mustafa Tekin’in duası ve kur-
dele kesimiyle son buldu.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma
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‘MEDENİYETİN KÖKLERİ’ KoNFERANSINA  
BÜYÜK İLGİ
Açılıştan bir gün önce Iğdır Üniversitesi Karaağaç 

Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen ‘Mede-
niyetin Kökleri’ konferansına Iğdır Şube gönüllülerinin ve 
üniversite gençlerinin yoğun ilgisi vardı. Prof. Dr. Şadi Eren 
ve Doç. Dr. İbrahim Akgün’ün medeniyet konusu üzeri-
ne yaptıkları sunumların ardından kürsüye çıkan Başkan 
Göksu, ‘Vakıf Medeniyeti ve Vakıf Çalışmaları’ isimli su-
numuyla vakıfçılığın temel değerlerini ve medeniyetimize 
olan yansımalarını anlattı.

IğDIR MERKEz CAMİİ SABAH NAMAzI PRoGRAMI
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen’in 

katılımıyla ve vakıf yöneticilerimizle birlikte Iğdır Mer-
kez Camii’de sabah namazı programı düzenlendi, 
akabinde Millet Kıraathanesine ziyarette bulunuldu.  

AğRI-DoğU BEYAzID, İSHAK PAŞA SARAYI VE 
NAHCİVAN TEMASLARI
Programın 3. gününde ise tüm konukların katılımıy-

la Nahcivan gezisi düzenlendi. Komşu ve kardeş ülke 
Azerbaycan’a bağlı olarak kurulan ve özerk bir devlet 
olan Nahcivan’ın doğal ve tarihi güzellikleri gezildi. Ayrıca  
katılımcılar programlar esnasında komşu şehir olan Ağrı 
Doğu Beyazıd’da bulunan İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etti 
ve Iğdır programı tamamladı.

Açılışa katılan vakıf yöneticileri  Doğu Beyazıd’daki 
İshak Paşa Sarayı’nda

Açılışa katılan vakıf yöneticileri Nahçivan Gezisinde

Açılış öncesi gerçekleşen Medeniyet’in Kökleri Konferası
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Yeni Dünya Vakfı, 
periyodik olarak 

düzenlemiş olduğu 
İstişare Kurulu 
Toplantısını 20 

Aralık Cuma günü, 
İstişare Kurulu 

Başkanımız Prof. Dr. 
Cüneyt Yüksel’in ev 
sahipliğinde Crown 

Plaza Harbiye’de 
gerçekleştirdi. 

YILIN İKİNCİ İSTİŞARE KURULU 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK
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Vakıf tanıtım videosu ile başlayan program, Eğitim, 
Kültür ve Sanat Komisyon Başkanı Umran Kılıçer’in 
Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle devam ederek yemeğe geçildi. 
Misafirler aynı zamanda 2018-2019 faaliyet videosunu 
izlediler. 

PRoF. DR. CÜNEYT YÜKSEL: “YENİ DÜNYA EKİBİ 
GECE GÜNDÜz VAKIF İçİN KoŞTURUYoR.”

İlk konuşmayı gerçekleştiren İstişare Kurulu Başkanı 
Prof.Dr. Cüneyt Yüksel sözlerine şu şekilde başladı; 
“Gönüllülerimizi, belediye başkanlarımızı, defterdarımızı, iş 
adamlarımızı ve bürokrasiden kardeşlerimizi görüyorum. 
Gerçekten vakfımız büyümeye devam ediyor. Tanıtım 
filminde de gördüğünüz 2019’da yapılanlar bile bunun 
en bariz örneğidir. İnşallah vakfımız ileride daha büyük 
hizmetlere imza atacaktır.”

Yüksel, “Söz üretip iş yapmama toplumda hâkim 
olan durum iken vakfımızda iş üreten bir ekip var. Başta 
vakfımızın başkanı Mahmut Göksu ve çalışkan ekibini 
yürekten kutluyorum. Bu ekibin bir ferdi olarak burada 
bulunmaktan da onur duyuyorum.” sözlerini ifade ederken 
konuşmasına şöyle devam etti. “Yeni Dünya ekibi gece 
gündüz vakıf için koşturuyor ve onların enerjisi, samimiyet 
ve gayretleri ile birçok öğrenciye burs, yurt ve eğitim 
imkânları doğmaktadır. Bu ulvi görevde emeği geçen tüm 
vakıf dostlarını yürekten tebrik ediyorum.”

İstişare Kurulu Başkanı Yüksel sözlerini şu ifadelerle 
sonlandırdı; “Ankara Şubemizde yapılan istişare 
kurulu toplantısını katılmıştım, bizleri orada çok güzel 
ağırlamışlardı. İnşallah bir sonraki istişare kurulu 
toplantısında 18 şube ve temsilciliklerimizle, genel 
merkezimizdeki arkadaşlarımızla bir istişare toplantısını 
yapmayı teklif ediyorum. Uygun görülürse arkadaşları 
bu mekânda ağırlamak istiyorum. Bu istişare kurulu 
toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.  Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.” dedi.

MAHMUT GÖKSU “ELEŞTİRİRSENİz 
MUTLU oLURUz, çÜNKÜ ELEŞTİRİ İNSANI 
oLGUNLAŞTIRIR.”

Ardından kürsüye çıkan YDV Genel Başkanı Mahmut 
Göksu istişare toplantısının temel amacının katılımcıların 
fikir ve düşüncelerini alabilmek olduğunu vurgularken, 
vakıfta görev yapan kişiler, yönetim ve mütevelli üyelerinin 
vakfın yapmış olduğu çalışmalar hakkında özet bilgiler 
aktaracağını dile getirdi. 

Mahmut Göksu, “Daha sonra da sizlerin görüşleri, 
önerileri ve eleştirileri için mikrofonu sizlere uzatacağız.  
Dolayısıyla fikirlerinizi önerilerinizi en güzel şekilde 
iletmenizi istiyoruz. Eleştiriye sonuna kadar açığız. 
Eleştirirseniz mutlu oluruz, çünkü eleştiriler insanı 
olgunlaştırır. Biz vakıf hizmetlerinde temel amacın 
Allah’ın rızasına erişmek olduğuna inanıyor ve o amaçla 
koşuyoruz. Bu amaca giderken yaptığımız yanlışlıklar, 
eksiklikler varsa daha güzel olmasına yönelik önerileriniz 
varsa onları da bizden esirgemeyin diyoruz.” dedi. 

 
“İnsanlığa hizmet etmenin en güzel yollarından bir 
tanesinde vakıf olduğunu ecdadımız keşfetmiş ve asırlar 
boyu eserler, mabetler, mektepler, medreseler, darüşşifalar, 
su yolları, şehirler inşa etmişler hatta geçmişte devletin 
yapmak zorunda olduğu adalet, savunma ve güvenlik 
dışında hemen her şey vakıflar marifeti ile hayata 
geçirilmiştir.” diye sözlerinin altını çizdi.

Başkan Göksu son olarak “Vakıf; bir insanın kendi 
mülkünü mülkü olmaktan çıkartıp Allah’ın mülküne 
katması ve faydasını insanlara sunmasıdır. Haklarını 
insanlara sunmasıdır. Bu en kalıcı ve hayırlı bir hizmettir.” 
sözlerini ifade etti.



YENİ DÜNYA VAKFI BÜLTENİ15

24.Yıl

ŞENEL KIzILCA: “YENİ DÜNYA VAKFI’NIN 
MERKEzİNDE GENçLİK VARDIR.”
Daha sonra vakfın faaliyetlerini konu alan sunumuyla 

kürsüye çıkan Genel Başkan Yardımcısı Şenel Kızılca 
gerçekleştirdiği sunumun ardından şu sözleri dile getirdi: 

“Yeni Dünya Vakfı genelde gençlik, özelde de üniversite 
gençliği üzerinde çalışma yapmaktadır. Dolayısıyla 
Yeni Dünya Vakfının merkezinde gençlik vardır.”  
“Vakfımızın gençlere sunduğu en önemli çalışmalardan 
birisi burs hizmetidir. Her yıl ortalama Türkiye’nin 
değişik üniversitelerinde okuyan 1000 öğrenciye burs 
vermektedir.” dedi.Kızılca, daha sonra dinleyicilere onların 
fikirlerini almak için bazı sorular yöneltti. 

DR.HALİL İBRAHİM ERBAY: “ATÖLYELER 
çALIŞMALARIMIzIN TEMELİNİ 
oLUŞTURMAKTADIR.”

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Halil İbrahim Erbay 2018-
2019 döneminde gerçekleşen eğitim, kültür ve sanat 
faaliyetlerini içeren bir sunumla programa devam etti. 
Sunumunda eğitim kültür faaliyetlerine ağırlık veren 
Erbay, vakfın atölye çalışmalarını detaylarıyla anlattı. 
“Çalışmalarımızı 6 başlık altında topladık. Bunlar: Medeniyet 
Atölyesi, İslami İlimler Atölyesi, Zihin ve Düşünce Atölyesi, 
Sanat Atölyesi, Medya ve İletişim Atölyesi ve Teknoloji 
Atölyesidir. Gençlerin bu atölye çalışmalarına katılmalarının 
onların yaşıtları arasında bir adım önem çıkaracaktır. Bu 

nedenle vakıf çalışmalarımızdan gençlerimizin yetenek 
ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak bu atölyeler 
çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.” dedi.

YUNUS YILDIRIM: “BU YIL VAKFIMIz 1058 
ÖğRENCİYE BURS İMKÂNI SAğLAMAKTADIR.” 

Vakıf İdari, Mali, Burs ve Yurt durumlarını 
değerlendiren sunumlarıyla İdari ve Mali İşler 
Komisyon Başkanı Yunus Yıldırım kürsüde yerini aldı.  
Yıldırım “Vakıf çalışmalarının önemli bir ayağı da idari 
ve mali işlerdir. Yeni Dünya Vakfı yurt faaliyetlerine 
başladıktan sonra sorumlulukları artmış idari ve mali 
açıdan daha kurumsal çalışma zorunluğu ortaya 
çıkmıştır. Vakıf işi gönül işi olmakla beraber idari ve 
mali işlerde profesyonel yapıya geçmek bir zarurettir.” 
ifadelerini kullandı.  
 
Daha sonra Yeni Dünya Vakfı’nın yurt ve burs 
çalışmalarındaki son durumu rakamlarla anlatan 
Komisyon Başkanı Yıldırım, “Bu yıl vakfımız 1058 
öğrenciye burs imkânı sağlamaktadır. Ülke çapında 
15 yurdumuz faal olup doluluk oranları ortalama 
%93’tür.  Vakıf ve yurtlarımızda çalışan personel 
sayısı 80’i geçmiştir. Yurtlarda kalan öğrencilerimize 
iyi bir hizmet verebilmek, çalışanlarımıza tatmin edici 
ücret verebilmek için çabalarımız devam etmektedir.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

MUSTAFA TUNCER: “EYÜP SULTAN PRoJESİ 
HEPİMİzİ HEYECANLADIRMAKTADIR.”

Kaynak Geliştirme ve Stratejik Planlama Komisyon 
Başkanı Dr. Mustafa Tuncer vakfımızın başlattığı Eyüp 
Sultan projesinin son durumu hakkında bilgi vererek “Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü tarafından vakfımıza 49 yıllığına 
tahsis edilen Eyüp Sultan’daki yerimizin iki yıl süren imar 
ve planlama aşamasından sonra hamd olsun inşaat 
aşamasına geçilmiştir. İlk aşamada zemin iyileştirme 
tamamlanmış olup ikinci aşamada kuyu temel bölümü 
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yapılacaktır. Arkadaşlarımızın ve vakıf dostlarının gayretleri 
ve fedakârlığı ile yürüteceğimiz bu projeyi inşallah bir yıl 
sonra hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz. Vakfımızın bu 
projesinin Eyüp Sultan gibi müstesna bir muhitte olması 
hepimizi heyecanlandırmaktadır.”

Mezunlar Komisyonu Üyesi 
Sadullah Güzel ise yapmış 
olduğu Yeni Dünya Vakfı Vizyonu 
sunumuyla vakfın gelecekte 
atacağı adımları genç bir bakış 

açısıyla değerlendirdi.

Toplantıda istişare bölümüne geçilirken mikrofonu 
alan Başkan Göksu misafirlere duygu ve düşüncelerini 
aktarmaları için söz verdi. 

Teşkilatlardan Sorumlu  
Genel Başkan Yardımcısı  
Recep Yıldırım: “Şubelerimiz 
çalışmalarına tüm hızıyla devam 
etmektedir. Bazı arkadaşların 

eksikleri olmasına rağmen yakın 
bir zamanda eksiklerini tamamla-

yarak yapılarını güçlendirecektir.” 

Ankara İstişare Kurulu  
Başkanı Mustafa Ak: “Genel 

Merkezin çalışmalarını şubelerle 
birlikte takip ediyoruz. Güzel 
çalışmalar yapılmakta. Tebrik 
ediyor çalışmalarınızda başarılar 

diliyoruz.”  

Avukat Dr. Ali Göksu: “Vakfın 
çalışmalarını yakından takip eden 

birisi olarak eğitim kültürde iyi 
çalışmalar yapıyorsunuz. An-
cak bu çalışmaların daha planlı 
daha kapsamlı, sürdürülebilir 

olmasının yanında çağın getirdiği 
teknolojik gelişmeler ve yapay zekâ 

gündeme alınmalıdır.” 

Sakarya Şube Başkanı Ali İnci: 
“Biz de Sakarya’da bu kervanın 

başına geçtik. Genel Başkanın 
gayretli çalışmalarını görün-
ce heyecanlanıyoruz. İnşallah 
Sakarya’da vakfımızı insanımıza 

ve gencimize tanıtarak kalıcı ve 
güzel çalışmalar yaparız.” 

İş İnsanı Murat Sural: “Yeni 
Dünya Vakfı bizim vakfımızdır. 
Üzerimize düşeni yapacağız.” 

 
   Ankara Şube Başkanı Ali Toköz: 

“Ankara’da gece gündüz demeden 
koşturuyoruz. Buradaki heyetin 
de çalışmalarımızı zikretmesi ve 
teşekkürleri bizleri heyecanlan-
dırmakta. İnşallah hep birlikte 

kutlu hedefe yürüyeceğiz.”  

 
Psikoterapist Dr. Figen Üzer:   
“Yeni Dünya Vakfı, ortaöğretim 
düzeyinde bağımlılığı önleyici ça-
lışmalara ağırlık verirse çok mutlu 
olurum. Çalışmalarınızda başarılar 

diliyorum” 
 

 

İş İnsanı Suat Sancak: “Vakfın 
çalışmalarını ilgiyle izledim. 
Tebrik ediyorum. Bizim de bu 
çalışmalara destek olmamız 
gerektiği düşüncesindeyim. Bu 
ilk katılımım oldu. Bugünden 

itibaren aranızda daha çok 
bulunmayı arzu ederim.” 
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Mütevelli Heyeti Üyesi  
Hüseyin Sağlam: “Vakfımızın 

çalışmalarıyla her zaman onur 
duydum. Ama ne var ki yeterli 
desteği verememenin üzüntü-
sünü yaşıyorum. İnşallah emekli 

olunca tam destek burada olaca-
ğım.” 

Mütevelli Heyeti Üyesi  
Mustafa Akçay: “1996’dan beri 

Yeni Dünya Vakfı’nın içinde 
olan birisiyim. Şunu içtenlikle 
söyleyebilirim ki vakfımız 
her geçen gün daha da 
büyüyor. Bursiyer sayımız 
ve yurt kapasitelerimiz Siz 

kıymetli istişare kurulumuzunda 
destekleriyle artarak devam       

edecektir.”  

Bursa Şube Başkanı Tahsin 
Kara: “Bursa’daki çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam ediyor. Gözü-
nüz arkada kalmasın. Güzel işler 
yapmaya devam ederek vakfımızı 

daha iyi yerlere getireceğiz.” 

 
   Yönetici- Mühendis Mehmet Tevfik 

Göksu: “Vakfımızın adı Yeni Dünya 
ama bu dünya 1400 yıldır yeni 
bir dünya. Bu sebepten pergelin 
bir ayağını geçmişe bir ayağını 
da geleceğe koyarak ahlaklı bir 
nesil yetişmesini hedeflemeliyiz. 

Allah hepimizi muvaffak eylesin.” 

 

23. Dönem TBMM Plan Bütçe 
Komisyon Başkanı Mustafa 

Açıkalın: “Bizim öğrencilik 
zamanımızda böyle imkânlar 
ve etkinlikler ne yazık ki yoktu.  
Şimdiki gençler sahip olduğu 
imkânların farkında olmalılar ve 

fırsatı değerlendirmeliler. Bizim 
sahip olduğumuz imkânlarla onları 

bekleyen fırsatlar arasında dağlar kadar 
fark var. Başarılarınızın devamını diliyorum.”

Eğitim, Kültür ve Sanat  
Komisyonu Başkanı  

Umran Kılıçer: “Sabah 
namazı buluşmalarımız 
da tüm hızıyla devam 
etmekte. Bilindiği üzere ağaç 
yaşken eğilir atasözüyle 

gençlerimizle farklı camilerde 
sabah namazı buluşmaları 

gençlerin belleğinde unutulmaz 
hatıralar bırakacaktır.”

 
İstanbul Defterdarı Fahretttin 

Özdemirci: “Çalışmalarınızı 
yakından takip ediyorum. 
İnşallah gelenekselleşen 
istişare toplantımızın bir 
sonraki buluşmasında 

Eyüp Sultan’daki proje 
tamamlanmış olur.” 

 

İş İnsanı Hasan Hüseyin 
Göksu: 

“Yeni dönem vakıfları, burs ve 
yurt faaliyetleri ile varlıklarını 
devam ettirmek istiyor ama 
dünya artık farklı bir yapıda 
ilerliyor. Geleceği okuyarak 

daha faydalı vakıf işleri 
yapalım düşüncesindeyim.” 

İş İnsanı Fatih İpekçi: 
“Bugüne kadar yaptığımız gibi 
bugünden sonra da üzerimize 
düşen görevi yapacağız. Yeni 
dünyayı kurma yolunda geri 

kalmayacağız.” 
 

okul Müdürü Betül Sipa-
hioğlu: “ Bu kadar kıymetli, 
dava sahibi insanla bir arada 
olmaktan büyük bir onur ve 
gurur duyuyorum. Değerler 
eğitimini önemsiyorum. Bu 
kapsamda Ameli Salih ilkeleri-

mizin faydalı olduğuna inanıyo-
rum.” 

 
  GSI Genel Müdürü - İş İnsanı 

Burhan Yıldırım: “Yeni Dünya 
Vakfı’na başarılar diliyorum. 
Bize ne görev düşerse 
yanınızdayız.” 
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Genel Başkanımızın annesİ Fatma Göksu 
son yolculuğuna uğurlandı - Mekanı cennet olsun!

Genel Başkanımız Mahmut Göksu’nun annesi 86 
yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Adıyaman 
Besni doğumlu olan Fatma Göksu, Bağcılar Medipol 
Hastanesi’nde 7 Ocak Salı günü vefat etti. İstanbul 
Esenler Taş Camii’nde kılanan cenaze namazından 
sonra cenaze Adıyaman Gölbaşı’na götürüldü. 8 Ocak 
Çarşamba günü kendi mahalle camiileri olan Gölbaşı 
Günaydın Camii’nde cenazesi tekrar kılındı ve dualar 
edildi. Gölbaşı Gölkuzu Mezarlığı’nda eşi merhum 

Abdurrahman Göksu’nun yanına defnedilen Fatma 
Göksu’nun cenaze namazlarına ve taziye ziyaretlerine 
hem İstanbul hem Gölbaşı’nda yoğun bir katılım oldu. 
Fatma Göksu’nun 5 oğlan, 3 kız evladı vardır. 

Biz de Yeni Dünya Vakfı olarak Fatma Göksu’ya 
rahmet diliyor, geride kalan evlatlarına ve sevenlerine 
sabırlar niyaz ediyoruz. 

İstanbul Esenler Taş Camii Cenaze  Namazı

Adıyaman Gölbaşı Cenaze  Namazı İstanbul Adıyamanlılar Vakfı’nda taziyeler kabul edildi.
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İstanbul, Ankara, 
Bursa, Gaziantep 

ve Gümüşhane’de 
bulunan öğrenci 

yurtlarımızda dönem 
açılış programları 

gerçekleştirildi. 
Farklı şehirlerde 

gerçekleşen 
programlara 

Mütevelli ve Yönetim 
Kurulu birçok üyemiz 

de katılım gösterdi.

YURTLARIMIZDA YENİ DÖNEM  

AÇILIŞ PROGRAMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul, Ankara, Bursa, 
Gaziantep ve Gümüşhane’de 
bulunan öğrenci yurtlarımız-
da dönem açılış programları 
gerçekleştirildi. Farklı şehirler-
de gerçekleşen programlara 
Mütevelli ve Yönetim Kurulu 
birçok üyemiz de katılım gös-
terdi.

İstanbul’da düzenlenen 
programlarda konuşma ya-
pan Başkan Göksu, Yeni Dün-
ya Vakfı’nın kurulduğundan 
bu yana eğitim ve kültür hiz-
metlerini öncelikli faaliyet ala-
nı olarak gördüğünü, yurtların 
da temelinde eğitim olduğunu 
belirtti. Göksu, “Sorumluluk ve 
irade sahibi milli ve yerli lider 
bireylerin yetişmesi için ge-
rekli şartları sağlamak adına 

çalışıyoruz” ifadelerini kullan-
dı.

Uluslararası öğrencile-
rin de katıldığı programlarda 
Yeni Dünya Vakfı’nın her ge-
çen gün çok daha fazla öğ-
renciye ulaştığını ve kalitenin 
her yıl artarak devam ettiğini 
söyleyen Göksu, “Maksadı-
mız, vakıf değerlerimiz olan 
Amel-i Salih’in hakim olduğu 
erdemli bir toplum inşa et-
mektir” dedi.

Programın sonuna doğru 
ise yurtta kalan öğrencilerle 
karşılıklı sohbet eden vakıf yö-
neticileri gelen talep ve istek-
leri ilgili yöneticilerle beraber 
dinledi.
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SAKARYA ŞUBESİ  
ÇALIŞMALARINA hızlı BAŞLADI!

Sakarya Şubesi’nde 
osman Aydın yeni 
dönemde bayrağı 

25. Dönem AK 
Parti Sakarya 

Milletvekili Ali İnci’ye 
devretti. Başkan 
İnci, düzenlenen 

toplantıda yönetim 
kurulunu tanıtarak 

yeni dönem 
faaliyetleri hakkında 

bilgi verdi. 

‘Yarınlar için bugünden çalışıyoruz’ 
sloganıyla yola çıkan Yeni Dünya Vakfı 
Sakarya Şubesi yeni dönemde Ali 
İnci’nin başkanlığında çalışmalarına 
devam edecek. Başkan İnci, düzenlenen 
toplantıda yönetim kurulunu tanıtarak 
yeni dönem faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi. Programa Yeni Dünya Vakfı Genel 
Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım ve 
basın mensupları da katılım sağladı. 

