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Zahmeti ve rahmeti ile ilginç zamanlardan geçiyoruz. 
Bir yandan uluslararası siyasi, askeri, ekonomik rekabet-
lerin karmaşık dünyasında kurulmaya çalışılan menfaat-
ler/çıkarlar dünyası… Diğer yandan iletişim ve teknolojide 
yaşanan büyük devrimlerle yeniden şekillenen ve bütün 
ezberleri bozan iletişim dünyası… Eskiden kralların sahip 
olamadığı teknolojik konforlara bugün en mütevazi hayatı 
yaşayanlarımız sahip oluyor. Denizlerin altından arabayla 
geçebiliyor, dünyanın diğer ucundaki sevdiklerimizle aynı 
anda sohbet ederken, yüzlerindeki ifadeleri de seyredebi-
liyoruz.  
Diğer yandan içinden geçtiğimiz salgın günleri, insanoğ-
lunun tarihte kendini en kudretli hissettiği, yeryüzünü artık 
gökdelenlerin tepesinden veya elindeki cep telefonlarının 
ekranından kibirle seyrettiği bir dönemde, göremediği ka-
dar küçük bir mikrop ve salgın karşısında düştüğü acziyet!..
Aslında şahitlik ettiğimiz, bir cihetten her anlamıyla yeni 
bir dünyanın doğuşu.  Çıkış noktası olarak ‘yeni bir dünya 
mümkün’  diyen  bir vakıf olarak, bütün bu şahit oldukları-
mız aslında,  bize  ‘misyonumuzu’ da hatırlatan derslerle 
dolu. 
O misyon da, adı nisyandan gelen insana, dünya ne kadar 
değişirse değişsin ,  son tahlilde hayatın özünde bir hak ve 
batıl, iyi ve kötü, adalet ve zulum, güzel ve çirkin tercihi ol-
duğunu hatırlatmaktır. Sadece hatırlatmak değil, eliyle, di-
liyle ve kalbiyle hakka, adalete ve ihsana dayalı bir dünya 
kurmak için çalışmaktır. 

İşte geçtiğimiz aylarda, dünyanın salgın pençesinde kıv-
randığı bir dönemde, bu anlamda bize gelecek için umut 
ve moral olan bir müjdeyi de hep birlikte yaşadık. 86 yıldır 
içimizde sızlayan ve kanayan bir yara olan Ayasofya Cami-i 
Kebiri , yeniden İslam’ın mabedi olarak ruhuna ve özgürlü-
ğüne kavuştu.
Ayasofya, büyük bir vaadin gölgesinde gizlenen bir hazi-
neydi. Tâ ki Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (a.s) şu 
sözleri mübarek lisanından döküldüğü ana kadar...
“İstanbul (Konstantiniyye) muhakkak fethedilecektir. Onu 
fetheden emîr ne güzel emirdir. Onu fetheden ordu ne gü-
zel ordudur.”
Tarihte en çok kuşatılan alınmak istenen beldelerin başın-
da gelir İstanbul. Efendimiz’in (a.s) işaretinden sonra artık 
o mutlaka fethedilmesi gereken bir yerdir İstanbul müca-
hitler için!..

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması sadece bir müze-
nin mabed olması konusundan ibaret değildir. Ayasofya 
sadece bir mabed değildir. Zira, o fetihle gelen semboldür. 
Ayasofya, aslında sadece fethin değil her zaman kurulan 
yeni dünyaların ve medeniyetlerin anahtarını ve şifresini 
taşımaktadır. Ayasofya, mamur olduğunda temsil ettiği 
medeniyet mamurdur. Minarelerinde ezan, kubbesinde, 
Kuran’ı Kerim sesi yankılandıkça, hakkın sesi kendisine hep 
bir ma’kes buluyor ve bulacak demektir.
Bizim için, Ayasofya, İstanbul’da bir camiden ibaret değil-
dir, ama İstanbul, içinde Ayasofya olan şehirdir. 
Bizim medeniyetimizin merkezlerinde şehirler, şehirlerimi-
zin merkezinde de mabedlerimiz vardır. Dolayısıyla, Aya-
sofya sutunlarının üstünde sadece bir kubbe değil, kadim 
bir medeniyeti taşır. 
O yüzden Ayasofya’nın imar ve ihyası, tekrar ibadete açıl-
ması, bizim ümitlerimizin de ihyası ve gayretimizin imarı 
anlamında gelir.  Ayasofya, bir dönem gençlerin sokaktaki 
kavgası, duvardaki sloganı, genç kızların başörtüsündeki 
bandanası, yaşlıların gözlerinde yaş, hasılı bir kuşağın er-
telenmiş rüyasının adıdır.

Ayasofya artık hür. 

Ama bu hürriyetin bir anlamı varsa o da, Ayasofya’yı, dün-
yada zulum ve cehaletin yerine hakkın hakim olabilmesi 
için mücadele edecek, bilgi, ahlak ve iyiliğe davet ruhuyla 
mücehhez bir gençlikle buluşturmaktır. Fatih’in adanmış-
lığını ve Ayasofya’nın fetih neşesini sonraki kuşaklara ak-
tarmaktır.
İşte, Ayasofya’nın, vakıf olarak bizim için ifade ettiği bu 
manayı canlı tutmak adına, tüm gençlerimizi bu konuda 
duyarlı ve gayretli olmaya davet ediyorum. Unutulmamalı 
ki, Ayasofya son tahlilde bizim sadece iddiamız değil aynı 
zamanda imtihanımızdır. Siyaset, hukuken ibadete açar, 
ama onu yaşatacak olan ise toplumdur. 
Bu vesileyle, hatırlamakta fayda var ki Yeni Dünya Vakfı, 
Ayasofya’ya yürüme mesafesinde yakın konumdadır. Bu 
fiziki yakınlığı, arzetmeye çalıştığım mana ve ruh yakınlığı-
na da tahvil etmek vakfımızın kuruluş amacıyla örtüşmek-
tedir. Vakfımızın organize ettiği Ayasofya sabah namazı 
programlarımıza icabet ve sebat göstermek bu yakınlığın 
tesisi için önemli fırsatlardandır. 

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

İstİşare ve Değerlendİrme 
Toplantısı Gerçekleştİ

Genel Başkan Mahmut Göksu Mütevelli Heyet Üyesi 
Prof.Dr. Ayşen Gürcan

Yeni Dünya Vakfı 
9 Eylül Çarşamba 

günü istişare 
toplantısıyla bir 

araya geldi.
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A çılış, Mısır Kahire’den Dünya Kuran Okuma 
Birinciliği olan Hüseyin Türkan’ın en güzel 
söz olan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başla-

dı. Ardından Genel Başkan Mahmut Göksu’nun 
açılış konuşması ile devam etti. Genel Başkan 
konuşmasında,  “Çeyrek asra varan kuruluş se-
rüvenimizde çok önemli hizmetleri gerçekleşti-
ren Yeni Dünya Vakfı, yeni Yönetim Kurulu Üye-
lerimizin çalışmalarıyla inşallah çok daha önemli 
hizmetlere hep birlikte imza atacaktır. Bugüne 

kadar görev yapan yönetim kurulu arkadaşları-
mıza teşekkür ediyor, göreve başlayan yeni üye-
lerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Mütevelli heyet üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, 
komisyon başkanlarının katılımıyla gerçekle-
şen toplantı, yeni yönetim kurulu üyelerinin ta-
nıtımından sonra katılımcıların vakıf çalışmaları 
hakkında görüş ve düşüncelerini ifade etmesiyle 
devam etti.

İstişare Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Cüneyt Yüksel

Ankara İstişare Kurulu Başkanı
Mustafa Ak
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Mütevelli heyet üyelerimizden Prof. Dr. Ayşen Gürcan 
“Yeni Dünya Vakfı benim ilk göz ağrımdır. Yakinen takip edi-
yorum. Bu güzel çalışmalara emek veren herkesi kutluyo-
rum.” dedi.

Recep Yıldırım, “Yeni Dünya Vakfı’nın değişik noktaların-
da görevler yaptım. Şimdi de mütevelli heyet üyesi olarak 
görevime devam edeceğim inşallah hayırlı hizmetleri hep 
beraber hayata geçireceğiz.” dedi.

Yeni yönetim kurulu üyelerinden Fahrettin Özdemirci, 
“Vakıf çalışmaları gayret ister, özveri ister. Bizi bu görevlere 
layık görenlere karşı inşallah mahcup olmayacağız.” dedi.

Bilal Sağır ise, “Biz vakıf terbiyesiyle büyüdük, vakıf hiz-
metlerinde bulunduk. Şimdi de Yeni Dünya Vakfı’nın hizme-

tine başkanımız Mahmut Göksu’nun daveti üzerine geldik. 
Allah yar ve yardımcımız olsun. Yeni Dünya Vakfı’nın güzellik-
lerine güzellik katarsak kendimizi mutlu hissedeceğiz.” dedi.

Erder Sarı, “Mahmut Ağabey davet etti geldik. Bu davet 
millet ve ümmet adına idi. Hayır, deme şansımız yoktu. Genç 
yaşta beni böyle bir hizmetle tanıştıran, buluşturan Yeni Dün-
ya Vakfı’na teşekkür ediyorum.” dedi.

Dr. Figen Üzer de, “Vakfın değişik faaliyetlerinde zaman 
zaman bulundum. Şimdi yönetim kurulu üyesi olarak so-
rumluluklarımız arttı, inşallah iyi şeyler yapacağız.” sözlerini 
ekledi.

Zeki Çukur, “Vakıf hizmetlerinin bereketini yaşayarak gör-
düm, denetim kurulu üyesi olarak yürüttüğüm görevi şimdi 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Figen Üzer

Mütevelli ve Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Av. Fatih Çetin Yönetim Kurulu Üyesi 
Fahrettin Özdemirci
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de yönetim kurulu üyesi olarak farklı bir kulvarda yürütece-
ğim. Sorumluluklarımız büyük, çok çalışmalıyız.” dedi.

Genel Merkez İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt 
Yüksel konuşmasında “Vakfımızın yılda üç dört defa yap-
tığı değerlendirme ve istişare toplantılarının birini daha ger-
çekleştiriyoruz. Salgının yoğun yaşandığı bir dönemde bile 
katılım gayet güzel olmuştur. Yeni Dünya Vakfı bizlerin ilgi, 
desteği ve gayreti ile çok daha güzel işler yapacaktır. Bu bir 
fedakârlıktır, bunu hepimiz yapmak zorundayız. Mazeretler 
hayatın gerçeğidir. Ama hiçbir mazeret de başarının yerini 
tutmamaktadır. Yeni Dünya Vakfı bir başarı öyküsüdür. Siz 
vakıf dostlarına yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Ankara Şube İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Ak “Yeni 
Dünya Vakfı yurt faaliyetlerine ilk Keçiören’de başladı. Şimdi 
görüyorum ki yurtlarımız arttı. Bir insana el uzatmanın ona 
rehberlik etmenin ne kadar önemli olduğunu hepiniz takdir 
edersiniz. Çok önemli görevlerde bulunduk ama hiçbir görev 

insan yetiştirmek kadar ulvi değildir. İşte Yeni Dünya Vakfı da 
tam da bu işi yapıyor. Ne mutlu bu çabaya alın teri ve yürek 
sevgisi katanlara.” dedi.