HEDEFLERİMİz BÜYÜK
Ali İnci düzenlediği basın toplantısın-

da, “Yönetim kurulu üyelerimizle yaptığı-
mız istişare sonrasında vakfımızın şube 
binasını tuttuk ve çalışmalarımıza başla-
dık. Çok büyük hedeflerimiz var. Bu he-
deflerimiz öncelikli olarak bu yıl için ilk 
etapta 100 öğrenciye burs vermek ola-
caktır. Gençlerimizin kültürel sosyal her 
yönden faydalanacağı işlere, projelere 
imza atacağız. Değişen çağa ayak uydu-
rup çalışmalarımıza bu yönden şekil vere-

ceğiz. Sadece ülkemizdeki gençler ile sı-
nırlı kalmayıp Dünya gençliğinin dertleriyle 
dertleneceğiz. Ben yönetim kurulumuza 
çok güveniyorum” ifadelerini kullandı.  

ÖğRENCİLERİ HAYATA 
HAzIRLIYoRUz
Programda konuşan Yeni Dünya Vakfı 

Genel Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım, 
“Ali İnci başkanımızla siyaseten tanışıklı-
ğımız var, dostluğumuz geçmişe dayanı-
yor. Şu anda aktif olarak siyasetin içinde 
görev almasak da teşkilat çalışmalarında, 
vakıf çalışmalarında sürekli bulunuyo-
ruz. Siyaseti her zaman vatana, millete, 
gençliğe hizmet aracı olarak gördük ve 
hala aynı noktadayız. Vakıf çalışmalarını 
topluma hizmet etmenin en samimi bir 
alanı görerek el ele Yeni Dünya’nın ku-
rulması için azimle çalışacağız. Bu bay-
rağı Sakarya’da devralan arkadaşlarımıza 
görevlerinde başarılar diliyoruz” sözlerini 
sarf etti.
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Bursa Akademİsİ’nİn 
sekİzİncİ dönemİ tamamlandı

Bu süreç içerisinde birçok öğrenci ve 
kitapla tanışıldı, konuşuldu ve tartışıldı. 
Bu çağın insanı ve toplumu kendi 
geleneğimiz, dinimiz ve değerlerimiz 
ışığında değerlendirildi. 

 Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da döneme psikanalitik 
edebiyat okumaları ile 
başlandı. Bu dönemki 
konu ise anlam arayışıydı. 
Bilindiği üzere davranışçı 
psikolojide teşhis, ilaç ve 
kesinlik vardır. Psikanalitik 
psikolojide ise söz ve 
açıklama vardır. Psikanalitik 
edebiyat okumasında buna 

dikkat edilerek okunan 
romanların karakterleri, 
yazıldıkları dönem, 
günümüz toplumu ve 
insanını da işin içine 
katarak anlam arayışı 
çerçevesinde değer, 
sorumluluk ve ilişkiler 
bazında incelendi. 
Bu bağlamda temel 
motto “cesaret” oldu. 
Zira 21. yüzyılda 

ayakta kalmanın yolu 

cesur olup çağa karşı dik durmak ve 
sorgulayıcı olmaktır. Çünkü biz ancak bu 
yolla benlik bütünlüğümüzü paramparça 
eden, bizi kışkırtıcı hazza ve zamansızlığa 
sürükleyen bu çağdan kendimiz olursak 
çıkabiliriz. 

Akif Hayta’nın ifadeleri ile; 
“Postmodern dünyanın bize dayattığı 
en vahşi şey düşünme biçimlerimizi 
elimizden almasıdır. Çünkü her şeyi 
akışkanlık içinde değişiyor, dönüşüyor 
ve biz neyi nasıl idrak edeceğimizi 
bilemiyoruz. Sonuç olarak kitleler 
halinde kararsız, karamsar, mutsuz 
bir nesil yetişiyor. Bu durum ise bizleri 
varoluşsal boşluğa ve boğucu bir hiçliğin 
içine sokuyor. Bu boğucu hiçliğin 
içinden çıkıp anlamlı bir hayat sürmek 
ise 3 yolla gerçekleşir:

1. Cesaret
2. Bedel ödemeye hazır olmak
3. Hiçbir zaman kendi menfaatimizi 

öncelememek”
   Bu yöntem atölye boyunca mihenk 

taşı sayıldı. Bu atölye ile çağın farkında 
olan, aynı zamanda kendi dininin, 
değerlerinin ve kültürünün farkında olan 
bir nesil yetiştirmek amaçlandı.

Yeni Dünya Vakfı 
Bursa Şubesinin Eğitim 
Koordinatörü ve Bursa 

Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 

Öğretim Üyesi  
Dr. Akif Hayta  

ile yapılan okuma 
atölyelerine devam 

edildi. Üçüncü yılında 
sekizinci atölye  

geride kaldı.
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Şehit Ahmet 
Özsoy Futbol 

Turnuvası; 
yurtlarımızda kalan 

öğrencilerimizin 
çıkardığı 16 

takımın katılımı 
ile gerçekleşen 

ve iki takımın 
finale kalmasıyla 
gerçekleşmiştir.

Ankara Şube Gençlik Kollarının 
düzenlemiş olduğu, Mamak Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleşen Şehit Ahmet 
Özsoy Futbol Turnuvası; yurtlarımızda 
kalan öğrencilerimizin çıkardığı 16 takımın 
katılımı ile gerçekleşti. Finalde Gazi 
Sağlık Medeniyet ve Şehit Ahmet Özsoy 

Yurtlarında kalan öğrencilerimizin oynadığı 
maç, 8-7 Şehit Ahmet Özsoy Yurdunun 
galibiyeti ile sonuçlandı. Şampiyonluk 
kupasını Ali Toköz, takım kaptanına 
takdim etti. Günün anısına finalist takım 
oyuncularına madalyaları ve eşofman 
verildi.

Ankara şubesİ gençLİk Kolları
Futbol Turnuvası 
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Ankara Şubesİ
Kare kalem Projesİnİ Tamamladı

Ankara Şubemizde teorik fotoğrafçı-
lık derslerinin ardından uygulamalı ola-
rak farklı mekanlarda fotoğraf çekilerek, 
şehir içi ve şehir dışı geziler gerçekleş-
tirildi. Proje kapsamında Kastamonu’ya 
da iki günlük gezi düzenlendi.  
 
Toplamda projemizde gönüllü olarak 60 
öğrenci yer aldı. Proje sonunda öğren-
cilerimiz ve diğer misafirlerimizin katı-
lımı ile Mamak Sivil Toplum Konferans 

Salonu’nda kapanış programı gerçekleş-
ti. Programda proje dahilinde öğrencile-
rin çekmiş olduğu fotoğraflar sergilendi. 
Daha sonra Proje Koordinatörü Murat 
Soysal proje boyunca yapılan faaliyetler 
hakkında bilgi verdi.  Şube Başkanı Ali 
Toköz’ün konuşmasının ardından en çok 
fotoğraf çeken proje katılımcılarına plaket 
verildi. Program Abdullah Sevinçkan kon-
seriyle sona erdi.

Gençlik ve  
Spor Bakanlığı  

2018-2 çağrı 
Dönemi Kapsamında 

desteklenen  
Yeni Dünya Vakfı 

Ankara Şube’sinin  bir 
yılı aşkın süre 

yürütmekte olduğu, 
Kare Kalem Projesi 

tamamlandı.
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GENÇLER KEF KEN KAMPINDA!

Ülkemizin dört bir 
yanından gelen 

gençlerin ve vakıf 
yöneticilerimizin 
katılımıyla her yıl 
geleneksel olarak 

düzenlediğimiz 
Kefken Gençlik 

Kampı bu yıl 
da 2-6 Ekim 

tarihlerinde dolu 
dolu bir programla 

tamamlandı.

Eğlenerek ve öğrenerek geçen 
gençlik kampı, yöneticilerimizin gençlere 
tecrübelerini aktardığı güzel bir ortam 
sağladı. Genel Başkan Mahmut Göksu, 
Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım, Başkan 
Yardımcısı Mustafa Üçüncü, Mütevelli 
Heyet Üyesi Mustafa Akçay, Mütevelli 
Heyet Üyesi Mehmet Çelik, Genel 
Merkez Koordinatörü Şafak Alacakoç, 
Genel Merkez Hukuk İşleri Komisyon 
Başkanı Abdussamet Aydın, Genel 

Merkez İnşaat Emlak Komisyon Başkanı 
Abdulkadir Şengör, Genel Merkez Tanıtım 
ve Medya Komisyon Başkanı Uğur 
Mutlu, Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, 
Sakarya Şube Başkanı Ali İnci, Kırşehir 
Şube Başkanı Ali Kaygısız, Bursa Şube 
Başkanı Tahsin Kara, Ankara İstişare 
Kurulu Başkanı Mustafa Ak, Önceki 
Dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
Tarihçi-yazar Cevat Topkara 
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GENÇLER KEF KEN KAMPINDA!

Önceki Dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim KaraosmanoğluSakarya Şube Başkanımız Ali İnci öğrencilerle
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gençlerle bir araya gelen isimler arasındaydı. 

Kampımızın ikinci günü Tarihçi Yazar Cevat 
Topkara’nın Metafizik üzerine değerlendirmeleri ve 
gençliğe tavsiyelerinin olduğu konuşmasıyla başladı. 
Günün devamında Önceki Dönem Kocaeli Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kampı ziyaret etti. 
“Gençliği olmayan bir ülkenin geleceği olamaz” diyen 
Karaosmanoğlu, gençlikle beraber olduğu için mutlu 
olduğunu belirtti. Ayrıca “Hedefi olan, davası olan, umudunu 
yitirmemiş ve davasına büyük bir aşkla bağlanmış insandır 
genç. O yüzden hepimiz genç kalalım.” sözlerini de ekledi. 

İkinci günün akşamında ise Genel Başkan Mahmut 
Göksu eşliğinde Şube Başkanları vakıf çalışmalarını 
sundular. Ülkenin dört bir yanında vakıf çatısı altında 
yapılan gençlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti 
aktaran Göksu, “Yeni Dünya Vakfı 1996 yılından beri 

durmaksızın gençlik için çalışmaktadır. Sunulan burs 
desteği ve yurt imkanlarımız her geçen sene artmakta, 
eğitim, kültür ve sanat çalışmalarımız ise sizlerin de 
katkısıyla çoğalmaktadır. Gençlerimizin en verimli 
yıllarında her ihtiyacına cevap veren bir vakıf olma yolunda 
ilerliyor, her geçen gün daha büyüyerek yolumuza devam 
ediyoruz. Bu mühim yolda en büyük yol arkadaşımız 
Şube Başkanlarıdır. Yaptığınız çalışmaları kutluyor, 
hepinize başarılar diliyorum.” dedi. Ayrıca sunumlardan 
sonra gençler söyledikleri ezgilerle geceye renk kattılar. 

Kampın son 2 günü dolu dolu etkinliklerle tamamlandı. 
Futbol, voleybol, masa tenisi ve münazara turnuvalarıyla 
başlayan samimiyet ortamı havuz ve deniz etkinlikleri, el 
sanatları ve geleneksel okçuluk etkinliği ile pekişti. Ayrıca 
Sakarya Şube Başkanımız Ali İnci’nin gençlerle güreşmesi 
de kampa renk kattı. 
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Yenİ Dünya Gençlerİ 
Doğa Kampında Buluştu!

İlk program 17-21 Ağustos tarihleri 
arasında kız öğrenciler için gerçekleşti. 
Kampın ilk gününde Genel Merkez, 
Ankara Şube, Bursa ve Kırıkkale 
temsilcilik sorumlularıyla birlikte 
tanışma programı düzenlendi. İkinci 
gününde ise öğrenciler için at binme 
etkinliği ile Kastamonu’nun güzelliklerini 

keşfetmek için şehir gezisi gerçekleşti.  

Birçok aktivite ve çeşitli gezilerin 
olduğu kamp programının üçüncü günü 
ise yoğun bir şekilde tamamlandı. Gençler 
Kadıdağı’nda; okçuluk, el sanatları, 
paintball, taş baskı, ip parkuru gibi çeşitli 
etkinlikler düzenleyerek doğa ile bütünleşti.

Yeni Dünya Vakfı, 
17-26 Ağustos 

tarihlerinde, Türkiye’
nin dört bir yanındaki 

şubelerden gelen 
vakıf öğrencileri 
için Kastamonu 

Kadıdağı’nda Gençlik 
Kampı düzenledi.
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Aynı zamanda Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi, Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, 
Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Kastamonu 
Gençlik Spor İl Müdürü Reşat Asrak kampı 
ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiler. 

23- 26 Ağustos tarihleri arasında ise erkek 
öğrencilerin programı gerçekleştirildi. İp parkuru, futbol 

maçı gibi çeşitli etkinliklerin olduğu kamp alanını; 
Genel Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım, Ankara Şube 
Başkanı Ali Toköz, Ankara İstişare Kurulu Başkanı 
Mustafa Ak, Ankara Spor Sosyal İşler Komisyon 
Başkanı Ejder Kındıra ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya 
gelen heyet aktivitelerin bir kısmına katılım sağlayarak 
gençlerle sohbet ettiler.

Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi, Mardin Milletvekili Gönül 
Bekin Şahkulubey, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız 

Kız Kampında bir söyleşi gerçekleştirdiler.

Tarihçi Yazar Hasan Eren Ulu
Erkek Kampında bir söyleşi gerçekleştirdi.

23-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen erkek kampı öğrencileri

17-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen kız kampı öğrencileri
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Hak-İş Hizmet-İş Sendikası emek konuke-
vinde yemekli olarak düzenlenen Ankara İs-
tişare Kurulu Toplantısı, 2019-2020 eğitim 
faaliyetleri konusu ile toplandı. İstişare Ku-
rulu Başkanı Mustafa Ak başkanlığında,  
TBMM Eski Meclis Başkan Vekili İsmail 
Alptekin,   Milletvekili Fazlı Erdoğan, Mah-
mut Kaçar, Yahya Akman,İş Adamı Ahmet 
Yavuz, Kars-Ardahan-Iğdır Dernek Feda-
rasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, Esnaf 
ve Sanatkarlar  Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Çelikus, İşAdamı Ne-
sim Çelik ve çok sayıda vakıf dostu katıldı. 
 
İstişare Kurulu Başkan Veki-
li Abdullah Güven’in progra-
mı sunumuyla başlayan toplantı  
İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Ak’ın 
açılış konuşması, genel başkan ve şube 
başkanı selamlama konuşmalarının ar-
dından eğitim, kültür ve sanattan so-
rumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 

Yavuz’un yeni dönem eğitim faaliyetlerini 
slayt ve videolarla anlatımı ile devam etti.  
 
Geniş kapsamlı güzel hazırlanmış su-
num herkesin beğenisini kazandı. Daha 
sonra Kurul üyeleri ise bu çalışma üze-
rinde görüşlerini beyan ettiler. Progra-
ma Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı 
da katılım sağlayarak Ulusal Ajans’ın 
çalışmları hakkında bir konuşma yaptı.  
 
İlker Astarcı, Ulusal Ajans’ın proje karşı-
lığında önemli katkı verdiğini Yeni Dünya 
Vakfı’nın da Ulusal Ajansa proje hazırlıya-
rak bundan faydalanabileceğini ifade etti. 
  
Tüm katılımcılar vakfın çalışmalarına des-
tek olacaklarını ifade ederek başarılar dile-
diler.
  
Kurul toplantısı her üç ayda bir düzenli ola-
rak toplanmak üzere sona erdi.

ANKARA İSTİŞARE KURULU
 TOPLANTISI

Yeni Dünya Vakfı 
Ankara Şubesi, 
Ankara İstişare 
Kurulu Başkanı 

Mustafa Ak 
öncülüğünde yeni 

dönem eğitim 
faaliyetlerini 

görüşmek üzere 
Hizmet-İş Sendikası 
Emek Konukevi’nde, 

İstişare Kurulu 
Toplantısı 

gerçekleştirdi.

Ankara İstişare Kurulu 
Başkanı Mustafa Ak 

Ulusal Ajans Başkanı 
İlker Astarcı

Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Yavuz
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GELENEKSEL MEDRESE KAHvaltısı
FATMA GÜLŞEN KOÇAK İLE SÖYLEŞİ

“Siz müslümansınız. Allah sizi artılar-
la kodlamış. Bunların farkına varın.” diyerek 
başlayan Koçak, “Evet Kudüs işgal altında, 
peki İstanbul değil mi? İstanbul da işgal al-
tında. Mesela lavabolarımız bile onların bo-
yuna göre ayarlanmış durumda. Müslüman 
bir mimarın mühendisin çıkıp abdeste uygun 
şekilde düzenlemesi gerekli.” deyip öğrencile-
rin dikkatini çalışmanın ve üretmenin gerekli-
liğine çekti.

 
“Bütün darbeler, ekonomik yaptırımlar 

sizin yüzünüzden oluyor. Siz kimliğinizi ta-
nımayın, gözünüzü açmayın diye yapıyorlar 
her şeyi. Çünkü onlar, dünyayı değiştirecek 
olanların sizler olduğunu biliyorlar. Eğer kim-
liğinizin farkına varırsanız neler yapabilece-
ğinizi tahmin ediyor ve size kim olduğunuzu 
unutturmaya çalışıyorlar.” dedi ve sözlerine 
“Kimlikli, varlıklı, haysiyetli ve hakkaniyetli ol-
malısınız. Sizin bir ayağınız bu topraklarda, bir 
ayağınız Kudüs’te Mısır’da Suriye’de, bir aya-
ğınız da Amerika’da olmalı. Siz hepsine ula-
şabilecek, bekleyenleri sevindirecek kodlara 
sahipsiniz.” diyerek devam etti.

 “Birinizi diğerinden ayıran şey inanmış-
lığı ve çalışkanlığı. Yapacağı şeye, istediği 
şeye ne kadar inandığı ve onun için ne kadar 
çalıştığı.” diyen Koçak, öğrencilere hayalleri-
ne inanmaları ve o yolda çalışmaları gerekti-
ğini hatırlattı. 

Önceki neslin kendi medeniyetini küçük 
gören bir eğitim sisteminden geçtiğini, şimdi-
ki neslin araştırmayı bildiğini ve yarının onlar-
da olduğunu belirtirken, “Ben size güveniyo-
rum, siz bizim gibi değilsiniz, teknolojiden de 
faydalanabiliyorsunuz.” dedi. 

Öğrencilerin ilgiyle dinlediği söyleşide 
zaman zaman anılarına, zaman zaman ha-
yallerine yer veren koçak hayatından, öğren-
diklerinden, öğretmek istediklerinden, genç 
olmanın ve özellikle Müslüman bir genç ol-
manın artılarından bahsetti.

“Kalpler Allah’ın evidir. Kalpler onun oldu-
ğu için O sevdirir ya da sevdirmez. Ben sizi 
her şeyimle kandırabilirim, yalnız kalbinizi 
kandıramam. Allah’ındır, O sevdirirse seversi-
niz. Hiçbir şeyi kemalat derecesine çıkarma-
yın, imtihan olursunuz. Kemalata layık olan 
Allah’tır. Bir şeyi kalbinize koymayın, sadece 
Allah rızası için yapın. Kendi yörüngemizde 
bir şekilde dönüyoruz zaten. Aslolan insanlık 
ve Allah için ne kadar fedakarlık yaptığımız-
dır. Dünyanın kendi dönüşü dışında bir de 
Güneşin etrafında döndüğü gibi dönersek 
mevsimleri oluşturabiliriz. Dua ettiğiniz her 
konuda fiili duanızı da eksik etmeyip elinizden 
geldiği kadar çabalamalısınız. Ruhunuza ve 
Allah’a yakın hayalleriniz olsun. Onu ger-
çekleştirince de tekrar kurun.” gibi kıymetli 
tavsiyelerle sohbetini sonlandırdı.

Ayda bir kez 
düzenlenen ve 

gençlerin yoğun ilgi 
gösterdiği Geleneksel 
Medrese Kahvaltıları 

programı devam 
ediyor. Son olarak 

7 Aralık Cumartesi 
günü gerçekleştirilen 

programın ardından 
ağırlanan konuk 

ise; TYB İstanbul 
Koordinatörü ve Yeni 

Akit Yazarı Fatma 
Gülşen Koçak oldu. 

“Dünya üzerinde 
Genç ve Müslüman 
olmak” konusunda 

konuşup öğrencilere 
kıymetli tavsiyelerde 

bulundu. 
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Gençlerimiz 
İstanbul’un eşsiz 

manzarası eşliğinde 
kahvaltıda buluştu. 

Geleneksel hale 
getirdiğimiz 

“Gençlik Buluşması” 
etkinliğimiz Üsküdar 

Valide Sultan 
Gemisi’nde boğaz 

turu eşliğinde 
tamamlandı.

Aralarında uluslararası öğrencilerin 
de bulunduğu Yeni Dünya Vakfı genç-
leri, Valide Sultan Gemisi ile boğaz 
turu yaptılar. Anadolu ve Avrupa yaka-
sı kıyı şeridini turlayan gemide, rehber 
anlatımıyla gençler Boğaziçi’nin ta-
rihi ve kültürel değerlerini öğrendiler.  

Üsküdar iskelesinden hareket eden 
gemide Yeni Dünya Vakfı Gençlik Kolla-
rının yanı sıra, Kağıthane, Çağlayan, Bü-
yükçekmece ve Küçükçekmece yurtları-
mızdaki öğrenciler ile vakıf yöneticilerimiz 
de katılım gösterdiler. 

Yeni Dünya Vakfı Mütevelli Heyet Üye-
si Mustafa Akçay’ın yaptığı açılış konuş-
masının ardından İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Murat Altınöz de bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşma-
lardan sonra kürsüye çıkan Gençlik Kolları 
Başkanı Eslem Zeynep Atabey ve Başkan 
Yardımcısı İdris Oran ise şu ana dek ya-
pılan etkinliklerden bahsederek yıl boyun-
ca yapılacak diğer faaliyetleri belirttiler. 

Gezi, çekilen toplu hatıra fotoğrafının 
ardından sona erdi. 

Geleneksel
Gençlİk Buluşması
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Uluslararası Öğrenciler Mütevelli Yönetim Kurulu Üyemiz 
Mustafa Akçay ile birlikte
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Yeni Dünya Vakfı
Teknofest’te!

Yeni Dünya 
Vakfı gençlerinin 

kendi imkânları 
ile geliştirdiği 

uzaktan komutalı 
elektromanyetik 
tüfek platformu: 

Ulubatlı, 
Teknofest’te büyük 

ilgi gördü. 

Yeni Dünya Vakfı gençlerinin kendi 
imkânları ile geliştirdiği elektromanyetik 
tüfek ve havan sistemi: Ulubatlı, 
Teknofest’te büyük ilgi gördü. Festivalin 
3. gününde Genel Başkanımız Mahmut 
Göksu, Savunma Sanayi Başkan Müşaviri 
İlyas Aydoğan, Genel Merkez Komisyon 
Başkanımız Uğur Mutlu ve Genel 
Koordinatör Yardımcımız Serhat Yılmaz 
standımızda incelemelerde bulundular. 

Teknofest’e katılan Başkan Göksu 
yaptığı açıklamada, ‘Yeni Türkiye’nin 
inşasında milli ve yerli düşünceye sahip, 
yeniliklere açık, teknolojiyle barışık 
gençlerimiz umutlarımızı arttırdı. Yeni 
Dünya Vakfı olarak bizler de gençlerimize 
bugün olduğu gibi elimizden gelen 
desteği sunuyoruz, sunmaya da devam 
edeceğiz. Vakfımız adına üstlendikleri 
bu milli ve yerli teknoloji yarışında 
gençlerimize başarılar diliyorum’ dedi.

Savunma Sanayi Başkan 
Müşaviri İlyas Aydoğan 

YDV öğrencilerinin geliştirmiş 
olduğunu ürünü inceledi
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Gençlerin üretmiş oldukları silah sistemi üzerinde 
detaylı incelemelerde bulunan Savunma Sanayi 
Başkan Müşaviri İlyas Aydoğan ise, ‘Günümüz 
dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci 
şartı; teknolojiyi tasarlayan, üreten ve ihraç eden 
ülke konumuna ulaşmaktır. Yeni Dünya Vakfı 
gençleri ise çok güzel bir adım atarak kendi imkanları 
ile elektromanyetik tüfek ve havan sistemini 
geliştirmişler, test etmişler ve başarılı sonuçlar 
elde etmişler. Bizler de elimizden gelen desteği 
gençlerimize sunarak onların ürettiği bu teknolojileri 

ülke yararına kullanmak için seferber olacağız’ dedi. 

Vakfımız standında yaptıkları incelemenin 
ardından diğer kurumların standını ziyaret eden Genel 
Başkanımız Mahmut Göksu, Savunma Sanayi Başkan 
Müşaviri İlyas Aydoğan, Genel Merkez Komisyon 
Başkanımız Uğur Mutlu ve Genel Koordinatör 
Yardımcımız Serhat Yılmaz’dan oluşan heyet başarılı 
çalışmalar üreten mucit gençleri tebrik etti ve hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

Teknofest’e vakfımızı temsilen bursiyerlerimizden 
Yunus Kaleli ve Gürsel Gül katılım gösterdi. 
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Yeni Dünya Vakfı gençlerinin kendi 
imkânları ile geliştirdiği elektromanyetik 
ateşsiz silah sistemi: Ulubatlı ve Ekos Ro-
botic Akıllı Aktüatör Sistemi etkinlik festival 
boyunca büyük ilgi gördü. Festivalin ardın-
dan Savunma Sanayi Başkanlığı’na davet 
edilen gençler projelerini yetkili mercilere 
iletti. 

Festival sonrası Savunma Sanayi 
Başkanlığı’na davet edilen gençler proje-
lerini, SSB Daire Başkanlarına, SSB özel 
kalem müdürüne ve yetkili mercilere sun-
du. Görüşmeler sonrası ürünün üretimi ve 
silahlı kuvvetlerinin kullanımına vermek 
için iştirak içerisinde ilerleyeceğini belirten 
gençler çalışmalarına şimdiden başladılar.

Proje ile yakından il-
gilenen Savunma Sana-
yi Başkan Müşaviri İlyas 
Aydoğan ise, ‘Teknofest 
boyunca sahada incele-
melerde bulunduk, kayda 
değer başarılı projelerin 
sahiplerini Ankara’ya 
davet ettik. Bunlardan 

birisi de Ulubatlı Silah Sistemi’dir. Ülkemiz 
artık silah üreten ve geliştiren bir gençliğe 
sahip. Bizlerde bu projelerle yakından ilgi-
leniyoruz. ’ dedi.

ULUBATLI SİLAH SİSTEMİ VE EKoS 
RoBoTİC SİSTEMİ NEDİR?

Vakıf gençlerimizin ürettiği Ulubatlı Si-
lahı; 3 namlulu bilgisayar kontrollü elektro-
manyetik coilgun ile birlikte 20 mm mermi 
atabilen bir teknolojiyle donatıldı. Bu özel-
liklerie sayesinde uçak ve tank zırhlarını 
delebilmektedir. Ayrıca Ulubatlı Silah Siste-
minde kullanılan elektromanyetik  (coilgun) 
sistemin kullanılması ateş sesi, ışığı gibi 
uyarıcı ve yer bildiren etkilerin olmaması 
silaha hayalet silah özelliği katıyor. Ekos 
Robotic ise yüksek tork ve yüksek hassa-
siyet üreterek silahı uzaktan kontrollü bir 
şekilde yönlendirilmesi, hedefe yöneltilme-
si konusunda silahın otonomizasyon göre-
vini üstleniyor.

yenİ dünya öğrencİlerİnİn
EKOS ROBOTıC ve ULUBATLI PROJESİ

Teknofest’te büyük 
ilgi gören Ateşsiz 

Silah Sistemi: 
Ulubatlı’yı Festivalin 

ardından Savunma 
Sanayi Başkanlığı’na 
davet edilen gençler  

yetkili mercilere 
iletti. 
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Ankara Şube Erkek Gençlik Kolları Baş-
kanı Zeyid Korkmaz, görevi Furkan Atçı’ya 
devrederken, Ankara Şube Kız Gençlik Kol-
ları Başkanı Meltem Çatkın, görevi Rabia 
Berre Tufan‘a devretti. 

Ankara Şube Erkek Gençlik Kolla-
rı Başkanı Zeyid Korkmaz, görevi Furkan 
Atçı’ya Kitap Kafe’de düzenlenen törenle 
devretti. Kız Gençlik Kollarının görev de-

ğişim töreni ise Ankara Şube Başkanı Ali 
Toköz, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üye-
leri Gönül Bekin Şahkulubey ve Mustafa 
Yavuz ile Kız Gençlik Kolları Üyelerinin ka-
tılımıyla vakıf şube merkezinde gerçekleşti. 
 
Görevi devralan başkanlar, yapılan güzel 
işleri örnek alarak daha güzel işlere imza 
atacaklarının sözünü verdiler.

Ankara Şubesİ Gençlİk Kollarında 

Bayrak Değİşİmİ! 
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Yeni Dünya’da
Uluslararası Öğrenciler
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Arnavut  Öğrencİler 
Ülkelerİnİ Tanıttı

Uluslararası öğrencilerimizin sunu-
muyla gerçekleşen ülke tanıtımlarının ilki 
23 Kasım Cumartesi günü Genel Merke-
zimizde gerçekleştirildi.

Arnavut öğrencilerimizden Fitim Ro-
paj ve Aurena Hima’nın sundukları prog-
ramda Arnavutluk’un tarihi ve kültürü 
başta olmak üzere birçok yönü ele alındı. 
Katılımcılar, Arnavutluk hakkında bilin-
meyenleri ve yanlış bilinenleri öğrendiler. 

Arnavutların, Osmanlı imparatorluğu içe-
risinde yönetimde en çok yer alan etnik 
grup olmasından, 1945’te komünizmin 
Arnavutluk’a gelmesiyle bütün dinlerin 
nasıl yasaklandığı ve ülkenin ateistleşti-
rilmesinden bahsedildi. Ayrıca, Arnavut-
luk tarihindeki Osmanlı dönemi konusu 
da dinleyiciler tarafından ilgi çekti. Ülke-
nin tanıtım videosu izlendikten sonra ha-
tıra fotoğrafıyla program sona erdi.

Yeni Dünya 
Vakfı Uluslararası 

Öğrenciler 
Komisyonunun 

düzenlediği 
“Arnavutluk Ülke 

Tanıtımı” Genel 
Merkezimizde 

gerçekleştirildi.
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Yemenlİ öğrencİler
Ülkelerİnİ Tanıttı

Ankara Şubesi 
Uluslararası 

Öğrenciler 
Komisyonu’nun 

düzenlemiş olduğu 
Ülke Tanıtım 

Toplantısında  
‘Yemen Ülke 

Tanıtımı’ yapıldı.

Uluslarası Öğrenciler Komisyonu’nun 
düzenlemiş olduğu Ülke Tanıtım Toplan-
tısında Ekim 2019 tarihinde Yemen ülke-
sinin tanıtımı yapıldı. Program, Kur’an-ı 
Kerim Tilaveti ile başladı, iki milletin milli 
marşlarının  okunması ile devam etti. 
Açılış konuşmasını Uluslararası Ko-
misyon Başkanı Hafijjur Rahman yap-
tı, daha sonra ülke tanıtım videosu ve 
sunumunu Yemenli Öğrenciler Derneği 
Ankara-Kırıkkale Şube Başkanı Hashid 

Al Shamiri yapmıştır. YDV Şube Başka-
nı Ali Toköz yaptığı konuşmada iki ülke-
nin kardeşliği ve tarihi hususunda bilgi 
vererek gelen misafirlere teşekkür etti. 
Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Mehmet Düğmeci konuşmasını yapa-
rak gelen misafirleri selamladı. Yemenli 
öğrenciler ülkelerinin tanıtımı esnasında 
kendi yörelerine özgü dans ve örf adet-
lerinin yanı sıra ülkelerine ait çeşitli giysi, 
süs eşyaları ve kokuları sergilediler.
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Nepallİ Öğrencİler
Ülkelerİnİ Tanıttı

Uluslararası 
öğrencilerimizin 

sunumuyla 
gerçekleşen ülke 

tanıtımlarının 
ikincisi 14 Aralık 
Cumartesi günü 

Genel Merkezimizde 
gerçekleştirildi.

Nepali öğrencimiz Faris Owaim’ın 
sunduğu ülke tanıtımı, “Neden Nepal?” 
sorusuyla başlatıldı. Öncelikle dinleyici-
lerin Nepal hakkında bilgi ve fikirlerinin 
dile getirilmesini isteyen sunucu, Uzak 
Doğu Asya’nın iki devi Hindistan ve Çin 
arasındaki Nepal’in coğrafyasını anlat-
tı. Dünya’nın en yüksek 10 tepesinden 
8’inin Nepal’de bulunduğundan, hiçbir 
ülkenin sömürgesi olmadığı halde bir 
bağımsızlık gününün olmamasından, 
Nepal’de 80’den fazla etnik grup bulu-
nup 123’ten fazla dil ve lehçe konuşul-
duğundan ve dünyada bayrağı dörtgen 
olmayan tek ülkenin Nepal olduğundan 
bahsedildi. Daha sonra öğrencilere iki 
soru sorup bilene hediyesi olduğunu 

söyleyen sunucu Faris Owaim; Nepal’de 
UNESCO tarafından Dünya miras liste-
sinde yer alan kültürel, tarihi ve doğal 
alanlardan bazılarını anlattı. 

Programda Nepalli müslümanlara, 
başlıca sorunlarına ve olabilecek çö-
zümlerine değinildi. Türkiye-Nepal dip-
lomatik ilişkisi hakkında da konuşulan 
program; Nepal’in dağları, nesli tüken-
mekte olan birden fazla hayvanların 
bulunduğu milli parkları, doğal sporlar, 
festival, insanlar ve nefes kesen manza-
raları içeren bir video gösterisiyle sona 
erdi.
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Nİjeryalı  Öğrencİler 
Ülkelerİnİ Tanıttı

Uluslararası 
öğrencilerimizin 

sunumuyla 
gerçekleşen ülke 
tanıtımlarında 28 
Aralık cumartesi 

günü Nijerya 
vardı. Nijeryalı 
öğrencilerimiz 

Kamal Tasiu 
Abdullahil 

tarafından ülkesi 
anlatıldı.

Afrika’nın devi olarak bilinen 
Nijerya’nın isminin kökeni, bayrağının 
anlamı, kültürü ve nüfusundan bahse-
dildi. Ayrıca Nijerya’da resmi dil olan İn-
gilizce dışında 500 kadar dilin konuşu-
luyor olması ve Hausa, Yoruba, İbo gibi 
250’den fazla etnik grup oluşu katılım-
cılar tarafından ilgi gördü. Katılımcılara 

Hausalar’ın geleneksel dansının yer aldı-
ğı bir video izletildi. Buna ek olarak, Nijer-
ya’daki Merkez Camii, kiliseler, Maitsirga 
Şelalesi, Eko Atlantik Şehri, Ulusal Sanat 
Tiyatrosu ve Üçüncü Anakara Köprüsü 
gibi bazı önemli yerlerin fotoğrafları gös-
terildi. Katılımcıların yorum ve soruları 
alındıktan sonra program sona erdi.
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Endnote Eğİtİmİ

Lisans, Yüksek 
Lisans ve Doktora 

öğrenciler  için  
özellikle tez yazım 

aşamasında 
faydalı olan 

ENDNoTE eğitimi  
vakıf Genel 

Merkezimizde 
gerçekleşti.

Akademik hayata katkı sunacak End-
note eğitimi, Bangladeş Uluslararası İs-
lam Üniversitesi Ekonomi ve Bankacılık 
Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent 
Zobayer Ahmed tarafından veriliyor. 

Aynı zamanda Konya Selçuk Üniver-
sitesi doktora öğrencisi olan Zobayer 

Ahmed, Endnote eğitiminin öğrenciler 
için faydalı olacağını söylüyor. Herhan-
gi bir konuda yazı yazmada, makale ve 
tez hazırlamada dipnot ve kaynakçanın 
kolay kullanımını sağlayan Endnote eği-
timi; lisans, yüksek lisans ve doktora öğ-
rencilerinin katılımıyla devam ediyor. 
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Yeni Dünya Vakfı 
Uluslararası Öğrenci 

Komisyonunun 
düzenlediği 

tanışma toplantısı 
70 farklı ülkeden 

temsilci gençlerin 
katılımıyla 30 Kasım 

Cumartesi günü 
İstanbul Topkapı 

Sosyal Tesislerinde 
gerçekleştirildi.

70 FARKLI ÜLKEDEN GELEN GENÇLER 

‘YENİ DÜNYA’ İÇİN BULUŞTU!

Toplantının başlangıcında Uluslararası Öğrenci Komisyon 
Başkanı Dr. Mehmet İşcan konuşma yaptı. Her renk, ırk, din 
ve dilin bir arada olmasının bir zenginlik olduğunu, aslolanın 
ruh olduğunu vurguladı.

Bulunduğu yere dikkat çekmek isteyen İşcan, “Bu surları 
yıkarak çağ kapatıp çağ açan atalarımızın nesliyiz. Fatih 
Sultan Mehmet 21 yaşındayken, sizlerin yaşındayken yıkılmaz 
denen bu surları yıkıp bu şehri fethetti. Bu surlar bana bu 
idealizmi, hedefi hatırlatıyor. İnşallah size de hatırlatıyordur.” 
dedi.

“Konuşmalarımız Türkçe devam edecek. Uluslararası 
öğrencilerimizin Türkçe’ye hakimiyeti tanıdığım kadarıyla çok 
iyi. Gerçi olsa da biz gönül diliyle anlaşırız biliyorum.” dedi ve 
uluslararası öğrencileri tebrik etti. “Genel Merkez binamızda 
Genel Başkanımızın odasında bir tablo asılı. ‘Derdi Olanın 
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Vakti Olmaz’ yazıyor.” diyerek Müslüman dünyasının dertli 
olup hep çalışması ve hiç boş durmaması gerektiğini 
belirtti.

Dünya Savaşlarından ve dağılmalardan bahseden İşcan, 
“Biz Müslümanların uyanması gerekiyor. Dünyadaki 
problemlerle, paganistlerle baş edebilecek olan sadece 
Müslümanlardır. Bu yüzden inançlı, idealist gençlere 
ihtiyacımız var. Bu tabii ki kolay değil, belki zor olacak. 
Ama atalarımız başarmış, sizler de başarabilirsiniz.” diye 
de ekledi.
“İslam Tarihini çok iyi okuyup anlamamız gerekiyor. Şimdi 
de İbni Sina’lara, Biruni’lere, İbni Haldun’lara yani sizlere 
ihtiyacımız var.” dedi ve “İslam birliğinin, entegrasyonunun 
acilen oluşması lazım. Bunun için herkesin elini taşın 
altına koyup bu yapıya bir tuğla eklemesi gerekiyor. 
Yapabileceğimiz en mübarek işlerden birisi budur. Bir 
diğeri de dünyanın gelişmelerine yetişmemiz gerekiyor. 

Bunun için de çalışkan, başarılı öğrencilere ihtiyacımız 
var.” diyerek öğrencilere tavsiyede bulundu.

Daha sonra Ülke Temsilcileri de konuşma yaptı. Vakfın 
Uluslararası Öğrenci Başkanı Musa idi Menya, Uluslararası 
Öğrenci Asya Grup Başkanı Tarıqul İslam, Uluslararası 
Öğrenci Afrika Grup Başkanı İbrahim İsmail Abdi, 
Uluslararası Öğrenci Avrupa Grup Başkanı Fitim Ropaj ve 
Uluslararası Öğrenci Asya Grup Başkanı Tarifa Kanız de 
duygularını anlattıktan sonra Gençlik Kolları Başkanları 
Eslem Zeynep Atabey ve Bayram Karaağaç da konuşma 
yaptı.

Son olarak Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, 
konuşmasına Arnavutluk’tan gelen deprem haberini, vefat 
edenleri ve o vesileyle bütün şehitlerimizi anarak başladı. 
Programın hayata geçmesi konusunda destek verip 
ilgilenen, komisyon başkanı Mehmet İşcan’ı kutladı. 
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Programa teşrif eden yönetim kurulu üyelerine teşekkürün 
yanında, davete icabet ettikleri için tüm öğrencilere de 
müteşekkir olduğunu belirtti. Asya, Afrika, Arnavutluk, 
Almanya, Avrupa, Orta Afrika Cumhuriyeti, Azarbaycan 
gibi çeşitli ülkelerden öğrencileri sahneye çağırıp mikrofon 
uzattı. Onların duygu ve düşüncelerini dinledi.

“Dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gelip burada eğitim 

görüyorsunuz. İnsanın eğitim 
gördüğü yerdeki birikim 
ve çevresi, sosyal hayatı; 
daha sonraki yaşantısında 
ve meslek hayatında ona 

çok güzel şeyler kazandırır. 
Özellikle İstanbul’da eğitim 

almak bir ayrıcalıktır. 
Peygamber Efendimizin 
övdüğü şehirde eğitim almaya 

hak kazanan, dünyanın değişik ülkelerinden gelip de bu 
güzel şehirde okuyan siz gençleri yürekten kutluyorum. 
İnşallah siz de gelecekte İstanbul’un ruhunu, 
maneviyatını, kültürünü ve 
estetiğini alıp kendi ülkelerinize 
götüreceksiniz. Bu da o ülke ile 
bu ülke arasındaki kardeşliğin, 
beraberliğin, kaynaşmanın 
asıl unsuru olacak. Az önce 
ülke temsilcisi gençler çıkıp 
güzel konuşmalar yaptılar. 
Gençlerimiz konuşunca ben 
dedim ki maşallah her biri 
Birleşmiş Milletler de konferans 
veren dünya temsilcileri gibiydi.” 
dedi.

“Dünyada kaç ülke var? Kaç Müslüman ülke var?” gibi 
sorulara öğrencilerden cevap arayan Sayın Göksu, 
“Dünyada gıda sıkıntısı çeken 54 ülke var. Bu 54 ülke 
içerisinden 28’i Müslüman ülke. Gıda sıkıntısı çekiyorlar, 

açlık var. Allah bütün nimetleri 
vermiş ama ne var ki biz 
Müslümanlar bunları yerli 
yerinde kullanmakta aciz 
kalmışız. Bunları aşmanın 
yolu ise yetişmiş insan 
gücüdür. Bugün dünyada 
hakim devletlerin, masaya 
yumruğunu koyan devletlerin 
farkı yetişmiş insan gücüdür. 
Onun için sizin yetişmeniz, bilgi 
ve birikiminiz, bilinçli olarak 
hayata atılmanız, sorunlarla 
mücadele eden ülkelerinizin ayağa kalkmasına vesile 
olacaktır. Yaşanabilir adil bir dünyanın yani yeni bir 
dünyanın kurulmasında görev alacak gençler sizlersiniz.”

“Bakınız bu zor değildir, geçmişte ecdadımız dünyaya hakim 
oldu. 630 sene Osmanlı dünyada 

hükümdar oldu. Hak, adalet, 
şefkat, merhamet yeryüzüne 
hakim oldu o dönemde. 
Çünkü bizim inancımızda 
insanların zenginliklerine, 
kültürel hayatına, dillerine, 

dinlerine müdahale yoktur. 
Yeryüzüne tekrar adaletin 
hakim olabilmesi için hepimize 
görev düşmektedir. Sevgili 
gençler, sorumluluğunuz çok 
büyüktür ve yükünüz ağırdır. 

Bu bilinçle eğitimlerinizi alacaksınız ve inşallah yarın 
göreve başladığınızda şunu hiç unutmayalım. Biz yeni bir 
dünyanın inşasının işçileriyiz. Yeni bir dünya kurabilmek, 
daha huzurlu bir dünya kurabilmek 
için üzerimize düşen görevi 
unutmayalım.”

“Burada ülke temsilcileri 
var, güzel konuşmalar 
yapıldı. Şunu görüyoruz ki 
dokunduğumuz her genç 
ayrı bir dünya. Sevgili gençler, 
ben sizden rica ediyorum, 
başkasından beklemeyin ne 
yapabileceğimizi düşünüp 
fikir verin. Burası sizin eviniz 
haneniz yuvanız. Buradaki 
faaliyetlerin daha verimli olması için sizin özel ilgi ve 
çabanızı bekliyoruz.” dedi ve kaynaşmaya katkı sağlamak 
için ne tür faaliyetler yapılabileceği üzerine istişare etti.

Konuşmaların ardından yapılacak faaliyetler hakkında 
çalışma yapıldı ve toplantı çekilen toplu fotoğrafın 
ardından sona erdi.

Uluslararası Öğrenci 
Başkanı Musa idi Menya

Uluslararası Öğrenciler Komisyon Başkanı Mehmet İşcan

Uluslararası Öğrenci 
Asya Grup Başkanı 

Tarifa Kanız

Uluslararası Öğrenci 
Asya Grup Başkanı 
Md. Tarequl Islam

Uluslararası Öğrenci Avrupa 
Grup Başkanı 
Fitim Ropaj 

Uluslararası Öğrenci Afrika 
Grup Başkanı

İbrahim İsmail Abdi
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YDV Akademİ Eğİtİmlerİ
dEVAM EDİYOR!

“Akademik 
Yazımda 

Microsoft Word 
Pratik Kullanımı” 

ve “zotero 
ve Kaynakça 

Yönetimi” 
Eğitimleri ile tez ve 

makale yazarken 
bilgisayarın ektin 

kullanmasına 
ilişkin teknikler 

anlatıldı.

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi ta-
rafından düzenlenen eğitimler kapsa-
mında “Akademik Yazımda Microsoft 
Word’ün Pratik Kullanımı” ve “Zotero 
ile Kaynakça Yönetimi” başlıklı eğitim 
programı gerçekleştirildi. Eğitim, Kara-
deniz Teknik Üniversitesinde Doktora 
adayı ve UDEF Akademi’de Araştırmacı 
olarak çalışmakta olan Rahmat Ullah 
tarafından verildi. Lisansüstü düzeyde-
ki öğrencilere yönelik yapılan bu derse 
yaklaşık 25 kişi katıldı. Ders kapsamın-
da, akademik makale, bildiri ve tez ça-
lışmaları başlamadan önceki Word’ün 
teknik ayarları, alt başlık ayarları, metin 

içi ve alıntı ayarları ile içindekiler tablo-
su hazırlanma teknikleri anlatıldı. Ayrıca, 
tablo ve şekil kullanımı ve tablo-şekille-
rin başlık kullanımı gösterildi. 