İş adamı Cemal Akmercan da konuşmasında “Eğitim 
her işin başı. Ancak eğitim tek başına okulda olmuyor. Ki-
şinin kişiliğinin oluşmasında çevre önemli bir faktördür. İşte 
Yeni Dünya Vakfı bu güzel çevrenin adıdır. Bu çevreyi kalıcı 
ve daha geniş yapabilmek için çalışmak lazım, destek olmak 
lazım. İşte biz de destek olduğumuzu söylemek için geldik. 
Vakıfta görev alan arkadaşlarımıza başarılar dilerken her 
türlü çalışmalarında yanlarında olacağımızı ifade etmek is-
teriz. Bu çabayı ortaya koyacak yeni yönetim kurulu üyeleri-
mizi tebrik ediyoruz.” dedi.

Toplantı önceki dönem görev yapan mütevelli ve yöne-
tim kurulu üyelerine teşekkür belgeleri takdim edilmesiyle 
sona erdi.

Mütevelli Heyet Üyesi olarak seçilen 
Recep Yıldırım’a belge takdim edildi.

Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa ÇOKYAŞAR

İstişare Kurulu Üyesi
Cemal Akmercan
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

İmam Hatİp Mensupları 
Hakkında Kamuoyu Duyurusu

08.09.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon prog-
ramında Erol Mütercimler’in İmam Hatip Liseleri ve 
mezunları hakkında ifadeleri asla kabul edilemez. Bu 
konuşmasından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz.

Yıllardır zihin kodları ve ön yargılarıyla hareket 
edenler İmam Hatip Lisesi düşmanlığını bu kez de 
mezkur kişinin sözleriyle ortaya koymuştur. Bu şah-
sın tevil götürmeyecek şekilde yaptığı konuşma; Türk 
Ceza Kanunu’nda tanımlanan; hakaret, iftira, halkı kin 
ve düşmanlığa sevk etmek suçlarını da içermektedir.

İmam Hatip Liseleri, kurulduğu günden bugüne 
farklı dönemlerde her türlü engelleme ve baskılara 
rağmen bu ülkeye büyük hizmetleri olan birçok eği-
timci, iş adamı, bilim insanı ve siyasetçi yetiştirmiştir. 
İmam Hatip Liseleri, ülkemizin hem bugünü hem de 
geleceği için, bu toprakların sahip olduğu milli ve ma-
nevi değerlerin teminatı olma vazifesini layıkıyla yeri-
ne getirmiş ve getirmeye devam edecektir.

Bünyesinde çok sayıda İmam Hatip Lisesi me-
zununu da barındıran Yeni Dünya Vakfı olarak, Erol 

Mütercimler’e ve bu düşüncedeki kişilere şu hususu 
açıkça belirtmek isteriz ki: Milletimiz İmam Hatip Li-
selerine kurulduğu günden bugüne kol kanat germiş 
ve daima sahip çıkmıştır. Zira ötekileştirilen Anadolu 
insanının kızıyla erkeğiyle okullaşmasında İmam Ha-
tip liselerinin büyük payı olmuştur. Çünkü insanımız 
bu okullarda okuyan gençleri maddi ve manevi olarak 
yetişmiş ve ülkeye en iyi hizmet verecek nesil olarak 
görmüştür. Öyle de olmuştur.

Bu sebeple İmam Hatip Liseleri bu mücadelede 
asla yalnız değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da kuruluş gayesi milletin ruh kökleri ile bütün-
leşen bu seçkin eğitim müesseselerine ve onların gü-
zide mensuplarına milletimiz sahip çıkacaktır.

Kervan yürüyor… Her yerde olduğu gibi bazen ker-
vana dışarıdan aykırı sesler ve çılgın saldırılar olabilir. 
Bu sadece kervanın toparlanmasına, bütünleşmesi-
ne, saflarını sıklaştırarak hedefine daha da diri yürü-
mesine vesile olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamuoyu Duyuruları
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İstanbul Sözleşmesİnİ 
Reddedİyoruz!

Son günlerin tartışma konularından biri olan İstan-
bul Sözleşmesi’nin çözüm uygulamalarının aile içi şid-
deti sona erdirmediği, aile yapısına iyileştirici ve onarıcı 
uygulamalar getirmediği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 
Bu nedenle Türkiye’nin bu sözleşmeden çekilmesini ta-
lep ederken ailenin korunması, aile içi şiddete karşı taviz 
verilmeksizin kadın ve erkek, şiddet mağduru tüm birey-
lerin toplumun beklentilerine uygun iç hukuk mevzuatıy-
la korunması elzemdir. 

Aile, toplumumuzun temeli, geleceğimizin ve nesille-
rimizin teminatıdır. Toplumu oluşturan aile ile ilgili öğreti-
ler İslam’ın ve diğer semavi dinlerin emir ve buyruklarıyla 
gelmiştir. Bizim aileye, özünde insana bakışımızı, temel 
değerlerimizi belirleyen dinimizdir.

Bu ön kabul ve değerlendirmeden sonra aileyi oluş-
turan kadın ve erkeğin her tür hak ve hukukunun korun-
ması gerektiği açıktır. Aile içi ve aile dışı, ne olursa olsun, 
şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. Her bireyin hakkını 
ve hukukunu koruma noktasındaki düşüncemiz konu 
kadın ve çocuklar olduğunda daha da belirginleşiyor.

Şiddete uğrayan bireylerin haklarının korunması 
amacıyla imzalanan İstanbul Sözleşmesini inanç, ge-
lenek ve değerlerimizi yok sayan dayatmalardan dolayı 

reddediyoruz. Şiddetin yaşanmaması ve şiddete uğra-
mış bireylerin korunması temel kabulümüzdür ancak bu 
konunun uluslararası sözleşmelerden ziyade iç hukuk 
yollarıyla teminat altına alınması gerektiğini düşünüyo-
ruz.

Sözleşmenin temel ahlaki değerlerimizle örtüşme-
yen “toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim” konusundaki 
dayatmaları kesinlikle kabul edilemez. Toplumsal cinsi-
yet rollerinin reddini içeren belge geniş anlamda değer-
lendirildiğinde marjinal grupların propaganda gücünü 
arttırmış ve bu düşüncelerin toplumda normalleşme-
sine kapı aralamıştır. Sözleşmenin eşcinselliği yaygın-
laştırıcı ve makulleştirici yaklaşımına karşı çıkmak insan 
neslinin korunması açısından vazgeçilmezdir.

Şüphesiz ki, şiddet ailenin olduğu kadar toplumun da 
düşmanıdır. Aile yapımızı güçlendirecek sosyal, iktisadi 
ve hukuki önlemler mutlaka alınmalıdır. Yapılacak yasal 
düzenlemeler ise geniş bir toplumsal mutabakat üzerin-
den gerçekleştirilmelidir.

Aile-toplum yapımızla örtüşmeyen cinsiyetsizlik ve 
bir kısım lobilerin dayatması olan bu sözleşmeden Tür-
kiye, imzasını çekmelidir. Bu konuda atılacak adımları 
destekliyor ve bir an önce harekete geçilmesini istiyoruz.
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Ormanlarımızı yakan terör 
ateşİne daİr açıklama

Hatay’da, terör örgütü PKK’ya bağlı ‘Ateşin 
Çocukları İnsiyatifi’ adlı hain oluşumun başlat-
tığı yangınlar sebebiyle kül olan ormanlar, yok 
edilen tüm canlılar, doğaya ve ülkeye verilen za-
rar,  kendisine saygısı olan tüm vicdanlı yürekleri 
yakmıştır.  

Öte yandan, daha önce de defalarca örnekle-
rini gördüğümüz bu alçak teşebbüslerin failleri 
bile kendilerini ve amaçlarını gizlemezken, iha-
netlerini itiraf ederken,  bu yangınları ülkesine ve 
devlete iftira fırsatına dönüştürenler, demeçle-
rinde yangının faillerini ve destekçilerini gizle-
yenler, aslında maalesef yangına benzin döken 
kundakçılardan farklı davranmamışlardır. 

Bilinmelidir ki, milletimize yönelik ihanet ve 
yangın ne kadar büyük olursa olsun, İstiklal şa-
irimizin ifadesiyle, ‘cehennem olsa gelen, göğ-
sümüzde söndürürüz’. Ve inanıyoruz ki, bu vata-
na ne tür kalleş tuzaklarlar kurulursa kurulsun, 
nihayetinde tuzak kuranların en hayırlısı Allah 
(c.c)’tır.

Bu vesile ile, Yeni Dünya Vakfı olarak, bu yan-
gınları çıkaranları nefretle telin ediyor, söz ve 
sessizlikleri ile bu kundakçı teröre destek olan-
ları da şiddetle kınıyoruz.

Yeni Dünya Vakfı
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Yenİ dünya’nın değerlerİ 
canlı yayında anlatıldı

Genel Merkez İdari 
Koordinatörümüz 

Serhat Yılmaz, 
TVNET kanalında 

canlı olarak 
yayınlanan Sosyal 
Mesaj programına 

katılarak 
vakıfçılıktan 

ve vakıf 
çalışmalarımızdan 

bahsetti.
TVNET kanalında her hafta düzenli 

olarak yayınlanan ‘Sosyal Mesaj’ prog-
ramının 29.08.2020 tarihindeki konuğu 
vakfımızın İdari Koordinatörü Serhat 
Yılmaz oldu. Program süresince vakıf 
çalışmalarımızdan, yurt ve burs çalış-
malarımızdan söz eden Yılmaz, Yeni 
Dünya Vakfı’nın pandemi süresince yap-
mış olduğu ve büyük ilgi gören çevrim 
içi faaliyetleri anlattı. Ayrıca vakfımızın 

gençlik alanında yürüttüğü 
gönüllü niteliğinin güçlendiril-
mesi projeleri hakkında bilgi 
veren Yılmaz, ülke genelinde 
bulunan 17 şube ve binlerce 
vakıf gönüllüsü ile ülkemiz 
gençliği için durmadan çalış-

tıklarını ifade etti. Bu kapsamda Eyüpsul-
tan Eğitim ve Kültür Merkezi, Yeni Dünya 
Kitap Kahve gibi projelerini resimler ile 
gösteren Yılmaz yakın zamanda gençlik 
adına büyük adımlar atacaklarını belirtti. 
 
Programın son kısımlarında ise 
Osmanlı’da ve günümüzde vakıfçılık ça-
lışmalarını aktaran Yılmaz, vakıf kültürü-
nün İslamiyet ile bizlere yansıdığını ardın-
dan 1048 tarihinden itibaren Anadolu’da 
çalışmalara imza atmaya başladığımızı 
ve bunun yüzyıllardır devam ederek gü-
nümüzde vakıf medeniyetine dönüştü-
ğünü örneklerle anlattı.
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“İstanbul bİze Ne Söyler?”

Yeni Dünya Vakfı Resmî Instagram 
hesabı üzerinden gerçekleşen ve can-
lı olarak izleyicilere ulaşan Yeni Dünya 
Sohbetleri’nde Temmuz ayının ilk konuğu 
Ömer Faruk Deliktaş oldu.

Moderatörlüğünü Yeni Dünya Vak-
fı Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim 
Erbay’ın üstlendiği canlı yayında “İstanbul 
Bize Ne Söyler?” başlığı üzerine bir soh-
bet gerçekleşti. Canlı yayında henüz çok 
taze olan Ayasofya-i Kebir Camii’nin iba-
dete açılmasının heyecanını izleyenlerle 
paylaşarak Ayasofya’nın kadim tarihine 
güzel bir yolculuk yaptılar. İstanbul’un 
kuruluşundan itibaren başlanılan bu soh-
bette Ayasofya etrafındaki dünyanın ne 
kadar zengin ve ne kadar çeşitli oldu-
ğundan dem vuruldu. Şehrimize ilk ismini 
veren ve İstanbul’u 330 tarihinde başkent 
ilan eden İmparator Konstantin’in Hristi-
yanlara özgürlük bahşeden yönetiminden 
ve sonraki imparatorlardan bahsedildi. 