Bunlarla birlikte, Akademik yazılarda 
kullanılan kaynak ve atıfların elektronik 
ortamda kolayca oluşturulma, akta-
rılma ve gösterilme şekilleri anlatıldı. 
Özellikle, kaynak gösterirken kullanılan 
farklı formatların kolay yönetim teknik-
leri gösterildi. Derse katılan öğrenciler, 
dersin çok faydalı geçtiğini ve ileride bu 
tür derslerin çoğaltılmasını istediler.
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2019 -2020 yılı Gençlik Atölyeleri kapsamında

Yeni Dünya Vakfı

Gençlik Atölyeleri 

Sanat
Atölyesi

Medya ve 
İletişim
Atölyesi

Medeniyet 
Atölyesi
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İslami İlimler 
Atölyesi

Zihin ve 
Düşünce
Atölyesi

Teknoloji 
Atölyesi
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ÇAğdaş İSlam Düşüncesİ

Nedİr?
 Medeniyet 

Atölyesi kapsamında 
düzenlenen çağdaş 

İslam Düşüncesi 
başlıklı serimiz 

ile, değişen 
dünya şartlarının 

İslam dünyası 
ve Müslümanlar 

üzerinde bıraktığı 
siyasi, sosyal, 
kültürel izleri 

irdelemeyi amaçladık. 
Programlarımız Dr. 
Halil İbrahim Erbay 
moderatörlüğünde 

Yrd. Doç. Dr. 
Abdulkerim Asılsoy 

ile devam ediyor.

Düzenli aralıklarla vakfımızda 
gerçekleşen Çağdaş İslam Düşüncesi 
programlarında gençler bir araya 
gelerek konu üzerinde tahliller yapıyor, 
araştırmalarda bulunuyorlar. Programın 
son haftaki konuşmacısı Yrd. Doç. Dr. 
Abdulkerim Asılsoy yaptığı konuşmada 
“Geleneksel toplumlar değişim 
konusunda katıdır, eskiye meyillidir. 
Geleneksel olan yaşanmış, tecrübe 
edilmiş ve doğruluğu sınanmıştır. 
Dolayısıyla gelenek yanlış ilerleyemez. 
Tecrübe edilmesi ve ortak kanaat 
olması yanlışı engeller.” dedi ve 
“Modern anlamda ilerleme ve gelişmeye 
geleneksel yapı direnç gösterir. Çünkü 
geleneksel yapıda zemini kaydırmamak 
ve güveni korumak arzusu vardır. Fakat 
bu yanlış anlaşılmasın. İslam yeniye ve 

ilerlemeye karşı değil, burada önemli 
olan ‘ilerleme’ dediğimiz şeyin ne 
olduğu. Ötekinin kurgusal yapısı farklı, 
seninki farklı. Onu sana yerleştirmeye 
çalışınca oturmuyor. Arasındaki devasa 
farkı görmezsen kaos çıkar.” diyerek 
yeniyi alıp uyarlarken dikkat edilmesi 
gerektiğini vurguladı.

Yenilikler konusunda hemen kabul 
etmek yerine durup düşünmeyi öğütleyen 
Asılsoy, “İmanın başlangıcında ‘la’ var. 
Önce reddedeceksin. Doğruyu seçmek 
için reddetmekle başlayacaksın. Tabii bu 
bedel gerektirir. Birçok dünya nimetinden 
vazgeçmiş olursunuz reddederek. Ama 
budur sizi Allah’a yaklaştıracak olan, her 
şey uzaklaştırıyor zaten.” dedi. 
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“Batı’da ‘Dün yarından daha kötüdür.’ anlayışı 
var. Fakat biz kıyamete götüren bir bozuluşun 
olduğu inancındayız, yani bize göre eski 
yeniden iyidir.” diyen Asılsoy, “Aynı zamanda 
İslam toplumunda kaynağa yakınlık her zaman 
önemlidir. Hadis rivayetinde Peygamberimizin en 
yakın zamanında yaşayan ve ilk aktaran ravi en 
güvenilir olandır. Yani eski kıymetlidir.” diye de 
ekledi.   

çAğDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ PRoGRAMLARI 
NELERİ İçERİYoR?

Dr. Halil İbrahim Erbay ve Yrd. Doç. Dr. 
Abdulkerim Asılsoy moderatörlüğünde devam 
eden Medeniyet Atölyesi kapsamında düzenlenen 
Çağdaş İslam Düşüncesi başlıklı serimiz ile 
değişen dünya şartlarının İslam dünyası ve 
Müslümanlar üzerinde bıraktığı siyasi, sosyal ve 

kültürel izler araştırılıyor.
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Abdulkerim Asılsoy ile devam eden 
programlarda İslam düşüncesinde son 150 
yılda gerçekleşen değişim her hafta biraz daha 
yakından inceleniyor. “Modern ve modernite ne 
ifade eder?, Gelenek nedir ve İslam’ın bir geleneği 
var mıdır?, Çağdaş İslam düşüncesi nedir?, 
Temel metodolojik problemler, Çağdaş akımlar 
1: Osmanlıcılık-İslamcılık, Çağdaş akımlar 2: 
Türkçülük-Batıcılık” şeklindeki başlıklardan 
oluşan serinin her haftaki konusu farklı oluyor. 

Müslüman dünyasının değişimini, geleneklerin 
ve akımların etkisini incelemeye devam 
edeceğimiz bu seminerler dizisiyle öğrencilerin 
akıllarındaki soruları gidermeyi amaçlıyoruz.
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MODERN HUKUK ÇALIŞMALARI 

Medeniyet 
Atölyesi  kapsamında 
düzenlenen  Modern 

Hukuk çalışmaları 
serisinin ilk programı 

Dr. Av. Ali Göksu 
ile gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin yoğun 

ilgi gösterdiği 
programda Dijital 

Dönüşüm ve Hukuk 
konuşuldu.

Modern Hukuk Çalışmaları serisi-
nin ilk programı 30 Kasım Cumarte-
si günü vakfımızın Genel Merkezinde 
gerçekleştirildi. Avukat Dr. Ali Göksu; 
dijital dönüşümden ve bu sürecin hu-
kuka olan etkisinden bahsetti. Ya-
pay zeka ile hukukun iç içe geçtiği bir 
dönemde olduğumuzu ve hukukun 
yeni dünyasının gerçekliğini vurgula-
yan Göksu, Türk hukukunun nitelikli ilk 
sözleşmesini de ayrıntılarıyla ele aldı.  

 “1980 itibariyle bilgi birikimi 
ikiye katlandı, veriler çoğaldı. Her 
üç saatte bir verilerimiz artıyor, 
değişiyor. Bu da dijital dönüşü-
me ayak uydurmanın gerekliliği-
ni ortaya koyuyor.” diyen Göksu, 
kendi hukuk uygulamalarından 
da bahsetti. Öğrencilerin soru-

larını da cevaplayarak programı 
sonlandırdı.

    ‘MoDERN HUKUK     
çALIŞMALARI’ NELERİ 
İçERİYoR?

Medeniyet Atölyesi kapsa-
mında düzenlenen ‘Modern 
Hukuk Çalışmaları’ başlıklı seri, 

ufuk açıcı ve vizyon geliştirici bir semi-
nerler dizisidir. Bu seri ile dünyadaki tek-
nolojik gelişmeler ışığında hukukun uy-
gulanması, avukatlık mesleğinde gelinen 
nokta ve gelecekte mesleğin evrileceği 
alanlar hakkında bilgi verilmesi plan-
lanmaktadır. Modern Hukuk Çalışmaları 
kapsamında dönem boyunca planlanan 
konular ve konuşmacılar aşağıdaki gibi-
dir: 

• Dijital Dönüşüm ve Hukuk -  
Dr. Av. Ali Göksu

• Yapay zeka, Blockchain ve 
Avukatlık - Hilmi Germiyan (GSI Mind 
CTO)

• Bilgi Yönetimi ve Avukatlık - 
Cüneyt Mert (GSI Mind BYS Direktörü)

• Hukuki Proje Yönetimi: Örnek 
Vaka “İstanbul Havalimanı Projesi” - 
Selahattin Bilgin(İGA, CFO)

• Avukatlık Mesleği ve İletişim - 
Fatma Gözde Akansel(GSI Partner)

• PANEL: Hukuk Mesleğinin 
Değişen Dünyası

-Gökhan Sümer 
(Kalyon Holding Baş Hukuk Müşaviri)

-Dr. Işık Önay 
(Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

-Dr. Ali Göksu 
(GSI Kurucu Ortak)

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE HUKUK
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İSLAMİ İLİMLER ATÖLYESİ

İslami İlimler 
Atölyesi kapsamında 

düzenlenen çeşitli 
eğitimlere farklı 

eğitimcilerle devam 
ediliyor.

İslami İlimler Atölyesi kapsamında 
vakfımızın genel merkezinde farklı bö-
lümlerde okuyan birçok gencin katılımıy-
la düzenlenen eğitimler devam ediyor. 
Gençlere, Kur’an-ı Kerim, tecvid, tefsir, 
hadis, arapça, Riyazu’s Salihin eğitimleri 
alanlarında donanımlı eğitimciler tara-
fından veriliyor.

Bu kapsamda kız öğrencilere yöne-
lik olarak devam eden Kur’an-ı Kerim ve 
Tecvid eğitimleri Şeyda Günlemiş, Saha-
be Okumaları ise Çiğdem Yaramışlı tara-
fından veriliyor.

Tüm öğrencilerimize hitap eden Ha-
dis dersleri ise Genel Başkan Yardımcı-

sı Mustafa Üçüncü tarafından veriliyor. 
Geçen yıl başlayan ve düzenli bir şekilde 
devam eden bu derslerde İmam Nevevi 
tarafından kaleme alınan Riyazu’s Sali-
hin isimli eser takip ediliyor.

Yine tüm öğrencilere yönelik olarak 
Prof. Dr. İshak Özgel tarafından tef-
sir dersleri veriliyor. Dr. Halil İbrahim 
Erbay’ın da katılımıyla devam eden bu 
dersler, Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri üze-
rinden ilerliyor. 

İstanbul Vaizi Umran Kılıçer’in verdiği 
Arapça Eğitimi de haftalık periyotlarla bu 
dili öğrenmek isteyen öğrencilerin katılı-
mıyla devam ediyor.

İstanbul Vaizi Umran Kılıçer tarafından verilen Arapça

Çiğdem Yaramışlı’tarafından verilen Sahabe Okumaları

Mustafa Üçüncü’ tarafından verilen Hadis Dersleri

 Prof. Dr. İshak Özgel tarafından verilen Tefsir Dersleri
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TÜRK MUSİKİ TARİHİNDE 
NEY

Medeniyet 
Atölyesi kapsamında 

düzenlenen Müzik 
ve Tarih başlıklı 

serimizin ilk 
programında, Dr. 

Halil İbrahim Erbay 
moderatörlüğünde 

Prof. Dr. Ali 
Tan’ı ağırladık. 

Kendisinden ney 
enstrümanının 

tarihini ve icrasını 
dinledik. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde 
Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ali Tan, kan-
tinde birlikte oturmayacak kadar farklı ce-
nahtan öğrencilerin dersinde buluştuğu-
nu ve sadece sanat konuştuklarını belirtti. 
Bunun da kendisini mutlu ettiğini, sanatın 
birleştirici gücünün olduğunu anlattı.  

Konuğumuz Ali Tan, ney enstrüma-
nının çok eski dönemlere dayandığını 
ve o dönemlerde para kazanmak ya da 
konser vermek niyetiyle değil, manevi 
gelişimi sağlamak amacıyla icra edil-
diğini söyledi. Mezopotamya uygar-
lıklarının kalıntılarında dahi rastlanan 
neyin, sonrasında Türk musiki tari-
hinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.  

Ney hakkında merak edilen sorula-
rı cevaplayan Tan, “Taze ağaç boş ses 

çıkarırken eskiyen ağaç özsuyu-
nu kaybettiği için çınlıyor, bu da 
akustiğe sebep oluyor. Eski ney o 
yüzden kıymetli, sesi başka olu-
yor.” dedi. Neydeki orta ekin se-
bebini de “Ya ayırıp rahat taşımak 
için yapılmıştır, ya da kırılmıştır 
değerlendirmek için başka par-
çayla birleştirilmiştir.” diyerek 
açıkladı. “Musiki kulağım yok.” 

diyenlere Tan’ın cevabı, “Biz beş 

vakit ezan dinliyoruz, farklı makamlar-
da farklı seslerle... Bu fark etmesek de 
kulağımıza işliyor ve yerleşiyor.” oldu.  

Eski maneviyatın ve güzelliğin kay-
bolma sebeplerinden birkaçını anlattı 
Tan. “Şimdi her şey gibi musikiyi de hızlı 
tükettiğimizden tüketime yetişmek için 
hızlı üretim yapılıyor. Tabii bu da kaliteyi 
düşürüyor.” dedi ve ekledi: “Eskiden Emin 
Dede Aziz Dedeyi, o da hocası Salih De-
deyi dinlerdi. Şimdi youtubeda herkes 
her şeyi dinliyor. Bir tarz başka tarzla-
ra dönüştürülmeye çalışılıyor. Acayip 
özgürüz ve bu da kafaları karıştırıyor.” 
 

Ali Tan, verdiği kıymetli bilgilerin niha-
yetinde öğrencilerimize birkaç tavsiyede 
bulundu. Herkesin üfleme açısının ve 
fiziksel gelişiminin farklı olduğunu, üfle-
meli enstrümanların kişiye özel üretilme-
si gerektiğini söyledi. Ney enstrümanının 
en güzel ve nadide örneklerinin Topkapı 
Sarayı’nda, Hazine ve Harem Envanteri 
kayıtlarında bulunduğunu, mutlaka gö-
rülmesi gerektiğini de ekledi. “Sanatkar 
ruhu güzelleştirecek ki icrası da güzel 
olsun. Sanat bizi dilsiz şeytan edecekse 
etmesin daha iyi.” diyen Tan, sanatın gü-
zelliğinin sanatçının güzelliğinden geldi-
ğini hatırlattı.
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17. Yüzyıl İstanbul’undan
türküler

Medeniyet 
Atölyesi kapsamında 

düzenlenen Müzik 
ve Tarih serisinin 

ikinci programında; 
çiğdem Kartal Toker, 

Doç. Dr. Hikmet 
Toker ve Mücahit Kol 

konuk oldu. 17. yüzyıl 
İstanbul’una ait 

türkülerle öğrenciler 
buluşturuldu.

Medeniyet Atölyesi kapsamında dü-
zenlenen Müzik ve Tarih serisinin ikinci 
programında; Çiğdem Kartal Toker, Doç. 
Dr. Hikmet Toker ve Mücahit Kol konuk 
oldu. 17. yüzyıl İstanbul’una ait türküler-
le öğrenciler buluşturuldu.

Musiki tarihini anlatmanın yanı sıra 
icraya da yer veren sanatçılar, zaman 
zaman öğrencilerin de eşlik etmesini 
istediler. Hikmet Toker, Ali Ufki Bey’in 
hayatını ve eseri Mecmûa-i Sâz-ü Söz’ü 
anlattıktan sonra “Artık Ali Ufki Bey’i 

unutmazsınız.” diyerek öğrencileri gü-
lümsetti.

Bestekar Hafız Post, Dedeefendi gibi 
musiki ustalarının da anıldığı programa 
ara ara sergilenen musiki de renk kattı.

Sunumda gösterilen eski nota ka-
ğıtları ve eski yazıları da inceleyen öğ-
renciler, programın sonunda ruhlarının 
dinlendiğini ve çok keyif aldıklarını dile 
getirdiler. Öğrencilerin talep ettiği birkaç 
parça da sunulduktan sonra program 
sona erdi. 
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zihin Düşünce 
Atölyesi kapsamında 

düzenlenen 
serilerinde 

Psikolojik Danışman  
Hilal Alkan 

moderatörlüğünde 
pek çok Psikolojik 

Danışman konuk 
oldu.   

Zihin ve Düşünce Atölyesi kapsamında 
düzenlenen ilk programda zihin ve düşün-
ce dünyasının kainattaki en güzel örneği; 
Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) ko-
nuşuldu. Zihni, düşünceyi, davranışı şe-
killendirenin o olması gerektiği vurgulandı.

Daha sonra Psikolojik Danışman Hilal Al-
kan ve Ahmet Kaya ile “Mizaç Modelim ve 
Ben” başlığında programlar devam etti. 
Mizaç tiplerinden, özelliklerinden, eğilim-
lerinden ve dikkat edilmesi gerekenlerden 
bahsedilen programlarda; öğrencilerin 

hangi mizaç modeline sahip olduğu konu-
şuldu ve mizaçları yorumlandı. 

Karakteri gövdeye, kişiliği yapraklara ve 
mizacı tohuma benzetirken dokuz tip mi-
zacın da ayrıntıları anlatıldı. Mizaçların 
özellikleri, yapıları, yapması ve yapmama-
sı gerekenler üzerinde duruldu. 

Programın sonunda da öğrencilerin ken-
dilerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri ko-
nusunda faydalı olacak mizaç testi tavsiye 
edildi.

Zİhİn ve DüşÜnce Atölyelerİ

Esra Aksoy’un katılımıyla 
 “Hz. Muhammed’İ (s.a.v.) tanıyor muyuz?”programı

“Mizaç Modeli ve Ben” programı
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Evlİlİk ve Aİle Söyleşİlerİ

zihin Düşünce 
Atölyeleri 

kapsamında 
düzenlenen  

“Evlilik ve Aile” 
söyleşileri serisinde, 
Psikolojik Danışman  

Hilal Alkan 
moderatörlüğünde 

Psikolojik Danışman 
Serap Dönmez  

konuk oldu.   
Zihin ve Düşünce Atölyesi kapsamında 
düzenlenen Evlilik ve Aile Söyleşileri’nde 
14 Aralık ve 28 Aralık tarihlerinde, Psiko-
lojik Danışman Hilal Alkan moderatörlü-
ğünde Psikolojik Danışman Serap Dön-
mez ağırlandı. 

Evlilikte kişilerin neye öncelik verdiğin-
den, olumlu olumsuz değişimi kabul et-
mek ve buna açık olmak gerektiğinden, 
kriz durumlarında izlenebilecek yollar-
dan, herkesin duygularını ifade etme 
şeklinin farklı olduğundan ve karşıdaki 
kişinin huylarını şekillendirmeye çalış-
manın yanlış olduğundan bahsedilen 
program; öğrencilerin sorularıyla devam 
etti. 

“Bazen onaylamasanız bile destek ol-
malısınız, sonucunda başarı olmasa bile 
zor durumlarda birbirinize vereceğiniz 
destek çok kıymetlidir.” diyen Dönmez, 
“Karşınızdakinin her problemi çözülecek 
diye bir kaide yok. Bazen onu öyle ka-
bul etmek sizi daha çok rahatlatacaktır.” 
diye de tavsiyede bulundu. 

Söyleşiler boyunca öğrencilerin evliliğe 
bakışı ve kişilik rolleri konuşuldu. Psiko-
lojik Danışman Serap Dönmez, kıymetli 
tavsiyelerinin yanında kitap önerilerinde 
de bulundu.
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Sanat atölyesi
Karakalem ve kaligrafi eğitimleri 

Hatice Ünal, tezhip eğitimi Fatma Aydın, 
hat eğitimi Merve Özdeş ve Faruk Dinçer 
Eratlı, filografi eğitimi ise Mahmud 
Erkam Özeren ile devam ediyor. 

Öğrencilere becerilerini geliştirme ve 
ilgisini fark etme imkanı sunan sanat 
kursları, ücretsiz olmakla birlikte her yaş 
ve branşa da hitap ediyor. Vakfımızın 

kültür sanat alanına verdiği önem, okul 
yoğunluğundan sıkılan öğrencilerin hoş 
vakit geçirmesini ve bir sanat edinmesini 
sağlıyor. 

Her hafta düzenli devam eden 
eğitimler, eğitim öğretim yılı sonuna kadar 
sürecek. Sene sonunda öğrencilerin 
eserleriyle yapılması planlanan sergiye 
ilgilileri bekleriz.

   2019-2020 
Eğitim Öğretim 

döneminde vakıf 
Genel Merkezimizde 

Sanat Atölyesi 
kapsamında hat, 
tezhip, kaligrafi, 

filografi ve 
karakalem eğitimleri 

düzenlenliyor. 
Her Pazar onlarca 

öğrencinin katıldığı 
eğitimlerde, 

sanata ilgi duyan 
ya da öğrenmek 

isteyenleri 
ağırlıyoruz. 
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*Kaligrafi Dersleri

*Filografi Dersleri

*Karakalem Dersleri

*Hat Dersleri
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Sayfa sayfa 
İstanbul

   Medeniyet Atölyesi 
kapsamında 

düzenlenen Sayfa 
Sayfa İstanbul serisi 

ile konuğumuz 
Ömer Faruk Deliktaş 
riyasetinde İstanbul 

üzerine sohbetler 
gerçekleşiyor.
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Vakfımızın Genel Merkezinde düzenlenen ve Mede-
niyet Atölyesi ana başlığı altında işlenen Sayfa Sayfa 
İstanbul serisi ile İstanbul üzerine sohbetler gerçekleş-
tiriliyor. Bu kapsamda 27 Kasım Çarşamba günü genç-
ler, Ömer Faruk Deliktaş mentorluğunda “İstanbul’un 
Hazineleri” sunumunu dinledi. İstanbul üzerine gerçek-
leşen bu sunumda, şehrin eski ve yeni geçmişi, yapıları 
ve güzellikleriyle İstanbul bir kez daha anıldı. Planla-
nan çalışmadan ve okunacak kitaplardan bahsedilen 
programda gençler de Deliktaş’a sorularını yöneltti. 

Sayfa Sayfa İstanbul programları kapsamın-
da dönem boyunca İstanbul üzerine kitaplar oku-
narak tahlil edilecek, bunun yanı sıra İstanbul’un 
bazı yerlerine düzenlenecek olan seyahatlerde 

İstanbul’u anlamak üzerine çalışmalar yapılacak. 
“İstanbul’un Hazineleri”  sunumu sonrası tahlil edi-
lecek kitapları da paylaşan Deliktaş, “Serinin deva-
mında Haluk Dursun’un İstanbul’da Yaşama Sanatı, 
Yahya Kemal Beyatlı’nın Aziz İstanbul, Edmondo de 
Amicis’in İstanbul, Beşir Ayvazoğlu’nun Divanyo-
lu, Samiha Ayverdi’nin İstanbul Geceleri, Münevver 
Ayaşlı’nın İstanbul: Dersaadet ve Abdülhak Şinasi 
Hisar’ın Boğaziçi Mehtapları kitaplarını inşallah dö-
nem boyunca tahlil edeceğiz, ardından da İstanbul’da 
tarihi ve kültürel yerleri gezerek okuduklarımızı pekişti-
receğiz. Dönem sonunda İstanbul’a bakışınız çok daha 
farklı olacak adeta 2. bir üniversiteden mezun olmuş 
gibi hissedeceksiniz. Şimdiden programlarımızın ha-
yırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.
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OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE 
BİLGE ŞAHSİYETLER

Medeniyet 
Atölyesi 

“Portreler” serisi 
kapsamında tarihe 

mâlolmuş ama 
az bilinen veya 

unutulmaya yüz 
tutmuş önemli 

şahsiyetlerle 
tekrar buluşup 

tanışacağız.