Ömer Faruk Deliktaş, Ayasofya’nın 
Fatih Sultan Mehmet tarafından cami-
ye dönüştürülme safhasını ve Osmanlı 
yıllarını anlatırken etrafındaki eserlerden 
şu şekilde bahsetti: “Ayasofya Camii’ni 
külliye haline getiren padişah Sultan 1. 
Mahmud’dur. Camii etrafına imaret, sıb-
yan mektebi, şadırvan yaptırmıştır. Aya-
sofya Camii önündeki türbelerde yatan 
padişahlar; Sultan 2. Selim, Sultan 3. 
Murad, Sultan 3. Mehmed’in ayrı ayrı tür-
beleri olmakla birlikte iki padişah daha 
külliye içerisinde vaftizhane olarak kul-
lanılan mekânda medfundurlar. Bu pa-
dişahlarımız Sultan İbrahim ve Sultan 1. 
Mustafa’dır.” dedi. 

 Ayasofya-i Kebir Camii’nin merkeze 
alındığı konuşmada içerideki hat levha-
larından, mozaiklerden ve 1935 yılında 
müze olarak açılması safhasına kadarki 
detaylar, konuşmacı Ömer Faruk Deliktaş 
tarafından işlendi.

Ömer Faruk 
Deliktaş ile 

yapılan canlı yayın 
Yeni Dünya Vakfı 
Resmi Instagram 
Hesabı üzerinden 

11 Temmuz 
Cumartesi günü 

gerçekleşti.

Ömer Faruk Deliktaş

Yeni Dünya Sohbetleri
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Merhamet Medenİyetİmİz
ve Kedİname

Yeni Dünya Sohbetleri’nde Tem-
muz ayının son konuğu Edebiyat-
çı - Yazar Mehmet Nuri Yardım oldu. 
Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Ku-
rumsal İletişim Sorumlusu Meltem 
Özçilingir’in moderatörlüğünü yaptığı 
programda, yazarın son kitabı “Kedi-
name” hakkında bir sohbet gerçekleş-
tirildi. 

Kediler hakkında bir kitap yazma 
fikrinin nasıl oluştuğunu anlatan ya-
zar “Bugün bu kitap ortaya çıkmışsa 
büyük ölçüde onu kedimiz Lokum’a 
borçluyuz. Tabii bu arada kedinin ta-
rihini, tarihçesini, bizdeki serencamı-
nı merak ettim, derin bir araştırmaya 
daldım. Sonra İslam tarihindeki yerine 
baktım. Çok makbul bir hayvan oldu-

ğunu öğrenince çekinmeden kolları 
sıvadım ve yazmaya koyuldum. Ama 
yazma safhası, diyebilirim ki yaklaşık 
bir sene sürdü. İyi ki böyle bir kitabı 
kaleme almışım, hiç pişman değilim.”  
dedi.

Kedinin şefkat ve merhamet dini 
olan İslam’daki yerinden de bahseden 
yazar “Dinimiz sevgiyi esas alan bir 
inanç manzumesine sahiptir. Dolayı-
sıyla kedi gibi evcil hayvanlar başta 
olmak üzere kurda kuşa da muhabbet 
gösterilmiştir.” dedi. 

Mehmet Nuri Yardım ile sohbet 
sonrasında gerçekleştirdiğimiz röpor-
tajı bültenimizin bu sayısında okuyabi-
lirsiniz.

Mehmet Nuri 
Yardım ile yapılan 

canlı yayın Yeni 
Dünya Vakfı Resmi 
Instagram Hesabı 

üzerinden 20 
Temmuz Pazartesi 

günü gerçekleşti.

Yeni Dünya Sohbetleri

Mehmet Nuri Yardıım
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24 Temmuz Cuma günü 
Ayasofya’nın yeniden ibadete açıl-
ması milletimizde büyük bir coşku ve 
heyecan oluşturdu. Açılış kararı ile 
beraber 15 gün öncesinden başlayan 
hazırlıklar içte ve dışta tüm gözleri 
Ayasofya-i Kebir Camii’ne çevirdi. 24 
Temmuz Cuma geldiğinde tarihi ya-

rımada tam anlamıyla özel bir gün ve 
coşku yaşadı. Türkiye’nin her yerin-
den ve yurtdışından bu coşkuya şa-
hit olmak için insanların Ayasofya’ya 
doğru yürüdüğüne en iyi şahit vak-
fımız olmuştur. Çünkü Vakıf Genel 
Merkezimizin Ayasofya’ya çok yakın 
olması sebebiyle açılışa gelen misa-

Tarİhİ Coşkuda Bİz de 
Yerİmİzİ Aldık
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24.Yıl

firlerimizi vakıfta ağırlamamız bize de kurumsal bir 
sorumluluk yüklemiş oldu.

Ayasofya’ya giden insanların sel gibi akışına şa-
hit olduk. Bu adeta 86 yıl sonra Ayasofya’nın yeniden 
dirilişinin işaretiydi. Müslümanların fetret devrinden 
çıkış iradesinin ayak sesleri, Fatihin emanetinin ye-
niden sahiplenilmesiydi. Sadece Müslümanların değil 

onlarla birlikte tüm mazlum, mağdur ve ezilmişle-
rin umut ateşinin yeniden alevlenişiydi. 24 Temmuz 
2020 tarihi aynı zamanda Mescid-i Aksa’nın özgür-
lüğe kavuşmasının habercisiydi. Ayasofya’nın 1500 
yıllık tarihinde 480 yıl camii olarak hizmet veren Aya-
sofya tekrar asli hüviyetine kavuşmuş oldu. 86 yıl 
sonra bize bu mutluluğu yaşatanlara ve bu coşkuya 
katılanlara yürekten selam olsun.
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 Dünya Yaşlılık Teşkİlatı İle
İşbİrlİğİ

Ankara Şubesi ev sahipliğinde ger-
çekleşen BAYHAP İstişare Toplantısı’nda; 
Ekim 2020 - Ekim 2021 tarihleri Birleşmiş 
Milletler ve Tüm Uluslararası Kuruluşlarda 
“Türkiye Yılı” olarak kullanılmasına karar 
verildi.

Yeni Dünya Vakfı ile Dünya Yaşlılık Teş-
kilatı arasında işbirliği protokolü imzalandı. 
Yaşlı Hakları Yılı kapsamında “Uluslararası 
Yaşlı Hakları Strateji Belgesi” Yeni Dünya 
Vakfı şubelerinde istişare toplantıları ger-
çekleşmesi planlandı. 

Gerontolog Dr. Kemal Aydın girişimleri 
ile 2002 yılında kurulan Dünya Yaşlılık Teş-
kilatı 2020-2021 Yılını Uluslararası Yaşlı 
Hakları Yılı ilan ederek 10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü etkinliği olarak Dün-
ya Yaşlı Hakları Forumu’nu düzenleyecek. 
Uluslararası Yaşlı Hakları Strateji Belgesi 
ile Türkiye Yaşlı Hakları Strateji Belgesi için 
75 günlük Eylem Planı hazırlandı. 10 Ara-
lık Dünya Yaşlı Hakları Günü etkinliği ola-
rak Dünya Yaşlı Hakları Forumu ve Türkiye 
Yaşlı Hakları Kongresi gerçekleştirilecek.

Genel Başkan 
Mahmut Göksu, 

Başkent Yaşlı 
Hakları Platformu 

(BAYHAP) 
tarafından “Ömür 

Boyu İnsan Hakları 
Elçisi” olarak 

seçildi.
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‘Yerel Yönetİmlerde Etİk Farkındalığın 

Artırılması Projesİ’ne katılım sağladık.

T.C. Kamu 
Görevlileri Etik 

Kurulu’nun 
düzenlediği “Yerel 

Yönetimlerde 
Etik Farkındalığın 

Artırılması 
Projesi” Genel 

Başkan Mahmut 
Göksu, Başkan 

Yardımcısı Recep 
Yıldırım, Ankara 

Şube Başkanı 
Ali Toköz ve 

İdari Koordinatör 
Serhat Yılmaz 

katılım sağladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriye-
ti tarafından finanse edilen “Yerel Yöne-
timlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Gö-
revlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması 
için Teknik Destek Projesi” kapsamında; 
Etik Platform toplantıları 11-12 Ağustos 
2020 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel’de 
gerçekleştirildi.  Bu kapsamda tematik 
çalışma alanları için pratik, uygulanabilir 
ve somut yerel yönetimler - STK işbirliği 
strateji, kurumsal-yapısal yöntem ve öne-
riler üzerine bir program yapıldı.

Platformda açılış konuşmasını Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Top-
tan gerçekleştirdi. Ardından proje kapsa-
mında gerçekleştirilen anket sonuçlarının 
sunumu yapıldı. Ardından gerçekleştirilen 
çalışma grupları ile Daha Demokratik Ye-
rel Yönetişim İçin Sivil Toplumla Etkin İş 
Birlikleri ve Sivil Toplumun Hakları konu-
sunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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vAKIF YÖNETİCİLERİNİN
ankara temasları

Genel Başkan Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, Iğdır Şube Başkanı Abdulcebbar Baştemur ve beraberindeki heyet 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu’nu vakıf çalışmaları kapsamında ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz ve beraberindeki vakıf heyeti Mamak Belediye 
Başkanı, AK Parti Ankara Büyükşehir Grup Başkanvekili 

Murat Köse’yi ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanı Ali 
Toköz ve beraberindeki vakıf heyeti Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem‘i ziyaret etti.

Genel Başkanı Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanı Ali 
Toköz vakıf heyetiyle birlikte Türk Hava Kurumu Başkanı 

Cenap Aşçı’yı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanı Ali 
Toköz, Genel Merkez İdari Koordinatörü Serhat Yılmaz ve 

Ankara Spor Sosyal İşler Komisyon Başkanı Furkan Kamacı 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u ziyaret etti.

eylül_bulten.indd   18 21.12.2020   16:14:48



YENİ DÜNYA VAKFI BÜLTENİ19

24.Yıl

Genel Başkanımız Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanımız 
Ali Toköz ve vakıf heyeti Hacıbayram Veli Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin‘i ziyaret etti.

Genel Başkanı Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanı Ali 
Toköz vakıf heyetiyle birlikte Kütüphaneler ve Yayımlar 

Genel Müdürü Hamdi Turşucu’yu ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Ankara Şube Başkanı Ali 
Toköz ve vakıf heyeti PTT Genel Müdürü Sayın Hakan 

Gülten‘i ziyaret ederek çalışmalar hakkında 
istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Genel Başkan Yardımcısı 
Recep Yıldırım, Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ve Ankara 

Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Aydoğan 
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir‘i ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Genel Başkan Yardımcısı 
Recep Yıldırım, Ankara Şube Başkanı Ali Toköz Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel 

Müdürü Dr. Mehmet Ata Öztürk’ü ziyaret etti.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Genel Başkan Yardımcısı 
Recep Yıldırım, Bozüyük Şube Başkanı Zafer Alkaya, 
Sadi Öksüz ve vakıf gönüllüsü Abdülkerim Yıldırım, 

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i vakıf çalışmaları 
kapsamında ziyaret etti.
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ığdır şube

faalİyetlerİne devam edİyor

Yeni Dünya Vakfı Iğdır Şubesi ve Iğdır Dağcılık Ekibi 
15 Temmuz Şehitlerimizi anmak amacıyla Ağrı Dağı Zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.
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Genel Başkan Mahmut Göksu, 22. ve 24. Dönem 
Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız ile beraber  Iğdır 

Şubesini ziyaret ederek vakıf çalışmaları hakkında 
istişarelerde bulundu.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkez Genel Müdür Yardımcısı  Nurullah Şimşek, Teşkilattan Sorumlu Rafet 
Gayretli, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Suat Çiçek ve Denetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Öner Iğdır’da  gerçekleştirdikleri 

temaslarla beraber vakfımızın Iğdır Şubesini de ziyaret etti.

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve 
beraberindeki heyet Yeni Dünya Vakfı Iğdır Şubesini 

ziyaret ederek vakıf çalışmaları hakkında 
istişarelerde bulundular.

Yeni Dünya Vakfı Iğdır Şubesi gönüllüsü Meliha 
Kılıç tarafından Üç koli kitap Iğdır Şubesine gönderildi. 

Kaynaklar şube yetkilileri tarafından üniversiteye 
hazırlanan öğrencilere ulaştırıldı.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Ağrı eski milletvekili 
Kerim Yıldız, ve Yeni Dünya Vakfı Iğdır Şube Başkanı 
Abdulcabbar Baştemur  Vali/Belediye Başkan V. H. 

Engin Sarıibrahim’i ziyaret etti.
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Genel Başkan’ın 

Sakarya ve Kocaelİ Temasları

Mahmut Göksu, 
Mütevelli Heyet 

Üyesi Recep Yıldırım, 
Ankara İstişare 
Kurulu Başkanı 

Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi Genel 

Sekreteri Mustafa 
Ak ve Teşkilatlardan 

Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. 

Abdulsamet Aydın, 
Yeni Dünya Vakfı 

Sakarya Şube Başkanı 
Ali İnci ve Şube 

Yönetim Kurulu ile bir 
araya geldi.

Sakarya Orman Bölge Müdürü 
Ziya Polat ziyareti
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Kocaeli Valisi
Seddar Yavuz

Yeni Dünya Vakfı Sakarya Şube Başkanı Ali İnci ve yöneti-
mi tarafından karşılanan Başkan Göksu, çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. Pandemi nedeniyle bütün tedbir ve önlemleri al-
dıklarını ve toplantılara da ara verdiklerini belirten Genel Başkan 
Göksu, “Vakfımıza bağlı yurtlarda COVİD-19 önlemlerini en üst 
seviyeye çıkarttık. Bu sorumluluğumuzu hem kendimiz hem 
de öğrencilerimiz için aldık.” dedi.

Yeni Dünya Vakfı Sakarya Şube Başkanı Ali İnci ise CO-
VİD-19 tedbirleri nedeniyle toplantıları ertelediklerini belirterek, 
“Sakarya’yı ziyarete gelen genel başkanımızla birlikte çok kısıtlı 
bir grupla birkaç noktayı ziyaret edeceğiz.” dedi.

Sakarya ziyaretleri doğrultusunda Genel Başkan Mahmut 
Göksu, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’ı makamın-
da ziyaret etti.

Genel Başkan Göksu’ya, Mütevelli Heyet Üyesi Sakarya 
Eski Milletvekili Recep Yıldırım, Sakarya Şube Başkanı Sakar-
ya Eski Milletvekili Ali İnci, Ankara Şube İstişare Kurulu Başka-
nı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak 
ve beraberindeki vakıf heyeti eşlik etti. Ziyarette Genel Başkan 
Göksu, vakfın amacı, çalışmaları hakkında Bölge Müdürü Ziya 
Polat’ı bilgilendirdi. Bölge Müdürü Ziya Polat, bu anlamlı ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vakfın çalışmalarında 
başarılar diledi.

Daha sonra Kocaeli’ne geçen Başkan Göksu, Görevlerine 
yeni atanan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ve Vali Yardımcısı 
Abdul Rauf Ulusoy’u ziyaret ederek görevlerinde başarılar di-
ledi.

Başkan Göksu, samimi bir ortamda geçen her iki ziyaret-
te de vakıf çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyarete 
Teşkilatlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Abdulsamet 
Aydın ve Kocaeli YDV Kurucu Temsilcisi Av. Emre Arık eşlik etti.
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eğİtİm faalİyetlerİne 
üç yenİ program

Mehmet Sabri Akgönül Koordi-
natörlüğünde başlatılan Kitap Tahlili 
oturumları, pandemi sürecinde YDV 
Resmî Instagram sayfasında hafta-
lık canlı dersler şeklinde devam etti. 
Lisans öğrencileriyle başlayan bu 
oturumlar, Instagram platformunda 
daha geniş bir kitleye hitap etti.

Yeni Dünya Vakfı her yıl düzen-
lenen eğitim faaliyetlerine bu yıl üç 
yeni program ekleyecek ve Zoom uy-
gulaması üzerinden devam edecek. 

Açılması planlanan birinci dersin 
başlığı “Türkiye’yi Okumak” olacak. 
Bu dersin temel amacı 1950’li yıl-
lardan başlayarak 10 yıllık periyotlar 
halinde Türkiye’deki ekonomi-poli-
tik ve sosyo-kültürel gelişmelerini 
analiz etmektir. Ders Türkiye’nin 10 
yıllık dönemlerini inceleyen derleme 
kitaplar üzerinden işleneceği için, 
bir anlamda kitap tahlili formatında 
ilerleyecektir. İncelemeye tâbi tutu-
lacak 10 yıllık dönemin olayları hem 
kendi koşullarında hem de Günümüz 

M.Sabri AKGÖNÜL
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Türkiyesi’nin yapısı göz önünde bulundurularak tarihsel ko-
numlarına yerleştirilecektir. Başka bir ifadeyle Kitap Tahlili 
oturumlarında incelenen kitaplar, dersin katılımcıları için 
aynı zamanda, Türkiye’yi düşünme vasıtası oldular. Deni-
lebilir ki: “Kitap Tahlili derslerinin nesnesi kitaplar, öznesi 
Türkiye’dir.” Dersler tüm katılımcılara açıktır ve 20 hafta sü-
recektir. Derslerin okumaları katılımcılara bir hafta öncesin-
den pdf olarak ulaştırılacaktır.

Açılması hedeflenen ikinci dersin başlığı İslâm Ente-
lektüel-Düşünce Tarihi Olarak planlanmıştır. Dersin amacı, 
İslâm dünyasında üretilmiş düşünce geleneklerini, entelek-
tüel rekabetleri ve bilginin kurumsal niteliklerini incelemek-
tir. Uzun bir tarihsel dönemdeki ve muazzam genişlikteki 
bir coğrafî mekândaki entelektüel etkinlikler soruşturmaya 
tâbi tutulacağı için dersler, bir takım bilge tipolojileri ve be-
lirli problematikler alanında yoğunlaşacaktır. İki kademeden 
oluşması planlanan bu dersin ilk aşamasında İslâm dün-
yasında üretilen bilginin içeriğine ve biçimine dair donanım 
elde edilecektir. Birinci kademedeki soruşturmanın amacı, 
bilginin epistemolojik ve içsel bağlamını tespit etmektir. 
İkinci kademede ise bilginin kurumlaşmasına ve intikaline 

dair bir soruşturma olacak. İkinci kademedeki soruş-
turmanın maksadı, bilginin ideolojik ve dışsal bağlamını 
kurmaktır. Dersler tüm katılımcılara açıktır ve 20 hafta 
sürecektir. Derslerin okumaları katılımcılara bir hafta ön-
cesinden pdf olarak ulaştırılacaktır.

Açılması niyet edinilen üçüncü dersin serlevhası ise 
Sosyal Bilimler Teorisi olacak. Dersin amacı sosyal bilim-
lerin dayandığı analitik modelleri incelemektir. Bu uğurda 
Sosyal Teorinin kurucu isimleriyle (Marx, Weber, Durk-
heim, Simmel, Freud, Parsons) bir diyalog kurulacaktır. 
Kurucu figürlerin oluşturdukları bilgi üretme prosedürleri 
ve metodolojik hatları birincil metinler üzerinden müta-
laa edilecektir. Çağdaş sosyal teorinin temel figürlerinin 
(Goffman, Bourdieu, Giddens, Elias, Foucault ve Haber-
mas) metinlerini kurucu babaların açtığı metodolojik hat-
lara yerleştirip eleştirel bir inceleme yapılacaktır. Dersler 
sadece yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına 
açıktır ve 20 hafta sürecektir. Derslerin okumaları katılım-
cılara bir hafta öncesinden pdf olarak ulaştırılacaktır.
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Yıl, Hıristiyan takvimine göre, 529. Bizans İmparatoru 
Justinianus yeni yeni şekillenen Halkedoncu Hıristiyan Or-
todoksiye sadakatini ifâ edebilmek namına Platon’un Aka-
demia’sını kapatır. Eski filozof parlaklığından çok şey kay-
beden ve uzun zamandır felsefe öğreticiliği matlığı ile idare 
eden Akademia’daki Yunanî düşüncenin muhafızları kapı 
dışarı edilir. Bu felsefe öğretmenleri ve şarihleri kendilerine 
yeni diyarlar bulmak zorunda idiler; Bizans’ın doğu ucun-
da (Süryânî ve Nastûrîlerin yaşadığı bugünkü Güneydoğu 
Anadolu’ya) ve Sâsânî İmparatorluğunun birkaç bölgesin-
de bulunan okullara dâhil olup, tek tük yeni okullar kurdular. 
Beraberinde getirdikleri bilgilerin bir kısmını Yunanca dışın-
daki dillere, sözgelimi Süryanice, Ermenice ve Pehlevice’ye 
aktardılar. Bu okullar birbirinden kopuk ve bölünmüş kül-
tür-siyaset havzalarında bulundukları için aralarında hiçbir 
iletişim yoktu. Din-i İslâm’ın yeryüzünü teşrifinden bir süre 
sonra İslâm orduları Hindistan, İran, Mezopotamya, Suriye-
Filistin ve Mısır’ı siyasî, idarî ve iktisadî olarak birleştirdikle-
rinde mevcut Yunanî birikim kendisi için yeşerecek yeni bir 
dil ve yeni bir siyasal birim buldu: Arapça ve Abbâsî İmpa-
ratorluğu.

Dimitri Gutas’ın tarihsel sosyolojinin yöntemlerini ve bil-
gi üretme prosedürlerini ampirik verilerle ustalıkla harman-
ladığı çalışması, Yunanca Düşünce Arapça Kültür isimli ki-
tabı, Yunanca düşünce birikiminin Arapçaya intikali sürecini 
inceliyor, ki bu intikal 200 yıl gibi uzun bir sefere sahiptir. H. 
2-4 / M. 8-10 yüzyılları arasındaki “çeviri hareketi” hakkın-
da yapılan çalışmalar [ki, bu çalışmalar “hareket” ifadesini 
kullanmazlar] çeviri olgusunu ‘kim’, ‘ne’, ‘ne zaman’ soruları 
eşliğinde incelerler, çeviri olgusunun arkasında yatan siya-
sal-toplumsal sebepleri es geçerler. Dönemin muktedirle-
rinin ideolojik eğilimlerini araştırma konusu yapmazlar ve 
bize bibliyografik bir malzeme sunarlar. Bu malzemeyi teo-
rik ve kavramsal bir soruşturma çerçevesinde ele almadık-
larından ötürü, aslında sadece bir geçmiş zaman hikâyesi 
anlatırlar.

Çeviri Faaliyetinden Çeviri Hareketine...
Oysa Gutas Yunanca-Arapça çeviri hareketini inceler-

ken bu hareketi “tarihsel ve toplumsal bir fenomen olarak 
anlama ve açıklama çabası” içerisindedir. Bu çeviri hareke-
tini gerekli ve verimli kılan bilgi-iktidar ilişkilerini, Abbâsî İm-
paratorluğunun siyasal, toplumsal, ideolojik koşulları ışığın-
da değerlendirmeye tâbi tutar. Abbâsî İmparatorluğunun 
her Emirinin siyasal ve ideolojik hedeflerine ve ihtiyaçlarına 
uygun işlevler gören bu çeviri hareketini incelerken Gutas’ın 
peşinde olduğu bir soru vardır: Niçin. 