3 Aralık Salı günü gerçekleşen ilk 
programda Prof. Dr. Nurettin Gemici 
tarafından Mahmut Kemal İnal anlatıldı. 
Kaleme erken girdiğinden, memuriyet-
lerde adım adım ilerlediğinden, muhalif-
liğini de garazla değil içindekileri dökmek 
amacıyla yaptığından, mizahi dilinden, 
eserlerinden ve bazı sözlerinden bahsetti.  
 
Programa başta dinleyici olarak katı-

lan konuğumuz Dursun Gürlek, 
“Gençler bahtiyarsınız. Böy-
le hocalardan böyle büyükleri 
dinliyorsunuz. Tabii onlar size 
anahtar veriyor, kapıyı açmak 
sizde. Daha ne İbnülemin-
ler, ne Farabiler var. Araştırın, 
buradan aldığınız anahtarla 
o kapıları açın.” diyerek öğ-
rencilere büyükleri araştır-
mayı ve anmayı öğütledi.  
 

Dr. Halil İbrahim Erbay moderatörlü-
ğünde devam eden programın ikincisi 
24 Aralık Salı günü gerçekleştirildi. Prof. 
Dr. Nurettin Gemici tarafından Fuat Sez-
gin anlatıldı. Hayatı, eserleri, görüşleri 
ve bilime adadığı ömründen bahsedildi, 
 

Medeniyet Atölyesi kapsamında dü-
zenlenen Portreler serisinde Dr. Halil 
İbrahim Erbay moderatörlüğünde Prof. 
Dr. Nurettin Gemici tarafından çeşitli 
büyükler anlatılıyor. Osmanlıdan günü-
müze kadar gelip geçmiş bazı şahsi-
yetleri tanıtmayı amaçlayan bu seride, 
tarihe mâlolan fakat unutulmaya yüz 
tutmuş önemli şahsiyetlerle tekrar 
buluşmak ve tanışmak hedefleniyor.  
 
Portreler başlıklı serinin seminerleri ayda 
bir olup İbnülemin Mahmut Kemal İnal, 
Fuat Sezgin, Katip Çelebi, Evliya Çele-
bi ve Mehmet Fuat Köprülü gibi önem-
li şahsiyetlerin tanıtılması planlanıyor. 
 
Pek çok ilim, kültür ve sanat insanı mede-
niyet değerlerimizin ortaya çıkmasında 
ve aktarılmasında; dolayısıyla medeniye-
timizin inşasında önemli rol oynamıştır. 
Onları anmak, tanımak ve tanıtmak da 
bunu bilenler için bir görevdir düşünce-
siyle oluşturulan bu seri öğrencilerin isti-
fadesine sunuluyor.
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İbnulemin Mahmut Kemal İnal Fuat Sezgin
Osmanlı Devleti’ne 33 yıl boyunca çeşitli 

görevlerde hizmet eden İbnülemin, II. Abdülhamit 
devrinde Yıldız Sarayı arşivinde görev yapmış ve 
cumhuriyet devrinde ise arşivin tasnif edilerek 

Başbakanlığa devredilmesine başkanlık etmişti.

1913 yılında Süleymaniye Camii külliyesinde 
“Evkaf-ı İslâmiye Müzesi” adıyla kurulan Türk ve 

İslâm Eserleri Müzesi’nin kurucusudur.  
Benzer bir kurumu Kahire’de de kurmuştur.

Toplumsal hayatta çok hızlı ve büyük 
değişimlerin yaşandığı bir dönemde yaşaması 
ve pek çok tanınmış kimse ile şahsen bir arada 
bulunması onu biyografi alanında pek çok eser 
vermeye yöneltti. Son dönem Osmanlı şairleri, 

müzisyenleri, sadrazamları, hattatları hakkındaki 
eserleri ile bu kişilerin unutulmalarını önlemeye 
çalıştı. Şiir, roman, hikaye gibi alanlarda da eser 

verdi.

Yaşamı boyunca konağındaki düzenli 
toplantılarda ilim ve sanat dünyasından kimseleri 

ağırlayarak kültür hayatına hizmet etti.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Şarkiyat Enstitüsü’nün İslami Bilimler ve 

Orientalistik bölümünde görev yapan, Alman 
Hellmut Ritter’in yanında öğrenim gören Prof. Dr. 

Fuat Sezgin, 9 ve 13’üncü yüzyıllar arasındaki 
Endülüs ve Abbasi Devletleri’nde görev yapan 
bilim insanlarının önemli katkılarını inceleme 

alanına yöneldi. 

1950 yılında Arap Dili ve Edebiyatı’nda 
‘Buhari’nin Kaynakları’ isimli doktora tezini 

bitirdi. 1954’te İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde 
doçent olan Prof. Dr. Fuat Sezgin,  

1965 yılında profesörlük unvanı aldı.  

1978’de Suudi Arabistan Kral Faysal Vakfı 
tarafından İslami Bilimler Ödülü’nü almaya 

layık görüldü. 1982 yılında Johann Wolfgang 
Goethe Üniversitesi’nde Arap-İslam Bilimleri 

Tarihi Enstitüsü’nü kuran Prof. Dr. Fuat Sezgin, 
üniversite bünyesinde enstitünün müzesini de 

açtı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin 30 Haziran 2018 
tarihinde İstanbul’da 93 yaşında yaşamını yitirdi 
ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi önünde 

yer alan bölüme defnedildi.
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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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“Babanzâde, İlİm Dünyamızın 
Müstesna Şahsİyetİdİr.”r.”

 Büyük âlim 
Bâbanzâde Ahmed 

Naim Bey hakkında 
Cağaloğlu’nda 

önemli bir toplantı 
gerçekleşti. Yeni 

Dünya Vakfı’ndaki 
“Bâbıâli Enderun 

Sohbetleri” 
toplantısına 

seçkin bir dinleyici 
kitlesi katıldı. 

Babanzâde’nin bütün 
eserlerini yayına 

hazırlayan Fahrettin 
Gün, Ahmed Naîm 

Bey’in  hayatını, 
fikirlerini, eserlerini 

ve dönemine 
etkilerini anlattı. Toplantıyı yöneten Muhsin Duran, İb-

nülemin Mahmud Kemal İnal’in “Semere-i 
hayat hayırla yâd edilmektir.” sözü-
nü naklederek konuşmasına başladı ve 
Babanzâde’nin başta Sahih-i Buhari’nin 
Tercümesi gibi mühim bir esere imza at-
tığnı hatırlattı. Bir Müslüman için dört mü-
him ölçü- nün var olduğunu ifade eden 

Duran, bunların Kur’an-ı 
Kerim, Sünnet-i Seniyye, 
Kıyas-ı Fukaha ve İcma-ı 
Ümmet olduğunu sözle-
rine ekledi. Büyük hadis 
kitapları olan Sahih-i 
Buhari, Sahih-i Müslim, 
Sünen-i Tirmizi, Sünen-i 
Ebu Davut, Sünen-i 
Nesai ve Sünen-i İbni 
Mace olmak üzere top-
lam 38 ciltlik bir hadis 
külliyatının mevcut ol-

duğunu ifade eden Muhsin Duran, 
“Ahmed Naîm Bey, şerhini yaptığı Sahih-i 
Buhari’nin mukaddimesini çok geniş tut-
muştur. O çok kıymetli bir âlim ve muhad-
dis olarak her zaman hayırla ve hürmetle 
yâd edilecektir.” dedi.

Babanzâde Ahmed Naîm Bey’in eser-
leri ile tanışmasının hikâyesini anlatan 
Fahrettin Gün, 1978’de bu ilginin başla-
dığını söyledi. “Babanzâde hakkında ka-
leme alınan neşriyatı ilk olarak o zaman 
gördüm ve alakamı çekti. Beni bu konuda 
çalışmaya ilk teşvik eden de eşim Mine Al-
pay Gün Hanım oldu.”

Ahmed Naîm Bey hakkında Muallim 
Cevdet’in bir risalesi olduğunu hatırlatan 
Fahrettin Gün, “Ayrıca Osman Nuri Ergin’in 
bir makalesi ve Yahya Kemal’in bir hatırası 
Babanzâde hakkındadır. Daha sonra yapı-
lan bir çok araştırma yazısı ve kaleme alı-
nan kitapta bu kaynaklar öne çıkıyor. Ben 
de çalışmamda bu telif eserleri gözönün-
de tuttum.” dedi.

HEM MUHADDİS HEM DE FELSEFE 
PRoFESÖRÜ
Babanzâde Ahmed Naîm Bey’in hem 

büyük bir hadis âlimi hem de felsefe pro-
fesörü olduğuna dikkat çeken Fahrettin 
Gün, “O, henüz Galatasaray Lisesi’nde 
hocalık yaparken bazı eserlerini yazar ve 
neşrederdi.” diye devam etti. O dönem 
içinde, yani 1905’li yıllarda devletin resmî 
politikasının “İttihad-ı İslam” olduğunu 
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kaydeden Gün, sözlerine şöyle devam etti: “Arapçayı en iyi 
bilen üç kişi Mehmed Şevket Efendi, Babanzâde Ahmed 
Naim ve Mehmed Âkif Eroy’dur. Babanzâde ile Âkif’in ilk 
tanıştıkları dönemi araştırdım. Mithat Cemal ile Mehmed 
Âkif münasebetlerini merak ettim. O devir münevverleri 
arasında genelde sıkı dostluklar vardır ve bazı mekânlarda 
buluşur konuşurlarmış. Ama bu konuşmalar normal soh-
betlerden ziyade ilmî münakaşalar hâlinde geçermiş. Yani 
aralarında umumiyetle beyin fırtınaları esermiş.” 

Eşref Edib ile Ebulula Mardin arasında Sebilürreşad 
dergisinde bir münakaşanın yaşandığını belirten Fahrettin 
Gün, “Sebilürreşad’ın sahibi Eşref Edib görünürken mec-
muada asılsöz sahibi olan Mehmed Âkif’tir. Âkif etkili olan 
bu mecmuanın başyazarıdır ve onun öncülüğü söz konu-
sudur.” diyerek bilinmeyen bir hususu açıkladı.

HER TÜRLÜ IRKçILIğI REDDETTİ
Babanzâde’nin İslam Birliği fikrinin dışındaki her türlü 

ırkçılığı reddettiğini ifade eden Fahrettin Gün, şunları söy-
ledi:

 “Ahmed Naîm Bey, 1908’de ‘Arap Birliği’ kurucu-
larını da şiddetle eleştirmiş ve Müslümanlar arasında tef-
rika yapılmaması gerektiğini söylemiştir. Tabii başta Ziya 
Gökalp ve Ahmet Ağaoğlu ile dönemin bazı aydınları ile de 
çeşitli münakaşaları olmuştur. O temelde Müslümanların 
tek çatı altında toplanması gerektiğini savunarak her türlü 
ırkçı düşünceyi reddetmiştir. O devirde Elmalılı Muham-
med Hamdi Yazır tefsir yazmaya başlarken Mehmed Âkif 
Kur’an Meali’ne başlamış, Ahmed Naîm de Hadis saha-
sında çalışmalarını derinleştirmiştir.” 

 Fahrettin Gün, günümüzde başta İsmail Kara ol-
mak üzere bir çok değerli araştırmacının Babanzâde hak-
kında kıymetli araştırmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.  

BÜYÜK İLİM ADAMI
“Babanzâde Ahmed Naîm Bey’in başlattığı felsefe eği-

timi bugüne kadar devam ettirilebilseydi bugün İbni Sina 
gibi büyük filozoflarımız yetişebilirdi.” diyen Fahrettin Gün, 
konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ömrünü İslam’a ve İslamî hizmetlere hasreden 
Babanzâde Ahmed Naîm, ‘Beni Mehmed Âkif’in yanına 

defnedin.’ diye vasiyette bulunmuştur. Mehmed Âkif de 
‘Sahabeden sonra en çok sevdiğim Ahmed Naîm Bey’dir.’ 
diyerek ona olan muhabbetini göstermiştir. Babanzâde, 
13 Ağustos 1934 tarihinde bir hadis çalışması yapar-
ken arada kıldığı namaz esnasında ve secdede vefat etti. 
Mehmed Âkif de ‘Secde’ şiirini ona ithaf etmek istemişti. 
Bugün birbirlerini çok seven dört zat, yani Ahmed Naîm 
Bey, Mehmed Âkif Ersoy, Süleyman Nazif ve Muallim Cev-
det, Edirnekapı Şehitliği’nde yanyana yatıyor. Hepsini rah-
metle anıyorum.”

Fahrettin gün daha sonra dinleyicilerin sorularına ce-
vap verdi. Toplantı, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından 
sonra erdi.

BABANzÂDE AHMED NAÎM BEY
Son asrın tanınmış ilim ve idare adamlarından Mus-

tafa Zihni Paşa’nın oğlu olan Ahmed Naîm Bey, 1872 yı-
lında Bağdat’ta doğdu. Tahsiline Bağdat’ta başlayan Ah-
med Naîm, Bağdat Rüştiyesi’nin orta kısmını bitirdikten 
sonra İstanbul’a geldi. Akabinde Galatasaray Sultanisi 
ve Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Arap edebiyatından seçtiği 
parçaların tercüme ve şerhlerini Servet-i Fünûn dergi-
sinde “Bedâyiu’l-Arab” başlığıyla neşrederek yazı hayatı-
na 1901’de başladı. 1911–1912 yılları arasında Hariciye 
Nezareti Tercüme Kalemi’nde çalıştıktan sonra Maarif 
Nezareti Yüksek Tedrisat Müdürlüğü’ne getirildi. 1912 
ila 1914 yılları arasında Galatasaray Sultanisi’nde Arap-
ça dersi okuttu. Bir süre Maarif Nezareti Telif ve Tercüme 
odası üyeliğinde bulunan Ahmed Naîm, 1914-1933 yılları 
arasında günümüzde İstanbul Üniversitesi olarak bilinen 
Dârülfünûn’da felsefe dersleri hocalığı yaptı. Felsefe Ders-
leri, Mebâdî-i Felsefeden İlmü’n-nefs ve Mantık adlı telif 
ve tercüme eserleriyle dikkat çeken Babanzâde, 1933’te 
yapılan üniversite reformu sebebiyle görevinden uzaklaş-
tırıldı. 1925 yılında Sahîh-i Buhâri Muhtasarı Tecrid-i Sarîh 
hadislerinin tercümesini üstelenen Ahmed Naim Bey’in 
bu kıymetli eseri, Sahîh-i Buhâri’nin ilk Türkçe tercümesi 
olması ve ondan sonra yapılan Kur’an ve hadis tercümele-
re kaynaklık etmesi bakımından son derece önemlidir. 13 
Ağustos 1934 Pazartesi günü vefat eden Ahmet Naim’in 
kabri, Edirnekapı Şehitliği’nde yakın dostları Mehmed Âkif 
Ersoy, Muallim Cevdet ve Süleyman Nazif’in yanındadır.

Aynı zamanda edebiyat ve mûsikî dostu olan Ahmet 
Naim Efendi’nin basılmış eserleri şunlardır: Temrînât 
(1900), Mebâdî-i Felsefeden İlmü’n-nefs (1915), İslâmda 
Da‘vâ-yı Kavmiyyet (1916), Felsefe Dersleri (1917), Hik-
met Dersleri (1919), İlm-i Mantık (1919), Tevfik Fikret’e 
Dair (1920), Ahlâk-ı İslâmiyye Esasları (1924), Kırk Hadis 
(1925) ve Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Terce-
mesi ve Şerhi (1928). Müellifin bütün eserleri, Fahrettin 
Gün’ün yönetiminde Beyan Yayınları tarafından neşredi-
liyor.
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Adem Turan ve Özcan Ünlü 
İle Şİİr Yolculuğu

‘Adem Turan ve 
Özcan Ünlü’nün Şiir 

Yolculuğu’ programı, 
Yeni Dünya Vakfı’nda 

devam eden 
“Bâbıâli Enderun 

Sohbetleri”nde ele 
alındı. Programı 

yöneten şair Filiz 
çırpıcı, Adem Turan 
ve Özcan Ünlü’nün 

biyografilerinden 
bahsettikten sonra 

ilk olarak Adem 
Turan’ın ‘Eski zaman 

İstanbul’u’ şiirini 
okudu. Ardından 
Özcan Ünlü’nün 

‘Teslimiyet’ şiirini 
seslendirdi. 

Adem Turan konuşmasında Bursa’da 
MTTB Başkanlığı yaptığı sırada rahmetli Nuri 
Pakdil’in Edebiyat dergisini takip ettiğini belir-
terek sözlerine şöyle devam etti: “Sonra Ma-
vera dergisi ile tanıştım. Derginin yönetmeni 
Cahit Zarifoğlu’na bir mektup ve şiir yolladım. 
İrtibatımız böyle başladı ve devam etti. İlhan 
Kutluer, Mehmet Kanık, Hasan Aycın, Mustafa 
Kara, Ahmet Kot gibi şair ve yazarların üstüm-
de hakları var. Beni yazmaya teşvik ettiler.”

BALKAN GÖçMENİ  BİR AİLENİN 
çoCUğU

 Balkan göçmeni bir ailenin 
çocuğu olduğunu ifade eden 
Adem Turan, çocukluk yılların-
da unutamadıklarını şöyle dile 
getirdi:

“Bursa’daki çocukluk dö-
nemimde şehre gelen destan-
cılardan destanlar dinlerdik. 
Şiirlerimde bu destanların de-
rin izleri vardır. Osman Bay-
raktar, Hasan Aycın haya-

tımda önemli ufuklar açtılar, bana yön 
gösterdiler. Latin Amerika Edebiyatı da beni 
çok etkiledi. Özellikle Borges’in şiirinin tesiri 
altında kaldım. “Arif Ay’ın şiirlerimi beğenmesi 
beni çok teşvik etti, yüreklendirdi. Şiirde tema-

tik yazmayı seviyorum. Arif Ay’ın teşvikleri sa-
yesinde Borges Borges kitabımı çıkardım, ilgi 
gördü.” dedi.

Adem Turan daha sonra Bin Türlü Yama 
kitabından şiirler seçti, “Öteki İnsanların Şiiri”ni 
seslendirdi. Dinleyiciler Adem Turan’ın sesin-
den “Borges’in Kedileri” ile “İki Borges” şiirlerini 
de dinlediler. 

oSMAN BoSTAN HAYATIMIN DÖNÜM 
NoKTASI
 Özcan Ünlü de şiirle tanışmasının 

hikâyesini anlatarak konuşmasına başladı.  
“Diyanet Çocuk ve Haksöz dergileri ile der-
gi okuma alışkanlığım başladı. Öğretmenim 
Necdet Batu beni Varlık dergisine götürdü. 
İlk şiirim Varlık’ta yayınlandı. Atilla Birkiye şi-
irimi yayınladı. Osman Bostan hayatımın 
dönüm noktası oldu. Daha sonraki yıllarda 
Dergâh Yayınevi’nde çalışmaya başladım. 
Ahmet Tabakoğlu, Mustafa Kutlu, İsmet Özel, 
Ezel Erverdi ve Mustafa Kara’nın devam et-
tiği Dergâh Toplantıları’na katılmaya başla-
dım. O yıllarda ‘Bosnalı’ isimli hikâyem çıktı.” 
 
Özcan Ünlü ve Adem Turan “Artık Kuşlarını 
Uçur” şiirinin şarkısını birlikte seslendirdiler. 
Adem Turan ve Özcan Ünlü, programın so-
nunda dinleyicilerine kitaplarını imzaladı.
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sİNEMA üSTATLARINI VAKFIMIZDA AĞIRLADIK

Bab-ı Ali Enderun 
Sohbetlerinde bu yıl 

Cumhurbaşkanlığı 
Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülünü 

kazanan yönetmen, 
yapımcı, senarist 

Mesut Uçakan’ı 
vakfımızın Genel 

Merkezinde 
ağırladık. ‘Sinema 

Üstatları Yücel 
çakmaklı – Ömer 
Lütfi Mete Anma 

Programı’na katılan 
Uçakan, her iki 

sinema ustasının 
hizmetlerinden uzun 

uzadıya bahsetti.

Mesut Uçakan, bilindiği gibi Türk si-
nemasında merhum yönetmenimiz ve 
Milli Sinema’nın kurucusu/öncüsü Yücel 
Çakmaklı’dan sonra bu alana en çok emek 
veren isimlerin başında geliyor. Yaptığı on-
larca filmin bilhassa muhafazakâr sine-
ma seyircilerinin büyük ilgisiyle karşılaşan 
Uçakan, ödülünü almadan bir hafta önce 
vakfımızın Cağaloğlu’nda bulunan Genel 
Merkezinde düzenlenen ‘Sinema Üstatları 
Yücel Çakmaklı – Ömer Lütfi Mete Anma 

Programı’nda yer aldı.

Yerli ve millî sanat ko-
nusundaki eksiklikler her 

geçen gün daha da gi-
derilmeye çalışıldığın-
dan bahseden Uçakan, 
“Sinema alanında ciddi 
bir başarıdan ve zirveye 

doğru dengeli bir yük-
selişten bahsediyoruz. 

Bunu toplumun ve devletin 
sinemaya olan ilgisi ile başarılı 

yapımlardan da pekâlâ anlamak 
mümkün.” dedi.

YENİ DÜNYA VAKFI SİNEMAYA 
AYRICA ÖNEM VERİYoR

Bazı vakıf ve derneklerin sinema kursla-
rı ve programları dikkat çekiyor, bunlar ara-

sında bulunan Yeni Dünya Vakfı, ‘sinema 
kursu’ düzenlediği gibi yapılan programlar-
da da sinemaya ayrıca önem veriyor diyen 
Uçakan, “Ülkemizde sinemanın her geçen 
gün geliştiğini söylemek mümkün. Bunda 
halkımızın sahiplenmesi, devletimizin des-
tek vermesi ve eserleri ortaya koyanların 
emekleri pek çok. Bugün de sinemamızın 
bugünlere gelmesinde emekleri olan 2 üs-
tadı, Yücel Çakmaklı ve Ömer Lütfi Mete’yi 
vefatlarının 10. yılında rahmetle andık. Biz-
den sonra da bu işi sahiplenecek, bayrağı 
çok daha ileriye taşıyacak bir nesil geliyor.” 
dedi. 

Program sonrası katılımcılarla sohbet 
eden Uçakan, sinema hakkında gelen so-
ruları yanıtladı. Sohbetin ardından toplu 
hatıra fotoğrafının çekilmesinin akabinde 
program sona erdi.