Niçin çeviriler imparatorlar ve bürokratlar tarafından sa-
hiplenildi? Niçin çevirilere ihtiyaç duyuldu? Niçin bazı me-
tinler yekdiğerine öncelendi? Çevrilen metinlerin muhtevası 
hangi ideolojik ve toplumsal ihtiyaca cevap verdi?

Emevîler döneminde de Farsça’dan ve Yunanca’dan 
bazı eserler tercüme edilmişti. Bu eserler hem plansızdı 
hem de idarî ve askerî açıdan devletin işine yarayabile-
cek teknik metinlerdi. Bu çevirileri yapısı ve işlevi itibariyle 
bir çeviri faaliyeti olarak tasnif etmek mümkündür. Ama 
Abbâsîler tarafından tasarlanan ve pratiğe geçirilen olguyu 
bir çeviri faaliyeti olarak değil, bir çeviri hareketi olarak an-
laşılmalıdır. Zira bu tasarı ve pratik (i) İmparatorluk projesi 
idi, (ii) kamusal ve özel çok büyük fonlarla desteklenen bir 
hareket idi, (iii) katı dilbilimsel kesinliğe ve özenli akademik 
metodolojiye sahip sürekli bir program idi (iv) erken Abbâsî 
toplumunun belirli bir toplumsal tavrını ve genel kültürünü 
yansıtıyor idi.

İki bölümden oluşan kitabın “Çeviri ve İmparatorluk” adlı 
birinci bölümü çeviri hareketini hazırlayan siyasal ve top-
lumsal koşulları ile Abbâsî halifelerinin, sırasıyla Mansûr, 
Mehdî ve Me’mûn’un bu konudaki stratejik hedeflerini in-
celemektedir. 

Kitap Değerlendirmesi

İmparatorluğun Çevİrİye İhtİyacı Var mı?

Yazı: M.Sabri AKGÖNÜL
YDV Genel Merkez Eğitim Komisyonu Üyesi
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Böylesi planlı bir çeviri hareketini başlatan şeyi anlamak 
için Gutas öncelikle Abbâsîlerin iktidara geldikleri ortamı 
ve hükümet ettikleri farklı çıkar gruplarını, bilhassa İran-
lı unsurları, tahlil eder. Abbâsîler iktidarı Bağdat şehrine 
taşıdıklarında devlet kademelerinde yer alan İranlı unsur-
ların Müslüman olmalarına rağmen Sâsânî kültürünü bir 
şekilde devam ettirdiklerini gördüler. Üstelik Müslüman 
gruplar sayıca azınlıkta idiler, çoğunluk hâlâ Zerdüştçü 
ve Manici inançlarına tâbi idi. Gutas, Abbâsîlerin bu çıkar 
gruplarını siyasî egemenliği altında tutmak için Babilliler-
den Sâsânîlere kadar Irak ve İran’daki eski imparatorlukla-
rın meşru vârisi olduklarını ispat etme ihtiyaçlarından bah-
seder. Bu ihtiyaca binaen geliştirilen siyaset ikili bir yapıya 
dayanıyordu: Zerdüştçü Sâsânî imparatorluk ideolojisi ve 
siyasî astroloji.

Astroloji Deyip Geçme...
Zerdüştçü Sâsânî imparatorluk ideolojisi; bütün bilim-

lerin Zerdüşt’ün kutsal kitabı Avesta’dan türediğini, Büyük 
İskender’in İran’ı ele geçirmesinden sonra bu kitabın içe-
risindeki bilgileri Yunanca’ya çevirtip aslını yaktığını, ve 
dolayısıyla bu dildeki tüm bilgilerin Avesta’ya ait olduğunu 
iddia eder. Bundan ötürü Sâsânî imparatorları, bütün Yu-
nanca metinleri Pehlevîce’ye [Eski Farsça] çevirme işini bir 
vazife olarak eda etmişlerdir. Ancak zamanla Pehlevîce’yi 
bilen İranlıların sayısının azalması üzerine bu metinler 
Yeni Farsça’ya ve Müslümanların ilk fetihlerinden sonra da 
Arapça’ya tercüme edilmişti. Gutas bu farklı çıkar grupları 
üzerindeki iktidarlarını meşrulaştırmak için Abbâsîlerin bu 
imparatorluk ideolojisini benimseyip çeviri hareketini baş-
lattığı tezini işlemektedir.

Klasik dünyada, Kılıç ve Adalet ile yeryüzünde hüküm-
ferma olabilirsiniz ama hükmünüzün daim ve kabul edile-
bilir olması için gökyüzünün sizi işaret etmesi lazım. Başka 
bir ifadeyle, yıldız ve gezegenlere talihin Abbâsîlerden yana 

döndüğünü ve Abbâsî hanedanının Sâsânîlerin meşru 
mirasçısı olduğunu “söylettiklerinde” siyasî astroloji kozu 
Abbâsîlerden yana olur. Gutas o dönemdeki tercüme edi-
len astroloji metinlerinin Mansûr’un politikaları için bir araç 
olduğunu gösterir. Sonraki başlıklarda Mansûr’dan sonra 
tahta geçen Mehdî’nin ve akabinde Me’mûn’un kendi ikti-
darlarına yönelik siyasî ve entelektüel tehditlerle mücadele 
etmek için hangi metinlerin hangi maksat mucibince ter-
cüme ettirildiğini akıcı bir dille uzun uzun izah eder Gutas.

Kitabın “Çeviri ve Toplum” başlıklı ikinci bölümünde ise 
Gutas, yukarıda zikredilen iki sebebin de ortadan kalktığı-
nı ama tercümelerin devam ettiğini anlatır. Gerekçe olarak 
da erken dönem Abbâsî toplumunun ihtiyaçlarını ve elde 
edilen pratik bilgilerin sıhhatini test eden çalışmaları, bil-
ginin kendi iç-yapısındaki birikimsel ilerlemeyi gösterir. Bu 
bölümde uygulamalı bilginin ihtiyaç duyduğu metinlerin 
tercüme edildiğini anlatan Gutas İmparatorluğun meslekî 
eğitim ihtiyacından da bahseder. Özellikle kâtiplerin, hukuk-
çuların, mühendislerin, iktisatçıların ve tabiplerin görevlerini 
yapabilmek için öğrenmeleri gereken konular göz önünde 
bulundurularak çeviri hareketinin seyrine yön verilmiştir.

Bu bölümde tercüme edilen bilgilere yapılan katkıları ve 
dahi bu bilgilerin tashihini yapan Arapça te’lif metinleri de 
hızlıca incelemeyi ihmal etmez yazar. Son olarak, çevirile-
ri destekleyen gruplar (Abbâsî halifeleri ve emirleri, saray 
erkânı, devlet memurları, komutanlar, âlimler, müderrisler, 
tüccarlar, çevirmen aileler) tercüme edilen metinlerin çeviri 
bütünlükleri, teknik terminolojinin oluşumu ve filolojik ayrın-
tılar gibi hususlar kendisinden sonraki çalışmalara örneklik 
teşkil edecek güçlü bir kavrayışla ele alınmaktadır.

Yunanca Düşünce Arapça Kültür - Dimitri Gutas
KİTAP YAYINEVİ
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Yenİ Dünya Vakfı
OnlIne burs mülakatları

Kurulduğu 1996 
yılından itibaren 

binlerce öğrenciye 
burs imkanı 

sağlayan Yeni 
Dünya Vakfı, resmi 

internet sitesi 
üzerinden aldığı 

kayıtlar ardından 
ile 2020 – 2021 

eğitim yılında da 
pek çok öğrenciye 

burs vermeye 
devam edecek.

Genel Merkezin bulunduğu İstanbul ile 
birlikte 18 ilde şubesi bulunan Yeni Dünya 
Vakfı, resmi web sitesi üzerinden Ağustos 
ayında boyunca devam eden online burs 
başvuruları ardından burs almaya hak kaza-
nan isimleri belirliyor. 

2020-2021 yılı kapsamında İstanbul, 
Ankara, Bursa, İzmir, Adıyaman, Gölbaşı, 
Kâhta, Kırıkkale, Kırşehir, Giresun, Sam-
sun, Konya, Gaziantep, Iğdır, Sakarya, Bo-
züyük, Gümüşhane ve Hakkari illerinden 
başvurular kabul edildi. Ortaöğretim, Lise, 
Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora öğ-
rencilerine 2020-2021 eğitim yılı boyun-
ca burs ödemesi yapılacak.

Vakfa burs başvurusunda bulu-
nan öğrenciler, oluşturulan mülakat 
heyeti tarafından online görüşmeler 
ile değerlendirilmeye alındı. Vakıf yö-
netim ve komisyon üyelerinden olu-
şan burs Mülakat Komisyonlarının 
nihai değerlendirmeleri sonucunda 
burs alacak isimler kararlaştırıla-
cak.

Öğrenciler burs desteğinin yanı sıra yıl 
boyunca düzenlenecek etkinlik ve faaliyet-
lerden de yararlanma imkânı elde edecekler. 
Yurtiçi ve yurt dışı geziler, kamplar, konferans 
ve seminerler, kurslar ve atölyelerden fayda-
lanabilecekler. 

Genel Başkan Mahmut Göksu yeni eği-
tim öğretim dönemi için bir mesaj yayınladı. 
Burs hizmetlerine katkıda bulunan isimlere 
teşekkür eden Başkan Göksu mesajında şu 
ifadeleri aktardı; 

“Yeni eğitim ve öğretim yılında çok sayı-
da öğrencinin vakfımıza burs başvurusunda 
bulunmuş olması sorumluluklarımızı daha 
da arttırmıştır. Başvuru gerçekleştirmiş tüm 
öğrencilerimize teşekkür ediyor Pandemi 
sürecini atlattıktan sonra daha da hızlana-
cak vakıf faaliyetlerinde aramızda görmek 
istiyoruz. Yapacağımız çok iş var, sorumlu-
luklarımız oldukça fazla. Allah hepimize ha-
yırlı işlerde bulunmayı ve faydalı olmayı nasip 
etsin.” dedi.
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genel merkezde
görev değİşİmİ

Başkan
Mahmut GÖKSU

YENİ DÜNYA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ

Halil İbrahim DEMİR Mustafa ÇOKYAŞAR

Mustafa ŞEN

Ayşen GÜRCANHasan TEKKE

Ercan ÇİMEN

Mehmet ÇELİKMustafa AKÇAY

Hüseyin SAĞLAM

Şenel KIZILCARecep YILDIRIM

Fatih ÇETİNBurhan YILDIRIMHalil İbrahim ERBAY
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YENİ DÜNYA VAKFI 
YÖNETİM KURULU

Genel Başkan
Mahmut GÖKSU

Mustafa ÇOKYAŞAR Şenel KIZILCA Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Mustafa AKÇAY

Bilal SAĞIR

Hasan TEKKE Av. Fatih ÇETİN Mustafa ÜÇÜNCÜ

Mehmet ÇELİK Halil İbrahim ERBAY Av. Abdussamet AYDIN

Dr. Figen ÜZER

Zeki ÇUKUR Ender SARI

eylül_bulten.indd   32 21.12.2020   16:15:25



YENİ DÜNYA VAKFI BÜLTENİ33

24.Yıl

YENİ DÜNYA VAKFI 
DENETİM KURULU

Sedat GÖKDUMAN

Serdar ÖZDEMİR Ali İhsan YAVUZ

Ümit ERDEMYunus ERDOĞMUŞ

Denetim Kurulu Başkanı
Kazım ÇALIŞKAN
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YENİ DÜNYA VAKFI 
İSTİRAŞE KURULU

Ankara İstişare Kurulu 
Başkanı Mustafa AK

İstişare Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mehmet 

Can ERDÜNDAR

Dr. Av. Ali GÖKSU

Yahya ATICI

Dr. Murat YALÇINTAŞ Eyüp KARAHAN Faruk KAÇIRErdal GÜZELDERE

Hamdi TOPÇU

Hasan Tahsin USTA

İstişare Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Cüneyt YÜKSEL

Ömer ÖZKARTAL Ramazan AKSOY Mustafa KARLI

Mehmet Cahit TURHAN
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Deniz DEMİR

Hasan Hüseyin GÖKSU Hakan CEYLAN Fatih İPEKÇİ

İlyas YÜCEDAĞ

Tuğba IŞIK ERCAN

Eyüp EROL

Dr. Av. Mustafa ÜNALİhsan AKTAŞ Kadem ÇOLAK

Kadir BÜLBÜL

Ünal YILDIZ

İsrafil KIŞLA Mahmut DERELİ Mehmet Tevfik GÖKSU

Murat SURAL

Mustafa ÇELİKMustafa AKGÜL Sait AYBAK

Temel KARADENİZ Muhammed Sadi ÖKSÜZ

Mustafa AÇIKALIN

Ahmet Baha ÖĞÜTKEN

Kahraman GALAV

Mehmet ÜNAL
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

YENİ DÜNYA VAKFI 
6 ŞEHİRDE 17 YURT

Yeni Dünya Vakfı’nın ülkemizin farklı şehirlerinden 
hizmet veren 17 yurdunda, konaklama ihtiyaçlarının 
yanı sıra; eğitimlerini destekleyici ve kültürel faali-
yetler ile öğrencilere ulaşmaya devam ediyor. Yeni 
Dünya Vakfı, İstanbul’da 4, Ankara’da 7, Kırıkkale’de 
3 ve Bursa, Gaziantep, Gümüşhane’de 1’er öğrenci 
yurdu ile öğrencilerin yeni yuvası oldu. 

7 kız öğrenci yurdu ve 10 erkek öğrenci yurdu ile 
tamamı yükseköğretim öğrencilerine hizmet veren 
Yeni Dünya Vakfı çok sayıda uluslararası öğrenciye 
kucak açmakta…

Metro, Metrobüs gibi hızlı toplu taşıma araçlarına 
yakınlıkları ve merkezi konumlarıyla dikkat çeken 
yurtlar, öğrencilerin her türlü hizmeti etkin ve ve-
rimli kullanabilmeleri için tüm alt yapılara sahip.
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YENİ DÜNYA VAKFI
İSTANBUL YURTLARI

Büyükçekmece Yükseköğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu

Küçükçekmece Yükseköğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu

Çağlayan Yükseköğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu

Emniyetevler Yükseköğretim 
Kız  Öğrenci Yurdu
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YENİ DÜNYA VAKFI
ANKARA YURTLARI

Cebeci Yükseköğretim 
Kız Öğrenci Yurdu

Lütfiye Hanım Yükseköğretim 
Kız Öğrenci Yurdu

Gazi Sağlık Medeniyet Yükseköğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu

Keçiören Yükseköğretim 
Kız Öğrenci Yurdu

Mamak Yükseköğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu

Şehit Ahmet Özsoy Yükseköğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu

Çubuk Yükseköğretim 
Kız Öğrenci Yurdu
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YENİ DÜNYA VAKFI
KIRIKKALE YURTLARI

Elhamra Yükseköğretim 
Kız Öğrenci Yurdu

Enderun Yükseköğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu

Saraybosna Yükseköğretim 
Kız Öğrenci Yurdu
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YENİ DÜNYA VAKFI
BURSA - GAZİANTEP - GÜMÜŞHANE

YURTLARI

Çağırgan Baba Yükseköğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu

Gümüşhane

Yeni Dünya Vakfı Yükseköğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu

Gaziantep

Yıldırım Yükseköğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu

Bursa
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’

Edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım’ın değişik türlerde 
neşredilmiş pek çok kitabı var. Son kitabı ise konu itibariyle bir 
hayli değişik. Kediler hakkında hazırlanan kitabın adı Kedina-
me. Akıl Fikir Yayınları tarafından kültür hayatımıza kazandırı-
lan bu kitabı okuduk ve yazarıyla bir röportaj yapmak istedik. 
Yardım, kedi dünyasını merkeze aldığımız sorularımıza cevap 
verdi: 

Böyle bir kitabı yazma fikri nereden doğdu? Yazma 
amacınız neydi ve ilham kaynağınız ne oldu?

Her şey nasip iledir. Kısmetten öteye geçilmez. Geçmişte 
bana sorsaydınız, herhâlde böyle bir kitaptan hiç bahsetmez-
dim. Zira ailece biz kedi beslemiyorduk. Aklıma da gelmezdi. 
Ama ne zaman ki bundan 11 sene önce, yani 2009 yılında evi-
mize bu misafir geldi (Misafir mi dedim, ev sahibi demeliydim 
aslında) âdeta bütün dünyamız değişti. Hayata bakışımızda 

farklılaşma oldu. Bir kedi ile birlikte yaşamanın güzelliğini tat-
tık şükürler olsun. Allah herkese, her eve nasip etsin. Tabii be-
bek iken evimize geldi. Eşim, onu Fatih’te yolda ölmek üzere 
iken görüyor ve alıp eve getiriyor. Geliş o geliş. Önce biberonla 
beslendi. Göbekbağı kesildi, gözleri açıldı. Bizi gördü, sevdi. 
Biz ona hayran kaldık. Kısa zamanda evimizin neşe kayna-
ğı oldu. Evimize âdeta bir ümit gibi doğdu. Seneler geçti ve 
biz onun türlü marifetlerini, çeşit çeşit huylarını, afacanlıkla-
rını gördük. Yaptığı oyunları, koşuşturmasını, bize sevecence 
yaklaşımını seyre daldık. Günün birinde çalışma odama usul-
ca girdi ve gelip ayaklarıma süründü, paçalarıma dolandı. Hâl 
diliyle âdeta “Baba ya! Bu kadar kitaplarla meşgulsün, bir sürü 
de kitap yazmışsın. Benim hakkımda da yazmayı düşünmez 
misin. Bir kitabı hak etmiyor muyum?” dedi. Onun bu iç sesi o 
anda karar vermeme vesile oldu. Evet bir kedi kitabı yazmalıy-
dım ve asıl kahramanı da bizim Lokum olmalıydı. İşte kitabın 
ilhamı böylece doğdu. Bugün bu kitap ortaya çıkmışsa büyük 
ölçüde onu Lokum’a borçluyuz. Tabii bu arada bir gözlemci 

Röportaj: Meltem ÖZÇİLİNGİR
YDV Genel Merkez Kurumsal İletişim Sorumlusu

MEHMET NURI YARDIM ILE KEDINAME 
VE MERHAMET MEDENIYETIMIZ ÜZERINE

Röportaj
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olarak hem Lokum’u inceliyorum hem de insanların kediler 
hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Şunu gördüm. Ne 
yazık ki insanların çoğunun kedisi yok, merakı da, bilgisi de. 
En fazla söyledikleri, “Severim ama uzaktan. Yanıma yaklaş-
tırmam, çekinirim.” şeklinde oldu. Duyan da sanır ki, bir ars-
lan veya kaplanla yakınlaşılacak. Altı üstü bir kedicik. Tabii bu 
arada kedinin tarihini, tarihçesini, bizdeki serencamını merak 
ettim, derin bir araştırmaya daldım. Sonra İslam tarihindeki 
yerine baktım. Çok makbul bir hayvan olduğunu öğrenince 
çekinmeden kolları sıvadım ve yazmaya koyuldum. Ama yaz-
ma safhası, diyebilirim ki yaklaşık bir sene sürdü. İyi ki böyle 
bir kitabı kaleme almışım, hiç pişman değilim. Bugüne kadar 
yüzlerce arkadaşım, tanıdığım çok iyi bir çalışma olduğunu 
söylerken sadece bir tanıdık, kitabı gereksiz buldu. Eh o da 
nazar boncuğu olsun, ne yapalım.

Kitap, kedinin tarihinden başlayıp detaylı bilgiler içeri-
yor. Tarihî olaylardan birçok kıssayla beraber sanat ve ede-
biyat dünyamızdan kişilerin kedilere bakış açıları, kedilerle 
hayatları ve kediler hakkında yazdıklarından oluşan zen-
gin bir içerik var. Bu kitapta birçok şiir, deneme ve hikâyeyi 
derlemişsiniz. Nasıl bir hazırlık aşaması yaşadınız? Detay-
lı bir literatür taraması yapmış olmalısınız, araştırmalarını-
zı nasıl gerçekleştirdiniz?

İnanın önce küçük bir havuz sandığım bu konunun me-
ğer bir derya-deniz, hatta abartmadan söylüyorum okyanus 
olduğunu sonradan fark ettim. Çünkü hem Batıda hem de 
Doğuda efsaneleri var. Hintliler, Avrupalılar, Mısırlılar, Çinliler 
farklı anlamlar yüklemiş kediye. Kimi onu melek, kimi şey-
tan görmüş. Hatta abartıp hatta sapıtıp ona tapınanlar bile 
çıkmış. Kimi de şeytanlaştırıp öldürmeye kalkışmış. Velhâsıl 
ifrat ve tefrit durumları bu alanda da yaşanmış. Ama gördüm 
ki kediye en makul, makbul ve müspet yaklaşan, dinimiz İs-
lam olmuş. Bilhassa Peygamber Efendimizin, kedinin sırtını 
sıvazlaması ve kedici sahabe Ebu Hureyre’yi teşvik etmesi İs-
lam âleminde ufuk açıcı ve cesaretlendirici olmuş. Bu yüzden 
asırlar boyunca dergâhlarda, tekkelerde, zaviyelerde kediler 
korunmuş, itinayla beslenmiştir. Evlerde insanlarla beraber 
yaşamışlar. Modern hayatta bir fetret dönemi yaşanmışsa 
da şimdi kediyi keşfedenler apartman dairelerine kedileri al-
maya başladılar. Biraz mesafeli olanlar onları bahçelerinde 

besliyorlar veya apartman önlerindeki kutularına su ve yiye-
cek bırakıyorlar. Tabii İslam âlimlerinin, mutasavvıfların, din 
büyüklerinin kedileri öven sözleri de Müslümanların tarih bo-
yunca kedilerle iyi geçinmesini sağlamıştır. İşin dinî boyutu 
böyle. Bir de edebî yönü var. Sanatkârlar, şair ve yazarlar da 
kedileri çok sevmişlerdir. O konuyu araştırınca birçok meşhur 
edebiyatçının, yazar ve çizerin aslında iyi birer kedici olduğu-
nu gördüm ve sevindim. Hem beslemişler hem de haklarında 
övücü satırlar yazmışlardır. Bazı şairler ise kedilerden ilham 
alarak şiirler kaleme almışlar. Daha bugün Mustafa Kutlu’nun 
yeniden okuduğum Tirende Bir Keman kitabının başında çok 
hoş bir kedi tasviri okudum. Yani demem o ki, araştırmalarım 
devam ediyor. İleride kitap biraz daha zengin bir muhteva ile 
karşınıza çıkabilir. Ama şimdiden şükürler olsun ki büyük bir 
ilgi gördü. Hakkında yazılar yazıldı, röportajlar yapıldı.  