Mesut Uçakan
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Ergun Göze ve Ahmet Güner 
Unutulmadı

Türk basının 
seçkin simalarından 

Ergun Göze ve 
Ahmet Güner Elgin 

sevenleri tarafından 
unutulmadı. Yeni 
Dünya Vakfı’nda 

düzenlenen anma 
programına, iki 

gazeteci yazarımızın 
yakınları, dostları, 

meslektaşları ve 
sevenleri büyük 

ilgi gösterdi. Ergun 
Göze vefatının 10. 

yılında yâd edilirken 
Ahmet Güner Elgin 
ise geçen yıl ebedî 

âleme uğurlanmıştı. Anma toplantısını yöneten Mehmet Nuri 
Yardım, hem Ergun Göze’nin hem de Ah-
met Güner Elgin’in Türk basınında mümtaz 
bir yere sahip olduklarını belirterek, “Onlar 
köşeyazıları, eserleri ve yetiştirdikleri ga-
zetecilerle basın ve düşünce hayatımızda 
büyük hizmetlerde bulundular ve derin izler 
bıraktılar. Bugünkü usta gazetecilerin ço-

ğunu onlar yetiştirdiler.” dedi.  

İlk konuşmacı MTTB’nin 
efsanevi Başkanı Rasim Ci-
nisli idi. Cinisli 27 Mayıs 
Darbesi’nin yaşandığı o ka-
ranlık günlerde Ergun Göze 
gibi cesur gazeteci yazar ağa-

beylerinin kendilerini çok etki-
lediklerini ve yol gösterdiklerini 

belirterek, “Ergun Bey, çok acı çekti, 
ıstırap çekti ama fikirlerinden hiç 

bir zaman taviz vermedi.” dedi. 
Rasim Cinisli, Ergun Göze’nin 

yayıncılık hayatına da te-
mas ederek babası Ahmet 
Göze’nin üzerindeki tesirini 
ve Ebussuud Tefsiri’nin neş-

redilmesinin hikâyesini anlat-
tı. Cinisli, “Babam hem babam 

hem de hocamdır derdi. Babası 

Kafkas Cephesi’nde savaşmış bir yiğit, bir 
kahramandı. İşte Ergun Göze de böyle bir 
cengaver babanın evladıydı.” dedi.

“TEFEKKÜRDE ÖNCÜYDÜ” 

Ergun Göze’nin yakın dostu Dr. Metin 
Eriş, İstanbul’da güzel insanların olduğu 
bir dönemde Ergun Göze’yi tanıma fırsatı 
bulduğunu belirterek, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Cağaloğlu’nda bir avukatlık bürosu vardı. 
O zaman Yeni İstanbul gazetesi çıkıyordu. He-
men akabinde Bâbıâli’de Sabah çıktı. O gaze-
tede yazan ve çok sevilen yazarlardandan biri 
de Ergun Göze idi. Daha sonra Tercüman’da 
yazdı. Ama bu gazetelerin hiç biri onu tatmin 
etmedi. Hep bir kırıklık yaşadı. Aydınlar Ocağı 
üyesi 50 kişiydik. Bir yayınevimiz olsun iste-
dik. Bunun için bir yayınevi kurmak istedik. 
İşte Boğaziçi Yayınevi böyle bir teşebbüsten 
sonra bir şirket olarak kuruldu. Bir gün yayıne-
vine bir yönetici gerektiğinde şirketin en bü-
yük hissedarı olan Aydın Bolak bana “Yayıne-
vinin başına Ergun Göze’yi düşünüyorum ne 
dersin?” diye sordu. ‘Çok iyi olur.’ dedim. O za-
man Ergun Bey Tercüman’da köşe yazarıydı. 

 

Ergun Göze

Ahmet Güner Elgin 
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Aydın Bolak, Fethi Gemuhluoğlu ve Ergun Göze bir 

başka üçlüydü. Sık sık bir araya gelir, istişare ederlerdi. Er-
gun Göze basında hep bir kırıklık yaşadı, idealindeki gaze-
teyi göremedi, ibadette de, tefekkürde de öncüydü.”

“AHMET GÜNER’LE GAzETEDE TANIŞTIK” 

Usta gazeteci ve ressam GürbüzAzak, konuşmasında 
Ahmet Güner Elgin ile gazetede sayfa sekreterliği yapar-
ken tanıştıklarını belirtti ve “Baktım sinemadan, tiyatrodan 
ve edebiyattan anlayan biri geldi, tanıştık ve biribirimizi 
çok sevdik.” dedi. Gürbüz Azak, Ahmet Güner ile ilgili unu-
tamadığı şu hatırayı da dinleyicilerle paylaştı:

“Yeni İstanbul gazetesini çıkarırken anarşi kol geziyor-
du. Bir gün gazete önüne bir kaç kamyon geldi, içi genç ve 
taş doluydu. Bunlar bizim fikrimizi kabul etmeyen sol dü-
şünceye mensup gençlerdi. Gazete binasının önünde dur-
dular ve bizi taşlamaya başladılar. Sadece benim çalış-
tığım odaya 22 taş düşmüştü. Gazeteyi basanlardan biri 
yakandı, saldırgan genç tam dayak yiyecekken AhmetGü-
ner arkadaşlarımıza müdahale etti ve ‘Aman dokunmayın, 
vurmayın, haklı iken haksız duruma düşersiniz.’ diyerek 
onları teskin etti.”

ERGUN BEY BENİ 5 YIL HAPİSTEN KURTARDI 

GürbüzAzak, Ergun Göze ile Cağaloğlu Meydanı’nda 
yürürken eski püskü giyinmiş birini gördüklerini ve bu kişi-
nin kim olduğunu sorduğunu, Ergun Beyin şu cevabı ver-
diğini hüzünle anlattı: “Gürbüz, o Peyami Safa’dır. Hanımı 
hastadır. Ona bakar, tedavisi için Avrupa’ya götürür.” dedi. 
Böylece o gün büyük romancımızı tanımış oldum. Ergun 
Bey hukukçuydu, bu meseleleri iyi bilirdi. Bir davam için 
yardımcı oldu ve yol gösterdi, beni 5 yıl hapis cezası al-
maktan kurtardı. İkisini de rahmetle anıyorum.”

Oğuz Çetinoğlu, Ergun Göze ile ilgili düşüncelerini dile 
getirirken Mustafa Cerit de Ahmet Güner’in iyi bir dost, 
istikamet sahibi bir şahsiyet olduğunu ifade etti. Cerit, 
“Milletine bağlı, devletini koruyan kollayan bir aydınımızdı.” 
dedi. İskender Özsoy, Ahmet Güner’in 45 yıllık bir talebe-
si olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Benim üstümde 

hakkı çok. Gazeteci olmamda en çok emeği olan kişiydi. 
Gazeteye giderken yüzünün ütüsüne bakardım. Ruhunu 
satmamış bir gazeteciydi, ustam güç beğenirdi. Mükem-
mel bir gazeteciydi.”

İKİSİ DE BÜYÜK TEVAzU SAHİBİYDİ 

Tercüman gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini 
yapan Aydın Candabak, “Ergun ağabey ile Ahmet Güner 
ağabeyin duvardaki fotoğraflarına bakıyorum. İkisinde 
de büyük bir tevazu vardı. Ergun Beyle birlikte çalışırken 
bilhassa Çanakkale Zaferi’nin yıldönümüne büyük önem 
verir ve “Bu sene ne yapacağız, destanı nasıl işleyeceğiz?” 
diye sorardı. Ahmet Güner ağabeyle de Milliyet’te birlikte 
çalıştım. Haber namusu olan bir gazeteci büyüğümüzdü. 
Her ikisi de milliydi, milliyetçiydi.”

3750 KİTABI KÜLLİYE’YE ARMAğAN EDİLDİ 

Ahmet Güner Elgin’in yakın dostu Kâmil Uğurlu, “Ah-
met ağabeyin babası muhterem bir insandı, azizdi, manevi 
yönü güçlü bir insandı, Mevlâna Müzesi’nin yöneticiliğini 
yapmıştı.” dedi. Elgin’in basılmış 15 kitabı bulunduğunu 
ancak gazetelerde kalmış makalelerinin de toplandığını ve 
bunların da kitaplaşacağını ifade ederek, “Ahmet Ağabe-
yin evdeki hususi kütüphanesini teşkil eden 3850 kitabı, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne armağan edildi. Orada 
adına açılan bölümde kitapseverlerin istifadesine sunu-
lacak.” dedi. Kâmil Uğurlu şu hatırasını nakletti:

“Necip Fazıl, bir gün gazeteden çıkacağı sırada Ahmet 
ağabey hemen üstadın paltosunu tutar. ‘Ne yapıyorsun 
Ahmet?’ diyen Necip Fazıl’a şu cevabı verir: “Üstadım izin 
ver. Öbür tarafa gittiğimde ‘Ne yaptın?’ diye sorduklarında 
‘Ben de üstadımın paltosunu tuttum.’ derim. diye cevap 
verir.”

Abdurrahman Pala, Ahmet Güner Elgin ile birlikte ça-
lıştığını ve kendisinden çok istifade ettiğini belirtirken Er-
gun Göze’nin de Yurt Haberleri Ajansı’nın kuruluşundaki 
emeklerini hatırlattı. O dönemde MehmetEminAlpkan, 
Ömer Öztürkmen ve İrfan Atagün ile birlikte bazı gazeteci-
lerin birlikte hareket ettiklerine ve güç birliği oluşturdukla-
rına dikkat çekti. Mehmet Bican, Mehmet Cemal Çiftçigü-
zeli, Gazi Altun ve Şeref Oğuz da hem Ergun Göze hem de 
Ahmet Güner ile ilgili hatıralarını aktardılar. 

Toplantı, okunan Kur’an-ı Kerim ve çekilen hatıra fo-
toğraflarının ardından sona erdi. Büyük bir ilgi gören ve 
2,5 saat süren anma programına Ahmet Güner Elgin’in kız 
kardeşi Zühal Çehreli, Engin Köklüçınar, Coşkun Çokyiğit, 
Nurettin Taşkesen, Reşat Şen, Fethi Erhan, Cemal Aydın, 
İsmail Uğurlu, Şerif Aydemir ve Mehmet Göze de katıldılar. 

Toplantının sonunda bütün dinleyicilere Boğaziçi Ya-
yınları tarafından Ergun Göze’den “Bulunmuş Defterden 
Cuma Düşünceleri” adlı eseri hediye edildi.



Vefalarıyla bİze 
örnek oldular

Bir süre önce 
ebedî âleme 

uğurladığımız 
ilim, fikir ve gönül 

insanları Emin Işık 
ile Haluk Dursun, 

Yeni Dünya Vakfı’nda 
düzenlenen 

“Bâbıâli Enderun 
Sohbetleri”nde 

rahmet ve şükranla 
yâd edildi. Kalabalık 

bir dinleyici 
topluluğunun sonuna 

kadar takip ettiği 
toplantıyı, yazar Uğur 

Canbolat yönetti. 
Anma programına 

Emin Işık’ın 
kardeşleri Abidin 

Işık ve Halit Işık ile 
İstanbul İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Dr. 
Coşkun Yılmaz da 

katıldılar. 

Uğur Canbolat’ın Emin Işık ve Haluk 
Dursun’un hayat hikâyelerini kısaca an-
lattıktan sonra “Emin Işık ve Haluk Dursun 
hocalarımız birbirlerini seven insanlardı. 
Aynı ruh ikliminden beslenmişlerdi. Dola-
yısıyla birlikte anmak istedik.” dedi. Daha 
sonra ilk sözü, İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz aldı. Emin Işık 
Hocanın Nurettin Topçu’nun talebesi oldu-

ğunu hatırlatan Yılmaz, “Emin Hoca, 
Topçu vasıtasıyla Abdülaziz Bek-

kine Hazretlerine bağlıydı. Soh-
betleriyle, konuşmalarıyla mil-
letimizi aydınlatmiş bir ilim ve 
fikir adamıydı. Gençlerin gön-
lünü kazanabilmiş bir gönül 
insanıydı. Haluk Dursun Hoca 

da vefalı bir insandı. Emin 
Işık’ın cenazesine katılmıştı.” 

dedi. Selçuk Eraydın hakkında Emin 
Işık’ın kaleme aldığı mektuptan 
da bahseden Dr. Yılmaz, konuş-

masına şöyle devam etti: “Her 
iki değerimizi hiçbir zaman 
unutamayız. Hizmetleriyle, 
eserleriyle ve yetiştirdikleri 
talebelerle zaten kendilerini 
unutturmazlar. Haluk Dursun 

Hoca sahabeye hürmet gös-
terenlere hürmeti vardı. Sönmez 

Neşriyat’ın kurucusu Ali İhsan Yurt 

gibi şahseytelere hürmeti vardı. Merhum 
Âmil Çelebioğlu da onun hocasıydı. Şehid 
Sedat Yenigün’ün de üzerinde emeği vardı. 
Bu hocalarını unutmaz, onları da Fethi Ge-
muhluoğlu, Nezih Uzel ve Mehmed Şevket 
Eygi gibi istifade ettiği şahsiyetlerle birlikte 
rahmetle ve minnetle anardı.”

 
Coşkun Yılmaz konuşmasının sonun-

da şunları söyledi: “Haluk Hoca eğitime 
ve gençlere çok önem verirdi. Gençlerin iyi 
yetişmesi için çok çaba harcadı. Ufku çok 
genişti. Balkanlardan Malazgird’e kadar 
uzanıyordu.  Bereketli ve büyük coğrafya-
mızın tarihî derinliklerine uzandı. Bu şuu-
ru herkese aşılamak istedi. İnşallah genç-
lerimiz eserlerini okuyup faydalanacaktır.”

NURETTİN ToPçU’NUN TESİRİNDE 
KALDI
 Merhum Emin Işık Hocayı ise kar-

deşleri Abidin Işık ve Halit Işık anlattılar. Ab-
din Işık, “Ağabeyim daha küçükken babam 
gittiği mevlidi şeriflere  onu da götürürdü. 
Sonra İstanbul’a gelince üç camide görev 
yaptı. Celaleddin Ökten Hoca ile tanıştı. Ya-
man Dede, Fahri Efendi gibi zatları ben de 
onun sayesinde tanıdım. Çok geniş bir çev-
resi vardı. Bilhassa münevverler arasında. 
Nurettin Topçu’nun tesirinde kaldı. Hareket 

Haluk Dursun

Emin Işık



dergisinde ve Milliyetçiler Derneği’nde Nurettin Topçu Ho-
cayı biz de onun sayesinde tanıdık. Onu sadece bir ağabey 
değil bir önder olarak tanıdım. Çok başarılıydı ve seviliyor-
du. Babamın gür sesini âdeta onda dinliyorduk. İnsanın 
ruhuna sinen, etkileyici bir Kur’an okuyuş tarzı vardı.” dedi. 
Halit Işık da ağabeyi ile ilgili hatırdalarını paylaştı.

HALUK DURSUN’UN MANEVİ VASİYETİ 
Mehmet Nuri Yardım, konuşmasında hem Emin 

Işık’tan, hem de Haluk Dursun’dan bazı hatıralar paylaştı 
ve “Onları toplum olarak inşallah hiç bir zaman unutma-
yacağız. Nüktedan ve müktesebatı olan, tevhid anlayışı-
na bağlı, birleştirici insanlardı. Haluk Dursun’un Dicle’nin 
kuzularını çakallara yedirmeyeceğiz’ sözü hepimiz için bir 
vasiyet, bir parola gibi olmalıdır. Zaten vefatından hemen 
sonra Kürt annelerin Diyarbakır’da PKK’ya karşı başlattık-
ları bu kutsal isyan, bir bakıma Haluk Dursun’un manevi 
işareti üzerine gelişmiştir.” dedi. Toplantının sonunda İb-
rahim Güleç ve Mahmut Topbaşlı, Emin Işık Hocaya yaz-
dıkları şiirleri okudular. Fehmi Atay da çektiği “Emin Işık 
Belgeseli”nden bahsetti. Toplantı, Abidin Işık’ın okuduğu 
Kur’an-ı Kerim tilavetinden ve  çekilen hatıra fotoğrafları-
nın ardından sona erdi.

SoHBETLERİYLE çoK SEVİLDİ
Muhtelif yerlerde yaptığı tasavvuf ve kültür sohbet-

leriyle tanınan ve sevilen Emin Işık, 1936 yılında Hatay 
merkez ilçeye bağlı Karmanca Köyü’nde dünyaya geldi. 
İlk dinî eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan ba-
bası Hoca Şemseddîn Efendi’den talim etti. İlkokuldan 
sonra iki yıl Antakya Kur’an Kursu’nda talim okudu, ha-
fızlık yaptı. Emin Işık, orta kısmını Adana’da, lise kısmını 
İstanbul’da okuduğu İmam Hatip Lisesi’nden 1960 yılın-
da; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 1964 yılında 
mezun oldu. Dört yıl kadar İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde 
meslek dersleri öğretmeni ve idareci olarak görev yaptık-
tan sonra açılan asistanlık imtihanını kazanarak İstanbul 
Yüksek İslâm Enstitüsü (YÖK kanunu gereğince Marma-
ra Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi’ne dönüştü.) 
Kur’an İlimleri ve Tefsir Anabilim Dalı’nda Ebubekr İbnu’l-
Enbârî’nin “Kitâbu’l-Vakfi ve’l-İbtidâ” adlı eseri üzerinde 
yaptığı edisyon kritik çalışmasıyla doktor oldu. Otuz dokuz 

sene dört ay süren resmî hizmetinden sonra 2001 yılında 
emekli olan Emin Işık, yüzden fazla ilmî makale ve ansik-
lopedi maddesi yazdı. Celâl Hoca Hayatı ve İlmî Şahsiyeti, 
Devleti Kuran İrade, Kur’ân’ın Getirdiği, Belh’in Güvercin-
leri eserleri arasındadır. Emin Işık Hoca, 1 Ağustos 2019 
tarihinde ebedî âleme göç etti.

AKTİF BİR BİR İLİM ADAMIYDI
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, 1957 yılında Hereke’de 

doğdu. Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti 
Tarihi Kürsüsünü bitirerek akademik hayata Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde asistan olarak 
başladı. Marmara Üniversitesinde yüksek lisans ve dok-
torasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı. 
“Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi” sahasında 
tarih doçenti A.Haluk Dursun Marmara Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim dalında 
profesörlük unvanını aldı.

 Akademik çalışmaları yanında çeşitli alanlarında 
da önemli faaliyetleri bulunan Dursun, İBB Kültür AŞ. Ge-
nel Müdür Danışmanı olarak Miniatürk Projesi’nin hazır-
lanmasında görev aldı. İçişleri Bakanlığınca Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumunun Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 
Dursun, 2005-2006 VE 2011 tarihlerinde aynı kurumda 
Başkan Vekilliği görevini yaptı. 2007 yılında İstanbul İl 
Kültür ve Turizm Müdürü vekili olarak görev yaptı. 2006-
2012 yılları arasında Ayasofya Müzesi Başkanlığını yü-
rüttü, 2009- 2011 yıllarında Ayasofya Müzesi Müdürlüğü 
görevini de üstlendi. 2012 Temmuz ayı itibarıyla getirildiği 
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü görevini 2014 ortala-
rına kadar sürdürdü. Ayasofya ve Topkapı Sarayı Müze-
si’ndeki görevlerinde de birçok faaliyete imza attı, tarihî 
yapıların kültürel ve tarihî dokusunu ön plana çıkaran ça-
lışmalara ağırlık verdi. Dursun, 2014 Temmuz ayında Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı, 2016 
yılı Nisan ayında emekliliğini isteyerek görevinden ayrıldı. 
Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüten Dursun, son ola-
rak Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcılığını yürütürken 19 
Ağustos 2019 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını 
kaybetti.
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“ŞULE YÜKSEL ŞENLER, 

KİMLİK ŞUURU VERDİ”

Kısa bir süre 
önce ebedî âleme 
göç eden Yazar ve 

dava insanı Şule 
Yüksel Şenler için 

“Bâbıâli Enderun 
Sohbetleri”nde bir 

anma programı 
gerçekleştirildi. 

Abdüssamet 
Altunbaş’ın 

okuduğu aşir ile 
başlanan program 

konuşmalarla devam 
etti. 

Programı yöneten yazar Selvigül Kan-
doğmuş Şahin, önce Şule Yüksel Şenler’in 
hayat hikâyesini anlattı, sonra da ona dair ka-
leme aldığı bir yazıyı dinleyicilerde paylaştı. 

 Programa iştirak eden Bediüzza-
man Said Nursi’nin talebelerinden Meh-
med Fırıncı, Şule Yüksel Şenler’den önce 
abisi Özer (Üzeyir) Şenler ile tanıştıklarını 

ve birlikte hizmet ettiklerini söyledi. 
Mehmed Fırıncı, “İyi bir aileydi. 

Zamanla Şule Yüksel Şenler’in 
gayesini ve hizmetlerini an-
ladılar ve takdir ettiler, hatta 
ona destek oldular. Şule Ha-
nım büyük bir dava insanıydı. 
Gençliği kurtarmak için neler 

yapılması gerektiğini düşünü-
yordu. Özer kardeşin çabasıyla 

birlikte ailece İslam’a hizmet etmek 
için çalıştılar, gayret gösterdiler. 
Âdeta ailenin bütün fertleri hizmet 

ediyorlardı.” 
 
 
BAŞÖRTÜSÜNÜN  
YAYGINLAŞMASINI SAğLADI             

 Mehmed Fırıncı kısa konuşması-
nın sonunda şunları söyledi:

 “Bir zaman Mısır’dan bir dostumuz 
gelmişti. Türkiye’de tesettüre giren hanım-
ların azlığından şikâyet etmişti. Daha son-
raki yıllarda bir daha ülkemize gelince bu 
sefer de tesettür sahibi hanımların arttığını 
söylemişti. İşte bu müspet gelişme, Şule 
Yüksel Hanım’ın azimli çalışmaları ve büyük 
gayretleriyle mümkün olmuştu. Kendisini 
rahmetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun.” 

TÜRKİYE’Yİ BAŞTANBAŞA DoLAŞTI
Şule Yüksel Şenler’in son yılların-

da yanından ayrılmayan ve ona dair bir 
eseri kaleme alan yazar Demet Tez-
can ise, konuşmasına şöyle başladı: 

“1990’lı yıllarda henüz 20’li yaşlarday-
ken Şule Yüksel abla ile tanıştım. Bir vakıf 
ortamındaydık. O zaman gazetelerde yazı-
lar yazıyordu. O yazıları büyük bir heyecan-
la okuyorduk. Yurt genelinde konferanslar 
veriyordu. Dur durak bilmiyordu. İstirahat 
etmeyi düşünmüyordu. Âdeta gece gün-
düz çalışıyordu. Ben Esenler’de oturuyor-
dum. O Yakacık’taydı. Ulaşım o zaman 
zordu. Buna rağmen sık sık görüşüyorduk. 
Ziyaretine hep gidiyordum. Düşüncelerini 
bir bütün olarak anlamaya çalışıyordum.” 

Şule Yüksel Şenler
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 Demet Tezcan, bu görüşmeler sırasında ken-
disine “Sizin hayatınız yazılmalı. Ben yazmak isterim.” 
dedim. “Bugüne kadar çok teklif aldım, eskiden düşün-
müyordum. Ama artık vakti geldi. Yaşım ilerledi, hazırla-
yalım.” diye cevap verdiğini aktardı. “Böylece kitaba baş-
ladık.” diyen Demet Tezcan sözlerine şöyle devam etti: 

 “Şule Yüksel Hanım, 25’li yaşlarda iken abisi Özer 
Bey sayesinde Risale-i Nurlarla tanışıyor ve asıl değişim 
o zaman başlıyor. Bediüzzaman’ın Tesettür Risalesi onu 
çok etkiliyor. Önce dine mesafeli bir ailenin mensubuydu. 
Sonra hidayete eriyor ve tesettüre giriyor. İlk olarak Yeni 
İstiklal gazetesinde yazmaya başladı. Bu konuda merhum 
Mehmed Şevket Eygi onu teşvik etmiştir. İlk yazılarından 
sonra imtihanı da başlıyor. Hakkında davalar açılıyor, 
mahkemelere gidip gelmeye başlıyor, hüküm yiyor ve ce-
zaevinde 9 ay 10 gün kalıyor. Kendisi bunu  ‘yeniden do-
ğum’ olarak tarif ediyor. Şule Yüksel Şenler’in davası nedir 

sorulduğunda kısaca ‘Davası İslam davasıydı.’ diyebiliriz.”

 KoNFERANSI 27 MİNAREDE BİRDEN 
SESLENDİRİLİYoRDU
 Demet Tezcan, Şule Yüksel Şenler’in ola-

ğanüstü bir gayret ve çaba ile Türkiye’yi karış ka-
rış gezdiğini, yurtiçinde ve yurtdışında konfe-

ranslar verdiğini belirttikten sonra şunları söyledi: 

 “Anadolu’yu boydan boya dolaşıyordu. Bazen bir 
günde farklı şehirlerde iki üç konferans verdiği oluyordu. 
Bu programlara büyük bir alaka gösteriliyordu. İnanılmaz 
bir enerjiye sahipti Şule Yüksel. Sadece Çorum’da verdiği 
bir konferans 27 minareden  halka duyuruluyor ve seslen-
diriliyordu. Böylece âdeta bütün şehir bu konferansı takip 
ediyordu ve başörtüsü meselesini Hatice Babacan bir 
meşale olarak yakıyordu. İlk başörtüsü mağduriyetini ve 
zulmünü yaşayan Hatice Babacan’dı, arkasından diğerleri 
geliyor. Uzun süren yasaklar ve üniversitede okumalarına 
izin verilmeyen büyük bir kitle. Sonuçta şimdi şükürler ol-
sun ki şimdiki hükümetimiz sayesinde başörtüsü serbes-
tiyeti getirildi. Artık bütün genç kızlarımız üniversitelerde 
rahatlıkla okuyabilmektedir.”

  
HUzUR SoKAğI BİR ÜLKE PRoFİLİYDİ
 Demet Tezcan sözlerini şöyle tamamladı: “Hu-

zur Sokağı mühim bir romandır. Çok basılmış ve okun-
muştur. Huzur Sokağı bir ülke profiliydi. Edebiyat dün-
yası nasıl bakarsa baksın, roman amacına ulaşmıştır. 
Türkiye’de çok büyük bir kitle, bu romanı okuduktan, 
Şule Yüksel Şenler’i dinledikten sonra şuurlu bir şekil-
de tesüttüre girmiştir. Şule Yüksel Şenler genç kızla-
ra bir kimlik şuuru verdi. Kimlik inşasının ilk örneğidir.” 

 Toplantıya iştirak eden şair ve yazar Şakir Kurtul-
muş da Eskişehir’de ablası ile birlikte Şule Yüksel Şenler 
ile tanışmasının hikâyesini anlattı. Program  dinleyicilerin 
sorularına verilen cevaplar ve yapılan katkı konuşmalarıy-
la sona erdi. Toplantıdan sonra hatıra fotoğrafları çekildi.
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Mehmed Şevket Eygİ 

yazdığını yaşayan bİrİydİ

Yeni Dünya Vakfı 
tarafından gazeteci 

yazar Mehmet 
Şevket Eygi’yi 

anma programı 
düzenlendi. Vakfın 

Cağaloğlu’ndaki 
merkezinde 

moderatörlüğünü 
Mehmet Nuri 

Yardım’ın yaptığı 
programda, sevenleri 

Eygi’yi anlattı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Say-
gılı, 12 Temmuz’da hayatını kaybeden ya-
zar Mehmet Şevket Eygi ile ilgili, “Mehmet 
Şevket Eygi, yazdığını yaşayan biriydi. Ne 
yazmışsa onu yaşamış biridir. Son derece 
samimi, ibadetlerine düşkün, takva sahibi 
bir insandı. Her fırsatta sözüyle ve yaşan-

tısıyla bir mesaj vermeye çalışırdı. Ya-
şantısı da buna uygundu zaten.” 

dedi.
Yardım, vakıfta gerçek-

leştirilen “Babıali Ende-
run Sohbetleri”ne ismini 
Mehmet Şevket Eygi’nin 
verdiğini hatırlatarak, 
“Şevket ağabeyi belli 
bir gruba dahil etme-

mek lazım. Belli bir gö-
rüşe bağlı kılmamak la-

zım. Bana göre bu milletin 
münevveri ve yazarıydı. Yazı-

ları mutlaka kitaplaşmalı, büyük bir 
kayıp bu.” diye konuştu.

Eygi’yi örnek bir Müslüman olarak gör-
düğünü ifade eden Yardım, onun bütün 
canlılara sahip çıkan, onlara şefkatini gös-

teren bir insan olduğunu söyledi.

“ BATI KÜLTÜRÜNE, DoğU 
KÜLTÜRÜNE, oSMANLI KÜLTÜRÜNE 
HAKİMDİ”

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversite-
si Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa 
Saygılı da Eygi’nin her fırsatta sözüyle ve 
yaşantısıyla bir mesaj vermeye çalıştığını 
ve yaşantısının da buna uygun olduğu-
nu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Mehmet Şevket Eygi yazdığını yaşa-
yan biriydi. Ne yazmışsa onu yaşamış 
biridir. Son derece samimi, ibadetlerine 
düşkün, takva sahibi bir insandı. Ayrıca 
oldukça bilgili ve kültürlü insandı. Batı kül-
türüne, Doğu kültürüne, Osmanlı kültü-
rüne hakimdi. Hiç kendini tekrarlamadan 
o kadar değişik şeyler anlatırdı ki hafızası 
çok sağlamdı. 30-40 sene evvel karşılaş-
tığı kişileri adlarıyla soyadlarıyla söylerdi. 
İslami konularda da son derece bilgiliydi.” 

Eygi’nin ölümüne birkaç ay kala hasta 
haliyle bile Kadir Mısıroğlu’nun cenazesine 
gittiğini aktaran Saygılı, onun çok vefalı ol-
duğuna da değindi.
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Uzman Nörolog Ali Akben, Eygi’nin birçok konuda 
kendilerini eğittiğini, ondan çok şey öğrendiklerinin altını 
çizerek, “Bilge bir insandı, örnek insandı. Hocamla yolcu-
luklarımızda, belediye binalarının önünde falan biraz şaka 
yollu kaldırım değiştirelim derdi. Bizi, çok fazla makama 
meyletmememize örnek olacak şekilde yarı şaka yarı cid-
di uyarırdı.” ifadelerini kullandı.

“VEFAT ETTİğİ GÜN BİLE YAzISINI VERECEK KADAR 
DİSİPLİNLİ BİRİYDİ”

Eygi’nin son röportajını verdiği gazeteci Faruk Aksoy 
da yazarın hem Batı’yı hem Doğu’yu, farklı etnik kültürleri 
çok iyi bilmesinin kendisinde hayranlık uyandırdığını kay-
detti.  

Aksoy, röportajın öncesi ve sonrasında Eygi’nin hep ne 
yazdıysa onları tekrar ettiğini söyleyerek, “Ben şunu gör-
düm, Mehmet Şevket Bey aslında yazdıklarını yaşayan bi-
riydi. Hayali hiçbir şeyi yazmadığını fark ettim.” ifadelerini 
kullandı.

Ebru sanatçısı Süleyman Berk, Eygi’nin hiç ara verme-

den büyük bir disiplinle çalıştığını anlatarak, “Vefat ettiği 
gün, cenazesinin kaldırılacağı gün bile yazısını verecek 
kadar disiplinli bir insandı.” değerlendirmesinde bulundu.

“KoNUŞMALARI DA YAzILARI GİBİ HEP PRATİK 
ÜzERİNEYDİ”

Yazar ve tarihçi Dursun Gürlek, Eygi’nin çok zengin 
bir kütüphanesi olduğuna değinerek, “Eskiden çok yazan 
erbabı kaleme ‘velut’ derlerdi. Şevket bey bunların seçkin 
simalarındandı.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Sadırlı ise Eygi’nin hayattaki en küçük 
şeyi bile zevke dönüştürmeye, ona kalite katmaya yoğun-
laştığını, yazdığı sayfa düzeninin üzerine dahi kafa yordu-
ğunu anlattı.

Sadırlı, Eygi’nin çok somut düşünen biri olduğuna işa-
ret ederek, “Onun için her şey yerli yerinde ve somut olma-
lıydı. Çok fazla fikir içinde boğulan, teorik konuşan insan-
lardan çok hoşlanmazdı. Konuşmaları da yazıları gibi hep 
pratik üzerineydi.” diye konuştu.
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Şakİr Dİclehan: 
“İbrahim Hakkı’nın eserleri günümüze de ışık 
tutuyor”

Doğu’nun Bilgesi, 
Marifetname’nin 

müellifi mutasavvıf, 
şair ve âlim İbrahim 

Hakkı Hazretleri, 
Yeni Dünya Vakfı’nda 

düzenlenen 
“Bâbıâli Enderun 

Sohbetleri”nde 
rahmetle yâd edildi. 

Edebiyatçı yazar 
Dr. Şakir Diclehan, 
İbrahim Hakkı’nın 
hayatını, fikirlerini 

ve eserlerini anlattı, 
onun örnek alınması 

gereken çalışmalarını 
dile getirdi. 

 İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Erzu-
rum Hasankale’den yakınlarıyla birlikte ve 
henüz çocuk iken Siirt’in o zamanki köyü 
Tillo’ya geldiğini belirten Diclehan, söz-
lerine şöyle başladı:  “Merhum âlimimiz 
Osmanlı padişahı Sultan Mahmud tarafın-
dan İstanbul’a davet edilir. İstanbul’da iken 
padişahtan alınan izin ile Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi’nde ilmî çalışmaları için araş-
tırmalar yapmış ve mevcut kitapları incele-
miştir. Bu ziyaretinden üç yıl sonra meşhur 
Marifetname’yi kaleme almıştır.”

GEREKEN çALIŞMALAR 
YAPILMADI 

İbrahim Hakkı Hazreleri’nin 
Erzurumlular ve Siirtliler ara-
sında paylaşılamadığını ifade 
eden Şakir Diclehan, konuş-
masına şöyle devam etti: 

“Ne yazık ki bu büyük 
zat hakkında gereken çalışmalar bugüne 
kadar hakkıyla yapılamamıştır. Hâlbuki en 
çok sahip çıkmamız ve gençlerimize ta-
nıtmamız gereken bilginlerdendir. Meselâ 
Necip Fazıl’ın İbrahim Hakkı Hazretleri 
hakkında çok güzel ifadeleri vardır.  

İbrahim Hakkı Hazretleri’nin müspet 

(pozitif) ilimlerde bir yıldız, bir üstat oldu-
ğuna dikkat çeken Şakir Diclehan, “Onun 
kurduğu sistemle senenin belirli günlerinde 
şeyhi İsmail Fakirullah’ın türbesinin başı-
na günün ilk ışıkları düşüyordu. Sonradan 
müdahalelerle bu sistem bozulmuş, ancak 
daha sonra yapılan çalışmalarla düzeltil-
miştir.

 
ESERİ ŞAM’DAKİ MEDRESELERDE 
oKUTULDU

İbrahim Hakkı’nın başta Marifetname 
olmak üzere bir çok eserinden bugün bile 
istifade edilebildiğini kaydeden Şakir Dic-
lehan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 
“İbrahim Hakkı’nın en büyük özelliği dinî 
ilimleri ve pozitif bilimleri birlikte değer-
lendirmesi ve ikisine de aynı şekilde alaka 
göstermesidir. Bediüzzaman Said Nur-
si de İbrahim Hakkı gibi pozitif bilimlerin 
dinî ilimlerle birlikte okutulması gerekti-
ğini ısrarla belirtmiş ve bunun için Van’da 
‘Medresetü’z Zehra’ adında bir üniversitenin 
kurulması için büyük bir çaba göstermiştir.” 

Dinleyicilerin sorularına da cevap veren 
Dr. Şakir Diclehan, daha sonra Erzurum-
lu İbrahim Hakkı ve Erzurumlu İbrahim 
Hakkı’nın Ses Getiren Mektupları isimli 
eserlerini okuyucularına imzaladı. 
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EMİN ÜSTÜN

1.Emin Üstün kimdir kısaca okuyucularımıza 
kendinizden bahseder misiniz? 

1951 yılında Bolu ilinin Gerede ilçesinde doğdum. Bu-
günkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendis-
liği bölümünden mezun oldum. Girişimci ve yatırımcı bir iş 
adamı olarak 1991 yılında şu an faaliyetlerine aktif olarak 
devam eden ve Elbirliği Sistemi’ne dayalı faizsiz bir sistem 
ile otomobil sahibi yapan Eminotomotiv’i, 2005 yılında ise 
otomobildeki Elbirliği Sistemi’ni konut sektörüne uyarla-
yarak, insanların faizsiz ev almasını sağlayan Eminevim’i 
kurdum. 

Kurduğum sistemle Türkiye’de 150 binin üzerin-
de kişi, ev ve otomobil sahibi oldu. Halen Eminevim, 
Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul 
Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji ve 
Emin Sigorta şirketlerini bünyesinde barındıran Emin 

Grup’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmekteyim. 

2. Faizsiz konut sistemi nedir? Nasıl işliyor? 

Çeyrek asırdan fazla bir süredir hizmet veren, te-
meli dayanışmaya dayalı olan Eminevim, faizsiz Elbir-
liği Sistemi’ni kuran ilk firmadır. Bu sistem ile insanlar 
faiz ödemeden ev veya araç sahibi olabiliyorlar. Elbirliği 
Sistemi’nin öncelikli amacı tek hayali faizsiz bir şekilde 
kendi evine sahip olmak isteyen insanları bir araya getir-
mek ve ortak amaçlarına giden yolu kısaltmak... 

Eminevim ile dilediğiniz bölgeden, faizsiz ve kira 
öder gibi kredi çekmenize gerek kalmadan, ev sahi-
bi olabiliyorsunuz. Sistem insanların bir araya gelme-
siyle ve yardımlaşma üzerine kurulmuştur. Taksitle ev 
alma işini bambaşka bir boyuta taşıyan sistem, bugü-
ne kadar 150 bini aşkın aileyi ev ve araç sahibi yap-

İş Adamı Vakıf Dostu

Röportaj
S o n
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mış ve on binlercesini de yapmaya da devam ediyor. 

3. Faizsiz konut satışında alıcılara hangi kolaylıklar 
sağlanıyor?

Öncelikle küçük birikimlerle faizsiz ev sahibi olma im-
kanı sağlayan bir sistem. Kendi gelir durumuna göre her-
kes bu sisteme katılabiliyor. Bunun yanı sıra ödemelerde 
kişilere, gelir durumunda herhangi bir ekonomik sıkıntı 
yaşandığı takdirde taksitleri dondurma imkanı da sunu-
yoruz. Sistemimizde farklı paketler mevcut. Bu paketler 
doğrultusunda insanlar kendi imkanlarına göre uzun bir 
süre beklemeden ev sahibi olabiliyor. Sistem sayesinde 
almak istediğiniz evi kendi fiyatına, üstelik yüksek faizler 
ödemeden alabiliyorsunuz.

4. Sistemin güvenirliği nasıl sağlanıyor?

Elbirliği Sistemi’ne dahil olan her müşterimizle, tüke-
tici kanunlarında belirlenen mevzuata uygun, müşterinin 
ve kurumun haklarını koruyan yasal bir sözleşme imza-
lanmaktadır. Ödemeler ve tahsilatlar bankalar aracılığı ile 
yasal yollarla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra sistem gay-
rimenkul ve araca endeksli teminat sistemi ile çalışmak-
tadır. Teslimatı gerçekleşen her müşteri, teslim almamış 
müşterilerin ödemeleri ile hayallerine ulaşmaktadır. Her 
iki tarafın da haklarını korumak için alınan gayrimenkul 
ya da araca müşterinin kalan borcu kadar satılamaz şer-
hi düşülür. Ayrıca kalan borç içinde her aya karşılık senet 
düzenlenir.

5. Faizsiz konut satışının Türkiye’deki pazar payı 
nedir?

Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Eminevim olarak bu-
gün pazarın %50’den fazlasına sahibiz. Elbirliği Sistemi’ni 
30 yıldır en iyi şekilde uyguluyor ve yaşatıyoruz. Türkiye’de 
kurucusu olduğumuz sistemin konut finansmanı içeri-
sindeki pazar payı yaklaşık %2,5 ile %5 civarında. Bu oran 
da her geçen yıl hızla artıyor. Şuan rakamlara baktığımız 
zaman sadece Eminevim ile 150 binden fazla kişi ev ve 
otomobil sahibi olmuş. Bununla birlikte sisteme kayıtlı on 
binlerce aile var.

6. Türkiye deki konut sektöründe yaşanan sıkıntılar 
nasıl aşılabilir?

Konut aslında insanların temel gereksinim ihtiyaçların-
dan olan barınmanın günümüzdeki karşılığıdır. Konut top-
lumun her kesiminin ihtiyacıdır. Bugün konut fiyatlarının 
çok fazla olması düşük ve orta gelirli aileleri bu hayallerin-
den uzaklaştırıyor. Ancak tasarruf temelli Elbirliği Sistemi, 

aileleri önce tasarrufa yönlendirip ardında ev sahibi yapa-
bilmektedir. Konut sektöründeki arz fazlası ancak orta ve 
düşük gelirli ailelerinde talebine karşılık vererek aşılabilir. 
Elbirliği Sistemi de bunu hedeflemektedir.

7. İstihdama yönelik çalışmalarımızdan bahseder 
misiniz?

Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısına da ku-
lak vererek büyümemize paralel şekilde çalışmalarımızı 
devam ettiriyoruz. Bu yıl 500 istihdam projesi başlattık. 
Bu kapsamda 475 kişi bünyemizde göreve başladı. Aynı 
zamanda üniversite öğrencilerine de fırsatlar sunuyoruz. 
500 istihdam projesi içinde üniversite öğrencilerine de yer 
açtık. Onları da iş dünyasıyla tanıştırmak ve ilk adımı at-
malarını sağlamak için üniversitelerle işbirliği yaptık. Emin 
Grup, sürekli büyüyen bir yapıya sahip. Biz de ihtiyaçları-
mız doğrultusunda istihdama katkı sunmaya devam ede-
ceğiz.

8. Gerek istihdam gerekse vatandaşımıza ve 
ülkemize maddi manevi katkılarınız devam ediyor. 
Bu anlamda yeni genç girişimci arkadaşlar için neler 
öneriniz olacak? 

Girişimciliğin, insanoğlunun büyük bir olasılıkla doğuş-
tan gelen bir yeteneği olduğunu söyleyebilirim. Ama bu 
yetenek eğer geliştirilemezse girişimcilik duygusunun ve 
girişimcilik karakteri zayıflayabilir. Bizim toplumumuzun 
şu an en büyük ihtiyacı girişimcilerdir. Tabii bu girişimciler 
eğitimli olursa, ahlaklı olursa girişimcilikte başarılı olma 
şansı daha fazla oluyor. 

Gelişmiş ve sistemli ülkelerde girişimcilik zaten bir 
meslek, eğitim, Ar-Ge kolu oluyor. Ama sistemi zayıf, 
gelişmekte olan ülkelerde herkes bir girişimci adayı… Bu 
bakımdan bazı tavsiyelerde bulunmak gerekirse; bir giri-
şimci öncelikle girişimciliğin ne olduğunu bilmeli, girişim-
ciliğin eğitimini almalı ve kendisini tanımalıdır. Kendisini 
tanırken, dışarıdaki insanların gözüyle kendisini görmeye 
çalışmalı, dışarıdan insanlara kendisini analiz ettirmelidir. 
Ettirmelidir ki; kendisinin artılarını ve eksilerini yakalaya-
bilsin. Onun için ülkemizdeki girişimci adaylarımıza en 
büyük tavsiye kendilerine dışarıdan bakmalarıdır. Başka-
larının kendisi hakkındaki değerlendirmelerini dinleyerek 
bunları yapabilmelidir. 

9- Ecdadımız vakıfçılığa ayrı bir önem vermiş, 
hayatını buna göre şekillendirmiştir. Sizlerin de 
vakıf çalışmalarına önem verdiğinizi biliyoruz. Bu 
kapsamda neler söylemek istersiniz?
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Vakıf medeniyeti sosyal bağları güçlendiren hayır ve 
hasenatı esas alan bir gaye içinde olmuştur. Zira vakıf 
medeniyeti iki temel değer üzerinde yükselmiştir. Birincisi 
yapılan hayırlarla Allah’a yaklaşmak diğeri ise bu hayır iş-
leriyle insanlığa daha genel anlamıyla bütün canlılara fay-
dalı olmak ve sevgilerini kazanmaktır. Yeryüzündeki bütün 
canlıları gözeten bu medeniyet, sevgi ve merhamet üze-
rinde yükselmiş, yerdeki karıncadan gökteki kuşa kadar 
bütün canlıları korumuş ve kollamıştır. Biz de vakıfçılığın 
önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda bünyemizde Merhum 
Hacı Habibullah Geredevi Vakfı’nı (HAGEV) kurduk. Kur-
duğumuz vakıf ile yurt içinde ve yurt dışında çocuklara, 
kelebek hastalarına ve yardıma muhtaç olanlara elimiz-
den gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda 
ülkemiz insanının sosyal, kültürel ve ahlaki yönden geliş-
mesine katkıda bulunuyor, öğrencilerimize burs imkanı 
sunuyoruz.

10- Yeni Dünya Vakfı’nın çalışmaları hakkında 
düşünceleriniz ve temennileriniz nelerdir?

Yeni Dünya Vakfı’nın çalışmalarını son dönemde öğ-
rendim, güzel ve gayretli çalışmalar olarak görüyorum. Bu 
alanda yapacağı her türlü çalışmanın toplumumuzda bir 
boşluğu dolduracağına inanıyorum. Samimi, dürüst, gay-
retli ve hasbi arkadaşların bu işlere koşturması başarının 
temel şartıdır. Özünde rıza-i bari olan bu çalışmalar kişi-
sel çıkar, menfaat oluşturup amaçları dışına çıktığı zaman 
insanların gönül dünyalarında büyük tahribatlar oluştur-
maktadır. İnşallah Yeni Dünya Vakfı geçmişte yaşanan o 
büyük medeniyetin günümüzde küçük bir nüvesini oluş-
turur. Geçmişteki o büyük medeniyeti geleceğe taşımakta 
köprü görevini görür. 