Kitapta İslam dünyasında kedilere gösterilen sevginin 
sayısız örneği var. Peygamber efendimizin kediler hakkın-
da düşünceleri ve uygulamalarından da bahsediyorsunuz. 
Kedinin şefkat ve merhamet dini olan İslam’da yeri nedir?

Öncelikle şunu belirtmek gerek. Evet dinimiz bir merhamet 
ve şefkat dinidir. Sevgiyi esas alan bir inanç manzumesine sa-
hiptir. Dolayısıyla kedi gibi evcil hayvanlar başta olmak üzere 
kurda kuşa da muhabbet gösterilmiştir. Ecdadımız, Osmanlı 
döneminde çok zarif ‘kuşevleri’ inşa etmişler binaların üstün-
de. Niçin? Kuşlar aç kalmasın, susuz durmasın diye. Atalarımız, 
kurtlar için vakıflar kurmuşlardır. Tabii bu can dostlarımıza, 
hayvanlara gösterilen sevginin temelinde Peygamber Efendi-
mizin işareti esas alınmıştır. Dinimizde bir karıncaya bile zarar 
verilmez, her canlının (istisnalar hariç) yaşama hakkı var. Tıpkı 
insanoğlu gibi. Bitkiler de canlıdır biliyorsunuz. Ağaçlar da, çi-
çekler de… Hepsi nefes alıp veriyor. Din âlimleri bütün hayvan-
ların ve bitkilerin esasında Allah’ı zikrettiğini ifade ediyorlar. 
Yani kedinin ‘mırmır’ları boş değildir, ‘Ya Rahim ya Rahim’dir. 
Öten kuşlar, esen rüzgâr, açan çiçek velhâsıl yaratılmış her 
canlı Allah’ı zikretmektedir. Bu yüzden Yunus Emre, ‘Yaratılanı 
hoş gör, Yaratandan ötürü’ demiştir. Biz tabiata müdahale etti-
ğimiz, yeryüzünün dengesini bozmaya çalıştığımız zamanlar 

Lokum günlüğüyle

Lokum kütüphanede
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felâketleri yaşıyoruz. Kuraklık da, depremler de, tusunamiler 
de belki de korona salgını da bu yüzden oluyor. Bakın bir kedi 
bahsi bizi nerelere alıp götürüyor. Velhâsıl kediler hayvanların 
asil bir kesimi, temsilcisi ve kanaatimce insanoğluna en yakın 
mübarek mahluklardır. Düşünebiliyor musunuz, yüzyıllardır 
bizimle birlikte yaşıyorlar ve bizden yana asla şikâyetçi de-
ğiller. Öyleyse onları hoşnut etmek, onları sevmek ve onlara 
sahip çıkmak da bize yakışır. Aksi takdirde büyük şehirlerde 
gördüğümüz kedi kazaları, bizim vicdanımızı daha uzun yıllar 
kanatmaya devam edecektir.

 
Köpek garbındır, Kedi şarkındır deniyor. Bunun sebebi 

nedir? Batılılar kedilere nasıl davranmışlar?

Evet böyle genel bir kanaat var ama kedileri şarklılar se-
verken garplılar hiç sevmemişlerdir diyemeyiz. Zaman za-
man kedileri benimsemiş Batılıları da görüyoruz ama doğru-
su bu muhabbetin derecesi biz Doğulular kadar değil. Asya, 
Afrika insanları daha çok kedicidir. Peki Batılılar niçin köpeğe 
daha yakındır? Zira köpekler, kedilere benzemez. Bir kemik 
parçası verirsiniz ömür boyu sizin hizmetinize girer. Sizi korur, 
bekçilik eder. Batılılar sanırım yapılarındaki ‘menfaat düşkün-
lüğü’ sebebiyle köpeği kendilerine daha yakın görmüşlerdir. 
Gerçi Doğulular da köpek beslemişlerdir ama daha çok kırda 
bayırda, bahçe korumasında, koyunların himayesinde ona 
yer ve görev vermişler, evde tutmamışlardır. Zaten dinimiz-
de de köpeklerin evde tutulması tavsiye edilmemiştir. Aslında 
köpeği evde tutmak da yaratılışına, fıtratına uygun değildir. 
Kedi evcildir, senelerce evde durabilir ama köpek öyle değildir. 
Besliyorsanız her gün dışarı çıkarıp gezdirmeniz gerekiyor. 
Bu konuda Bediüzzaman’a kedi ve köpekler hakkındaki dü-
şüncesini sorduklarında mealen şu açıklamayı yapar: Köpek, 
sahibini âdeta rızkını veren biri gibi görür, ölümüne bağlanır. 
Ama kedi öyle değildir. Onu beslersiniz, her gün yemini, su-
yunu verirsiniz ama ona tam temellük etmenizi istemez, aşırı 
sahiplenmenizi reddeder. Yeri gelir minik patisini bile sallar. 
Yani demek ister ki: “Tamam bana mama veriyorsun, su 

içiriyorsun ama bu rızkı veren Cenab-ı Allah’tır, sen değilsin. 
Sınırını bil bana öyle yaklaş.” Hazretin ifadesiyle âdeta insa-
noğluna ders veriyor ve hududunu bildiriyor. Bu asil ve vakarlı 
duruşları, kedilerin haksız yere “nankör” diye anılmalarına yol 
açmıştır ama aslında bu büyük bir iftiradır. Hiçbir kedi asla 
nankör değildir. Tam aksine son derece vefalıdır, insanoğluna 
bağlı ve kadirbilirdir. Çocukluğumdan hatırlıyorum: Bazen bü-
yüklerimiz, yaramazlık yapan kedileri terbiye etmek için onlara 

‘uzaklaştırma cezası verirlerdi. Tabii evden onları alıp götürme 
görevi de bize düşerdi. Alırdık şehrimizin en ücra mahallesi-
ne götürüp bırakırdık. Eve kedisiz dönerdik. Birkaç saat sonra 
kapımızın önünde aşina bir ses, “miyav” diye seslenirdi. Âdeta 
bu yanık, üzgün ve kırık sesleriyle biz insanlara “Ben ettim, siz 
etmeyin. Biz bir aileyiz, tamam kusurum olmuştur ama ben 
sizsiz yapamam ki…” derlerdi. Biz de kapıyı açar onu hemen 
eve alırdık. Tabii bu ‘dönüş’ler en çok biz çocukları sevindirirdi. 
Zira büyüklerden ziyade biz küçükler kedilerle daha çok haşir 
neşir oluyorduk.    

Jean Burden “Köpekler düzyazıdır, kediler ise şiir.”  di-
yor. Onları bu kadar anlamlı kılan nedir? Neden kedileri 
sevmeliyiz?

Güzel bir söz. Malum nesir iyi yazılmamışsa sıkıcı bile ola-
bilir ama şiir öyle mi? İyi bir şiir ezberlenir, hafızalara kazınır ve 
dost meclislerinde okunur. Zaman zaman köpeklerle insanlar 
arasında meydan savaşları yaşanmıştır. Yollarda, sokaklarda 
köpek tarafından ısırılanları duyarız. Hatta bazı insanlar has-
tanelik bile olmuştur ama hangi kedi, sahibini veya sevenini 
hastanelik etmiştir, hiç duydunuz mu? En fazla minik bir çizik 
yeriz. Helal hoş olsun, o da onun tatlı bir hatırasıdır. Hakika-
ten her kedi şiir gibi anlamlı, güzel, ahenkli ve güzeldir. Bana 
göre çirkin kedi yoktur, insan gibi. Seyretmeye doyamazsınız. 
100’den fazla kedi besleyen büyük kütüphanecimiz merhum 
İsmail Saib Sencer, topal, kör kedileri de besler ve onlara özel 
bir ihtimam gösterirmiş. Ben bazı kedilerin şairlere ilham ver-

Yeni Dünya Vakfı’nın emektar kedisi Fedai

Yeni Dünya Vakfı’nın yeni neşesi Patates
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diğini ve onlara şiir yazdırdığını biliyorum. Bunu kitapta da be-
lirttim. Kediler şiir gibi duru, zarif ve ufuk açıcı oldukları için 
sanatkârlara yol yordam bile gösteriyorlar. Edebiyatçıların, 
bilhassa şiir, deneme, hikâye ve roman yazanların kedilerden 
ilham almasını tavsiye ederim. O zaman inanıyorum ki daha 
kalıcı, merhamet yüklü ve sevgi kokan eserler ortaya koya-
caklardır. Denesinler, göreceklerdir.

 Desmond Morris, “Sanatçılar kedi sever, askerler köpek.” 
diyor. Bu kitapta da görüldüğü gibi birçok şair, yazar, sanat-
çının kedilerle tarih boyunca ilişkisi hep iyi olmuş. Asker ve 
polislerin koruyuculuğu ve dikkatlerinden dolayı köpeklerle 
ilişkilerini anlayabiliyoruz ama sanatçıların kedilerle bu yakın 
ilişkilerini nasıl açıklayabiliriz? Bu gönül bağı nereden gelmek-
te? Bir edebiyatçı olarak sizi kedilere bağlayan görünmez bağ 
neden kaynaklanıyor?

YARDIM: Bir sefer kediler asla kindar değil. Farz edelim ki 
aranız biraz limoni olmuştur, onu yanınızdan uzaklaştırmış-
sınızdır. Bir süre ayrı kalmışsınızdır. İlk barış adımı hep ondan 
gelir. Usul usul gelir, yanaşır ve size sırnaşır. Gelin de sevme-
yin. Kalplerinde hiç öfke, kin ve düşmanlık bulunmaz. Yani 
birer muhabbet fedaisi, birer sevgi temsilcisi gibidirler. Onlar-
dan gelen bu iyiniyetli yaklaşım sizi de yumuşatır, mest eder 
tabii. Onun için ufak kusurları olsa da onlardan kopamazsınız. 
Bir anne veya baba kendi evladının yaramazlığını da görmez 
mi? Ama sonradan affeder. Zira küçükler kusur işler, büyükler 
affedicidir. Bizim küçüklerimiz olan kediler de bazen kabahat 
işleyebilir. Bir bardağı düşürüp kırabilir, ne yapalım! Canı sağ 
olsun. “Şer kırıldı.” der geçeriz. İnsanoğlu tabak, bardak dü-
şürüp kırmıyor mu? Bu tür görünmez kazalar elbette nadiren 
olabilir. Lokumumuz 11 senedir evimizde. Bir veya iki defa 
mutfakta tabak/bardak düşürdü. Onun dışında hiç vukuatı 
yok. Biz insanlar bazen daha çok kazalara sebebiyet verebi-
liyoruz. Velhâsıl kediler masrafları az, sevgileri fazla, dostluk-
ları kavi, yakınlıkları samimi, mütevazı can dostlarımızdır. Ben 
kedilerin Cenab-ı Allah tarafından biz insanlara birer hediye 

olarak yaratıldığını düşünüyorum. İnşallah bütün insanlar bu 
armağanların kıymetini idrak eder ve onlarla birlikte keyifli, 
huzurlu şekilde yaşar.

Kitapta kedi sahibi olmak isteyenlere tavsiyeleriniz bu-
lunuyor. Kedilerle birlikte yaşama kültürünü nasıl oluştu-
rabiliriz? Kedileri sevmenin, kedi sahiplenmenin ve kedili 
bir evde yaşamanın çocuklara ne katacağını düşünüyorsu-
nuz. Tecrübeli bir kedi sahibi olarak bize hangi tavsiyelerde 
bulunursunuz?