Bu hayırda koşan arkadaşları kutluyor, kendilerine 
çalışmalarında başarılar diliyorum.

Röportajı Yapan: Serhat Yılmaz
Röportaj Tarihi: 25 Aralık 2019
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İnsanın duygularının coştuğu, iç muhasebesinin derin-
leştiği, hayatın faniliğini yürekten hissettiği anlar olur. İşte 
öyle bir an yaşadık geçtiğimiz günlerde…

2019 Aralık ayının son günleriydi. Vakfımızın Tanıtım 
ve Medya Komisyon Başkanı Uğur Mutlu, Eğitim, Kültür 
ve Sanat Komisyon Başkanı Umran Kılıçer ve Koordinatör 
Yardımcısı Serhat Yılmaz ile birlikte gençlere İslami, milli 
ve yerli düşünceyi aktarmak ve anlatmak için uğraş veren 
Dr. Mehmet Akgül hocam ve ekibini ziyaret etmek üzere 
sabah erkenden Kartal’a doğru yola çıktık. Ziyarete Adı-
yamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal da katıldı. 
Programdan sonra Üsküdar’a geçerek İSKİ Üsküdar Şube 
Müdürü Mustafa Özkul’u ziyaret ettik.

Ziyaret esnasında, “Mustafa Bey, Eminevim’i hep ziya-
ret etmek istiyorduk, nasip olmadı. Üsküdar’a gelmişken 
müsaitlerse birlikte ziyaret edelim” dedikten hemen son-
ra Mustafa Özkul kardeşimiz Emin Bey’in kardeşi Kemal 
Bey’e ulaşarak müsait olduklarını öğrendi, akabinde he-
men yola çıktık.

Eminevim’e vardığımızda bizleri Emin Bey ve kardeşi 
Kemal Bey karşıladı, ziyadesiyle mutlu olduk. Emin Bey’in 
babacan duruşu, bir Anadolu insanı asaleti, muhattabına 
güven veren tavırları ile kendisine hemen ısındık. Kemal 
Bey ile de 6 ay kadar önce Darülaceze’de bir programda 
tanışmış ve kendisini çok sevmiştik. O gün bugün hep gö-
rüşelim demiştik, bu görüşme ancak 23 Aralık Pazartesi 
günü nasip oldu.

Biz kendisine, Eminevim’in istikrarlı gidişi ve güven ve-
ren yapısıyla bu camiadaki örnek bir ticari şirket olduğunu 
anlattık. Zira Müslümanların paralarını değişik metotlarla 
işletmek maksadı ile alan kişi ve grupların sermayeyi nasıl 
çarçur ettiğini ve güveni sarstığını yaşayarak gördüğümü-
zü belirttik.

Emin Bey de bizi tanımak için vakfımızın çalışmalarını 
sordu. Vakfımızı özetledikten sonra, bize inançlı insanla-
rın vakıf çalışmalarında yaptığı yanlışları ve yaşananları 
aktararak uyarılarda bulundu. Yeni Dünya Vakfı’nın uy-
gun bir toplantısına gelmek istediğini dile getirdi. Biz de 
Koordinatör Yardımcımız Serhat Yılmaz’ın hatırlatmasıyla 
bültenimizde yayınlanmak üzere bir röportaj rica ettik, bizi 
kırmadı. 3 gün sonra da röportajı gerçekleştirdik.

Daha sonra kardeşi Kemal Bey ile şirket binasında ye-
meğe çıktık. Yemek esnasında Kemal Bey Eminevim’in 
çalışma sistemini anlattı. Ama beni en çok etkileyen yönü-
nün yıllar önce Vefa Poyraz Lisesi’nde öğretmenlik yaptığı 
esnada okuttuğu öğrencilerden birinin sorunlarıyla bire-
bir ilgilenmesiydi... Zira iş adamlarının bu tür durumlarda 

ekonomik destek verdikleri olur ama içerik ve sorunun çö-
zümü noktasında zaman ayırması pek nadirdir. İşte Kemal 
Bey bu pek nadir olan işi yapıyordu. 

Ardından Eminevim’den ayrıldık, vakfımızın Kaynak 
Geliştirme ve Stratejik Planlama Komisyon Başkanı Dr. 
Mustafa Tuncer’in iş yerine yakın olduğumuz için oraya 
geçtik. Sade, samimi bir vakıf insanı olan Emin Bey ile ta-
nıştığımızı, onu ziyaret ettiğimizi, vakfımıza gelmek iste-
diğini aktardık.

Bültenimizin bu sayısında sizleri Emin Üstün’ün rö-
portajıyla buluşturmak için hazırlıklar sürerken, ziyareti-
mizden 5 gün sonra Mustafa Özkul’un bir telefonu işte bu 
satırları yazmamıza vesile oldu. Konuşmamızı şu şekilde 
gerçekleştik: 

-Başkanım!
+Buyur Mustafa?
-Pazartesi günü ziyaretine gittiğimiz Emin Bey vefat etti…
+İnna lillahi ve inna ileyhi raciun...

Evet, bir varmış, bir yokmuş… Tekrar gözümde o içten, 
vakur, nur yüzlü, insana güven veren Emin Bey’i zihnimde 
süzdüm. Kalbi frekanslarımız çok tutmuştu. Kalpten kalbe 
bir yol vardır derler. Tam da o yolu bulmuşken ilahi kader 
yolları ayırdı ve Rahmet-i Rahman’a yürüdü.

Hayatın faniliğini bir hafta içinde en bariz şekilde yaşa-
mış olduk. Kurduğu faizsiz sistemle yüzbinlerce insanı ev 
ve otomobil sahibi yapan, farklı sektörlerde de başarılı ça-
lışmalarına şahit olduğumuz, 2.000 çalışanı ile ülkemizin 
ve Müslümanların yüz akı olan Emin Bey mütevazı yaşa-
dığı gibi yine mütevazı bir şekilde sessizce Hakk’a yürüdü.

Onunla son röportajı yapma fırsatı veren Cenab-ı Hak-
ka hamd ediyoruz. Bu dünyada dostluğumuz uzun soluklu 
olmadı ama bizde bıraktığı dostane iz bir ömür sürecektir. 
Onu hep rahmetle anacağız. Kardeşi Kemal Bey’e ve se-
venlerine baş sağlığı diliyorum. 

Son söz;
Allah’tan geldik Allah’a gideceğiz…
Ne mutlu hoş bir seda bırakarak bir kuşun kanat 

çırpması misali bir çırpışta Hakk’a yükselenlere...

“Güzel insanı bulmak bazen bir ağacın büyümesi kadar uzun, 
bazen de bir kuşun kanat çırpması kadar kısadır.”

Vakıf Başkanımız Mahmut Göksu’nun 
merhum Emin Üstün’ün vefatı üzerine kaleme aldıkları...
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Doğunun Çukurovası
IĞDIR
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Memleketin en doğusu, güneşin Anadolu 
topraklarına ilk göz kırptığı yer: Iğdır . 
Kuzeyde Aras Nehri ile Ermenistan’a, 

doğusuyla Azerbaycan’ın Nahcivan Özerk 
Cumhuriyeti’ne, Güneydoğusunda ise İran’a sınır 
olan; adeta medeniyetlerin ve kültürlerin beşiği bir 
şehir. Nitekim sokaklarında yürürken ve insanları ile 
hasbihal ederken dahi bu çeşitliliği fark etmemek 
mümkün değil.

Çeşitliliğin yalnızca kültürel olduğunu söylemek 
de eksik kalacaktır. Iğdır Ovası ve etrafı Türkiye 
ölçeğinde kendine özgü iklim özellikleriyle “yöresel 
klima” (mikroklima) alanı içine girmektedir. Bu 
özgün iklim Iğdır’a Doğu Anadolu Bölgesi’ne 
nazaran çok farklı bir boyut kazandırmaktadır. Zira 
Iğdır Ovası’nın alüvyal topraklarla bereketlendirilmiş 
münbit arazilerinin “Doğu’nun Çukurova’sı” 

olarak nitelendirilmeye layık bir nümayişle her 
baharda hayat bulduğunu görülmektedir. Hatta 
Malatyalıların, dönerine kadar her şeyini yapıp 
etinden sütünden faydalandıkları kayısının 
memleketinin dahi Iğdır olduğu da bu sokaklarda 
kulaklarınıza çalınacaktır.

Topraklarındaki bereketten de anlayacağınız 
üzere Iğdır’ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa 
dayanmaktadır. Aras Nehrinin suladığı Iğdır Ovası, 
çok önemli bir tarım alanıdır. İklimin uygun olması 
sebebiyle, ovada pamuktan şeftaliye kadar çeşitli 
bitki ve meyvelerin yetiştirilmektedir. Başlıca tarım 
ürünleri şeker pancarı, buğday, arpa, patates ve 
pamuktur. Geniş yaylalara sâhib olan Iğdır’da 
hayvancılık önemli bir gelir kaynağıdır. En çok 
yetiştirelen hayvan koyundur ve canlı hayvan 
ticâreti yapılmaktadır.

Iğdır Kayısı Bahçeleri

Gödekli Kümbeti
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Iğdır’daki sanayi tesisleri, ekseriyetle tarımın 
sağladığı hammaddelere dayanılarak kurulmuştur. 
Un, bisküvi, çikolata, tuz ve yem fabrikası ile tuğla 
fabrikası bulunmaktadır. Genellikle bu tesisler 
küçük sanayi yerlerinden oluşan, 5-10 işçinin 
çalıştığı ve hammaddenin temin edildiği aylara 
göre faaliyet gösteren tesislerdir. İş gücü mevsimlik 
işçilere dayamaktadır.

Turizm Iğdır’da gelişememiştir. Lakin Iğdır; 1915-
1920 yıllında Ermeniler tarafında katledilen şehitleri 
sembolize eden Şehit Türkler Anıtı ve Müzesi, 
Türkiye’nin neredeyse 100 yıllık tuz ihtiyacını 
karşılayacak olan Tuz mağaraları, Köroğlu Kalesi, 
Karakoyunlu Devleti’nden yadigar Koçbaşı Mezar 
Taşları, 1892’de bir göktaşının düşmesiyle meydana 
gelen dünyanın en büyük 2. meteor çukuru, daha 

öncesinde Dünya’nın En Eski yerleşim yeri olarak 
kabul edilen Karakale Harabesi, Gödekli Kümbeti, 
Ahura Harabeleri, süslemeleri ve motifleriyle göz 
kamaştıran Harmandöven Kervansarayı, 11’inci 
yüzyılda Oğuz Türkleri tarafından kesme taştan 
inşa edilen Iğdır Kalesi, Karakale (Sürmeli) Kalesi, 
mezar veya mağaradan camiye dönüştürüldüğü 
düşünülen Asma Köyü Cami, Kul Yusuf Kümbeti 
ve tamamı kesme siyah taşlardan inşa edilen Ali 
Köçek Çayı Köprüsü ile gezilesi bir çok alternatif 
sunmaktadır. Hepsinin ötesinde sadece Ağrı (Ararat) 
Dağı manzarası bile görülmeye değerdir. Uçakla da 
gitseniz, karayoluyla da gitseniz Iğdır’daki Ağrı Dağı 
manzarası tüm yol meşakkatinizi unutturacak ve 
henüz geri dönüş yolundayken bile tekrar gelmenin 
hayalini kurdurtacaktır.

Karakale Harabesi

Uhura HarabeleriHarmandöven Kervansarayı
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Yeni bir dünya için çalışıyoruz...
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Faaliyetlerimiz
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Başkan Göksu, Emniyet Genel Müdürü olarak atanan  
Mehmet Aktaş’ı ziyaret etti.

Başkan Göksu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi ziyaretine eşlik etti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Barca’yı, Genel Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım, 
Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ve Ankara Yönetim Kurulu 

Üyesi Mustafa Yavuz makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla’yı
 ve vakıf misafirlerimizi Ankara Şubemizde ağırlandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u, Genel 
Başkan Mahmut Göksu, Genel Başkan Yardımcısı Recep 
Yıldırım, Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, Yönetim Kurulu 

Üyesi Hacı Çağatay, Komisyon Başkanı Kenan Yılmaz 
vakıf çalışmaları kapsamında ziyaret etti.
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Fatih Beldiye Başkanı M. Ergün Turan’ı  
Vakıf heyetimiz ziyaret etti.

Başkan Göksu, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Nuri Aydın’ı ziyaret etti.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü 
 Prof. Dr. Mehmet Bulut, Küçükçekmece Erkek Öğrenci 

Yurdu öğrencilerimizle buluştu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’i  
vakıf heyetimiz ziyaret etti.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nu 

Genel Başkan Mahmut Göksu ve Genel Başkan Yardımcımız 
Recep Yıldırım vakıf çalışmaları kapsamında ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Ankara Şubemizin misafi oldu.
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i Genel Başkan 
Yardımcısı Recep Yıldırım, Ankara Şube Başkanımız Ali 

Toköz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Tahiroğlu vakıf 
çalışmaları kapsamında ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi, Ankara İstişare 
Kurulu Başkanı Mustafa Ak, Ankara Şube Başkanı

Ali Toköz ve Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sami 
Mallı ile birlikte vakıf çalışmaları kapsamında ziyaret etti.

Afganistan Sağlık Bakanlığı üst düzey heyeti Vakıf Genel 
Merkezimize ziyaret gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Dr. Cemil Bağlama’yı 
vakıf heyetimiz ziyaret etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı  
vakıf heyetimiz ziyaret etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ı  
vakıf heyetimiz ziyaret etti.
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Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu’yu 
Cuma Buluşması adlı programımızın konuğu olarak  

Ankara Şubemize misafir oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet 
Koca’yı, Genel Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım, Ankara 

Şube Başkanı Ali Toköz ve Ankara Şube Komisyon Başkanı 
Abdullah Erken ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu ve İdari Mali İşler Komisyon 
Başkanı Yunus Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakan 

Yardımcısı Fatma Varank’ı ziyaret etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yı 
vakıf heyetimiz ziyaret etti.

Ankara Şubesi, ‘Cuma Buluşmaları’ programı kapsamında; 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek,  

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak,  
Türk Hava Kurumu Başkanı Cenap Aşçı  ve diğer vakıf gönüllülerini misafir etti.



96

‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Güngören Belediye Başkanı Dr. Bünyamin Demir’i 
vakıf heyetimiz ziyaret etti.

Başkan Göksu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’u 
ziyaret etti.

İlmiye Vakfı ziyaret edilerek yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgi alındı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil 
Kuralay’ı vakıf genel merkezimizde ağırlandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı 
vakıf heyetimiz ziyaret etti.

MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Basri Acar’ı, 
 Genel Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım, Ankara Şube 

Başkanı Ali Toköz ve Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 
vakıf çalışmaları kapsamında ziyaret etti.
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Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç’ü  
vakıf heyetimiz ziyaret etti.

Başkan Göksu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  
Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret etti.

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu’yu  
vakıf heyetimiz ziyaret etti.

İş İnsanları Kemal Altınkılıç ve Mustafa Karlı  
vakıf genel merkezimizde ağırlandı.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’yı Genel Başkan 
Mahmut Göksu ile İdari ve Mali İşler Komisyon Başkanı 

Yunus Yıldırım ziyaret etti.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ı  
vakıf heyetimiz ziyaret etti.
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Iğdır Şubesi Gençlik Kolları faaliyetleri devam ediyor.

Sakarya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine gelen ve aynı 
zamanda Ankara İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Ak’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

Vakfımızın Bursa Yıldırım Yurdunda ‘’Kültür ve Sanat’’ 
etkinlikleri kapsamında Müzik ve Halkbilimi Uzmanı Erdinç 
Ertüzün ile ‘’Uygulamalı Türk Halk Kültürü ve Halk Müziği’’  

programı icra edildi.

Vakfımızın Bursa Yıldırım Yurdunda ‘’Kültür ve Sanat’’ 
etkinlikleri kapsamında Müzik ve Halkbilimi Uzmanı  Erdinç 
Ertüzün ile ‘’Motif Motif Anadolu ve Halk Müziği’’ programı 

vakıf yönetimimizin de katılımları icra edildi.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Ankara 
Şubesi tarafından yürütülen ‘Kare Kalem Buluşmaları’ 

projesi kapsamında Kastamonu gezisi ile öğrencilerimiz 
tarihi, turistik mekanları gezerek bilgi sahibi oldu. 

Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Eski Meclis 
Başkan Vekili İsmail Alptekin ve Ahmet Aydın’ı Ankara 

Şubesinde misafir ettik.

Ankara Şube Uluslararası Öğrenciler Komisyonu, 
Genel Başkan Mahmut Göksu ile tecrübe paylaşımı 

programını Yeni Dünya Vakfı Kitap Kahve’de 
gerçekleştirdi. 

Ankara Şubesinin düzenlemiş olduğu Photoshop 
Kursunda başarılı olan öğrenciler için Sertifika Töreni 

düzenlendi. Sertifikaları Ankara Şube Başkanı Ali 
Toköz ve Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yavuz 

tarafından verildi.

Samsun Şubesi çalışmalarına başladı.

Büyükçekmece Erkek Öğrenci Yurdu her Çarşamba günleri 
değerler eğitimi gerçekleştiriyor.
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“Geleceğe nefes” Kampanyası kapsamında 11 milyon 
fidan dikimi etkinliği kapsamında Ankara Şubemiz  23 
yaşındaki vakfımız için 23 fidanı toprakla buluşturdu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı 
İzmir Şube Başkanı Mehmet Gültekin, İzmir Hanımlar 

Komisyonu Başkanı Selma Gültekin, İzmir Yönetim 
Kurulu Üyeleri Cezmi Burakçi ve Ali Gültekin Kılınç  

ziyaret etti.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç’u  
İzmir Şube Başkanı Mehmet Gültekin, İzmir Şube Başkan 

Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Sakal ve Cezmi Burakçi 
ziyaret etti. 

Kırşehir Şubesi’nin gerçekleştirdiği  
haftalık sohbetler devam ediyor.

Kırşehir Şube öğrencileri Bolu Doğa kampına gitti.

Ankara Şubesi tarafından yürütülen  Uygulamalı Tarih 
Dersleri Programına katılım sağlayan uluslararası 

öğrencilerimize sertifika töreni gerçekleştirildi.
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Kırşehir Şube Başkanı Ali Kaygısız 
 Bolu İl Milli Eğitim Müdürü 
Yasin Tepe’yi ziyaret etti. 

Kırşehir Şube Başkanı Ali Kaygısız, Kırşehir Büro Memur 
Sen Genel Başkan Yardımcısı Turan Çetinkaya’yı ziyaret etti.

Bursa Şube Başkanı Tahsin Kara, vakıf çalışmalar ile ilgili 
bilgileri paylaşmak üzere  GÜN’AYSIN’ programında Aysın 

Komitgan’ın konuğu oldu.

Bursa Şube Başkanı Tahsin Kara, 
Türk Kızılay Osmangazi şubesini ziyaret etti.

Kurumlarımızın çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

 “GENÇLER SABAH NAMAZINDA BULUŞUYOR”  
etkinliğimiz Genel Merkez ve Şubelerimizde devam ediyor.   
Bursa Yıldırım Yurt Müdürü Sezayi Cabuk ve yurdumuzda 

kalan öğrenciler Ulu Cami’de buluştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, 
Vakfımızın Bursa Yıldırım Yurdunu ziyaret etti.
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Gaziantep Şubesi heyeti Gaziantep MÜSİAD’ı ziyaret etti.

Gaziantep Şubesi heyeti Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi’ni ziyareti etti.

Gaziantep MÜSİAD heyeti Gaziantep Şubesini ziyaret etti.

Gaziantep Şubesi’nin Yeni Dünya Sohbetleri Programı değerli konuklar ile gerçekleşmeye devam ediyor.
Gaziantep Şubesinin yapmış olduğu eğitim-kültür programları, sohbet ve konferanslar her kesim tarafından 

takdirle karşılanıyor. Yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleşen programların  Gaziantep’in kültürel hayatına önemli katkı 
sağlamakla birlkte vakıf kültür ve medeniyetinin yeni kuşaklara aktarılmasında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Gaziantep Şubesi heyeti Gaziantep Üniversitesi Rektörü 
Ali Gür ziyaret etti. Üniversitede yürütülecek vakıf 

faaliyetleri, kurulması planlanan kulüp ile yeni açılan 
yurdumuzla ilgili istişarelerde bulundu.
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Giresun Şubesi, Genc-i Nihan sohbetinde Prof. Dr Nazım 
Elmas ile Merhum Akif ve Gençliği hakkında konuştu.

Adıyaman Gölbaşı Şubesi’nin Abdullah YILDIRIM 
ile her hafta sohbetler gerçekleştiriyor.

Adıyaman Gölbaşı Şubesi’nin gençle için Gazintep gezisi düzenledi.

Gaziantep Şubesi’nde, Sağlık Hukuku ve Malpraktis konulu konferans gerçekleşti. 
Konferansa İzmir Şube Başkanı Avukat Mehmet GÜLTEKİN katkıda bulundu.



104

‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Genel Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım ve Ankara 
Şube Başkanı Ali Toköz, Kanal 5 TV’de “İslami Bakış” 

programında vakıf faaliyetlerini anlattılar.

Adıyaman Şube Başkanı Orhan Çelik ve yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan heyet, Adıyaman Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Turgut’u ziyaret etti.

Adıyaman Şube Başkanı Orhan Çelik ve yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan heyet, Adıyaman Beledi Başkanı 

Dr.Süleyman Kılınç’ı ziyaret etti.

Adıyaman Şube Başkanı Orhan Çelik ve yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan heyet, Adıyaman İl Emniyet Müdürü 

İbrahim Ergüder’i ziyaret etti.

Adıyaman Şube Başkanı Orhan Çelik ve yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan heyet,  Adıyaman Valisi  

Aykut Pekmez’i ziyaret etti.

Adıyaman Şube Başkanı Orhan Çelik ve yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan heyet, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü 

Ahmet Alagöz’ü ziyaret etti.
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Iğdır Şubesi, Karakoyunlu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

İzmir Şubesi eğitim çalışmalarına devam ediyor.  
Kariyer günleri çerçevesinde vakıf öğrencilerine yönelik bir program gerçekleşti

42. Sabah Namazı Programını Ayasofya Camii’nde kılınarak yeni yılı dualarla karşılandı.
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4 48 80 ÖZEL RÖPORTAJ:
EMİN ÜSTÜN

 ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI 
VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANINI
VAKFIMIZDA AĞIRLADIK.

2019 -2020 YILI GENÇLİK ATÖLYELERİ
KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN 
PROGRAMLAR DEVAM EDİYOR!

IĞDIR ŞUBEMİZ AÇILDI!
YENİ DÜNYA VAKFI IĞDIR ŞUBESİ, YOĞUN KATILIMIN OLDUĞU GÖRKEMLİ BİR PROGRAMLA AÇILDI.  
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