Kediler biz insanlara sevgiyi öğretiyor. Bilhassa biz ye-
tişkinlere. Küçüklere, çocuklara da paylaşımcı ruh sahibi ol-
manın gerekliliğini gösteriyorlar. Psikologlar, kedi gibi evcil 
hayvanlarla yaşayan çocukların hiçbir zaman aşırı kıskançlık 
yapmadıklarını, daha paylaşımcı ve bölüşümcü bir karaktere 
sahip olduklarını söylüyorlar. Kedilerle birlikte yaşama kültü-
rü adına çok uzun ve yorucu bir hazırlığa hiç gerek yok. Eve 
geldikten sonra size, çevreye hemen alışırlar. Yalnız ilk başta 
biraz etrafı kolaçan ederler haklı olarak. Koklarlar, yoklarlar 
sonra rahat edip dolaşırlar. Bu da onların tedbiri. Odalara, sa-
lona bakarlar ilkin. Belki de uyuyacakları köşeleri seçerler. Vel-
hasıl evde size hiç yük olmadan yaşamanın yolunu yordamını 
kısa sürede öğrenirler. Ben çocuklu/çocuksuz her eve tavsiye 
ediyorum. Bazı kedisever dostlarımı tanıyorum, kedileri öl-
dükten sonra âdeta bir evlat kaybetmiş gibi üzülmüş, gözyaşı 
dökmüşlerdir. Bazıları dayanamayıp yeni bir kedi edinmiş ve 
huzurlu hayatlarını bu şekilde sürdürmüşlerdir. Peygamber 
Efendimizin sözü bu konuda çok önemlidir: “Kediler hane 
halkındandır.” Yani evlatlarınız gibidir, onlara iyi davranın diye 
buyuruyor yüce Nebi. Madem onun ümmeti olmakla iftihar 
ediyoruz, öyleyse O’nun bu konudaki tavsiyelerine de kulak 
vermeliyiz. Ben iyi bir müminin kedilere asla düşman olama-
yacağını, zarar veremeyeceğini samimi olarak düşünüyorum. 

  

Kış mevsiminde Lokum
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Theophille Gautier’in “Bir kedi sizin dostunuz olur ama 
köleniz asla.” diyor. Başına buyruk ve şahsına münhasır 
oluşları onları nankör olarak bilinmesine neden oluyor. Ke-
diler hakkında yanlış bilgiler bizim onları anlamamamıza 
ve doğru bir şekilde bakmamıza engel olabiliyor. Kedilerin 
çok sadık ve vefalı olduklarını bilen insanların sayısı az. Bu 
ön yargıyı nasıl kırabiliriz?

Yukarıda biraz bahsettim. Evet kediler hür yaratılışlıdır, öz-
gürdür. Asla kimsenin kulu kölesi olmazlar. Büyük bir vakar 
sahibidirler, onurludurlar. Kimsenin onları horlamasına da izin 
vermezler. İnatlaşırlar gerektiğinde, kendilerini kimseye ezdir-
mezler. Yani, “Küçüğüm diye bana haksızlık edemezsin.” de-
mek isterler. Bazen Lokum’la evde inatlaşırım. Uzun bir mü-
cadeleden sonra pes ederim. Onun isteği olur. Varsın olsun. 
Onun mutluluğu beni de sevindirir. O madem ki bizim üçüncü 
çocuğumuz, dediği olsun. Ama inanın kedi ile yaşamak o ka-
dar keyifli bir hayat ki anlatmakla tarif edilemez. Bizzat yaşa-
mak lazım. Yaşlanmak istemiyorsanız kedilerle yaşayın. Te-
reddüt geçirenlere “Sokaktan sahipsiz bir kedi al, besle. Uyum 
sağlayamazsan evden çıkarırsın.” diyorum. Ama biliyorum ki 
eve gelen kedi kolay kolay dışarı atılamaz. Zira bir şekilde ken-
disini sevdirir, kabul ettirir ve evin minik, küçük, sevimli, yeni 
sakini olur.

İstanbul yalnızca tarihî ve doğal güzellikleriyle değil 
kedileriyle de farklı bir kent. İstanbul deyince akla sadece 
boğaz değil, başına buyruk özgür sokak kedileri de geliyor. 
Bunun sebebi sayılarının çokluğundan mı yoksa bu kedile-
rin ayrı bir özelliği ve karakterleri mi var? Bu şehrin kimliği, 
kültürü ve özgünlüğü onlara bir karakter kazandırmış ola-
bilir mi?

Öyle deniliyor. Dünyanın her yerinde kediler var ama 
İstanbul’un kedileri başka. Gayet normal İstanbul müjde-
lenmiş, özel bir şehir olduğuna göre insanları da, kedileri de 
özeldir. Tarihî yapılarıyla meşhur olan şehrimiz, elbette kedi-
lerin de cazibe merkezi olacaktır. İyi ki diğer 80 şehrimizdeki 

kedilerin İstanbul’dan haberleri yok. Aksi takdirde Türkiye’nin 
bütün kedileri akın akın Dersaadet’e göç ederlerdi. Şaka bir 
yana hakikaten İstanbul minareleriyle meşhur ama biraz da 
kedileriyle tanınır. Zira tarihî yapılar fazla. Evlerde barınma-
salar da camiler, bahçeler, dergâhlar, medreseler, sebil önleri, 
çeşme başları, mezarlıklar velhâsıl ecdadımızın inşa ettiği bü-
tün muhteşem yapılar onların emrine amadedir. Biliyorsunuz 
yeni açılan ve bütün müminlere bayram sevinci yaşatan Aya-
sofla Camii’nin de kedisi var. Demem o ki onlar her ortama 
alışır, her mekâna yerleşirler. Yeter ki onlara verilecek biraz 
mama, uzatılacak bir parça su olsun. Hiçbir kedi açgözlü de-
ğildir, aksine kanaatkârdırlar. Azla yetinmesini bilirler. İstanbul 
kedilerinin en çok sevdikleri mekânlardan birinin de kütüpha-
neler, kitapçılar ve bilhassa sahaflar olduğunu unutmayalım. 
Şehirde gezdiğimde bu mahfillerde birçok kedi görüyorum. 
Sahaflar Çarşısı’nda en az 20-30 kedi yaşıyor. Sahaf esnafı 
da onlara büyük bir memnuniyet içinde bakıyor. Yani demem 
ki o ki kediler aynı zamanda kitapseverdir.  İnsanların haz duy-
duğu nesneleri sevdikleri gibi kitap kokusundan da çok hoşla-
nırlar. Bizim Lokum evde gün boyu dolaşır ama inanıyorum ki 
en çok mesut olduğu yer benim kitaplarla dolu olan çalışma 
odamdır. Zira bu odaya girdi mi, çıkmak bilmez bir türlü.

Bir beldenin iyiliği kedilerinin sağlıklı ve gürbüzlüğün-
den anlaşılırmış, bir semtin mutluluk ve iyilik notunu kedi-
lerin mutluluğu ile ölçebilir miyiz?  

Aslında kanayan bir yarama dokundunuz. Bu benim 
için bir hicran yarasıdır aynı zamanda. Evet kedileri hakkıyla 
beslemiyoruz. Hâlbuki yiyecekleri ne ki… Bazen lokantaların 
önünde dolanan kedileri görüyorum, iğne ipliğe dönmüşler 
neredeyse. Lokantacıların onları kollaması, artan yemekleri 
önlerine koyması lazım. Eskiden kasaplar vardı, önünde bek-
ler, nasipleri olan ciğerleri yerlerdi. Marketler çoğalalı kasap 
dükkânları da kalmadı. Hâlbuki onları beslemek büyük bir 
sevap. Kedi besleyenlerin evinde,  dükkânında bereket artar. 
Anadolu’da buna çok dikkat edilir. Anadolu kedileri biraz daha 
bakımlı ve şanslıdır. Ama büyük şehirlerimizde insanlar çok 
telaşlı oldukları ve hep koşuşturdukları için dönüp kedilere 
bakacak zamanları yok. Hâlbuki bu telaşa ne gerek var? So-
nuçta dünya fani, ölümlüyüz hepimiz. Bu hırs, ihtiras anlam-
sız. İnsan kendisine yakışan inceliklere sahip olmalı, canlılara 
karşı duyarlı davranmalı ve çevresindeki aç kedilere/köpek-
lere bakmalı,  onlara merhamet elini uzatmalıdır. Bu konuda 
ihmalkâr davranmamalıdır. Bu iyilik duygusuna sahip olanlar 
bence toplumun saygın insanlarıdır. Şuna kesin inanıyorum: 
Hayvanlara merhametli olan, insanlara daha büyük bir sevgi 
ve saygı ile bağlanır. Yani birini diğerinden ayırmak mümkün 
değil. Rabbim bizi, yaratılmışların kıymetini bilen, canlılara 
değer veren, merhametli, şefkatli, duygulu ve iyi insanlardan 
eylesin, âmin.

Yeni Dünya Vakfı’nın ziyaretç.ilerinden  Bulut
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ZİYARETLER
FAALİYETLER
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü İsmail Koyuncu ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker vakfımızı 
ziyarette bulunarak Genel Başkanımız Mahmut Göksu ile istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Karabük Milletvekili Dr. Av. Mustafa Ünal ile birlikte Türk - Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Halil Akkanat’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Mahmut Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i 
ziyaret ederek vakıf çalışmaları hakkından bilgi verdi.
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Ensar Vakfı 41. Olağan Genel Kurulu sonrası Mütevelli Heyet Başkanı olarak seçilen Dr. Şener Ağaç’ı Genel Başkan Mahmut Göksu 
ve beraberindeki vakıf heyeti ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

27.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili 
İsmail Kahraman vakfın Ankara Şubesi’nde ağırlandı.

Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ve Mütevelli Heyet Üyesi 
Recep Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet 

Misbah Demirca’ı  vakıf çalışmaları kapsamında ziyaret etti.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara vakfımızı ziyarette 
bulunarak Genel Başkanımız Mahmut Göksu 

ile istişarelerde bulundu.
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TGSP’nin başlatmış olduğu ve gençlik alanında çalışan STK temsilcileri ile gerçekleştirmiş olduğu Anadolu Buluşmaları’nın 
dördüncüsü 26 Eylül’de Ordu’da gerçekleştirildi. Toplantıya Yeni Dünya Vakfı’nı temsilen Samsun Şube Başkanu Osman 

Çetinkaya ve heyeti katılım gösterdi.

Bursa Şube Başkanı Tahsin Kara ve Şube Koordinatörü 
Mustafa Çay, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Arif Karademir’i ziyaret ederek vakıf çalışmaları hakkında 

istişarelerde bulundu.

Bursa Şubesi ve Bursa Teknik Üniversitesi
 arasında üniversite öğrencilerinin sosyal kültürel 

gelişimine destek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Adıyaman Gölbaşı Şubesi, lise ve üniversite bursiyer 
öğrencilerle bir araya geldi.

Adıyaman Gölbaşı Şubesi, Gölbaşı’nda bulunan liseleri 
ziyaret etmeye devam ediyor.
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Bursa Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz 
Ankara Şubesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. 

Şube Başkanı Ali Toköz günün anısına plaket takdim etti.

Nevşehir Kozaklı Belediye Başkanı 
Av. Akif Kabukçuoğlu Ankara Şubesi’ne ziyarette bulundu.

Selvi Otel sahiplerinden Selçuk Ergün Ankara Şubemizi 
ziyaret ederek, Şube Başkanı Ali Toköz ile bir araya geldi. 

Mütevelli Heyet Üyesi Recep Yıldırım ve Ankara Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Aydoğan 
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’u ziyaret etti.

Mütevelli Heyet Üyesi Recep Yıldırım, Ankara Şube Başkanı 
Ali Toköz ve Ankara Şubesi Komisyon Başkanı Furkan 

Kamacı T. C. Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar 
Genel Müdürü  İmdat Ersoy’u ziyaret etti.
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Mütevelli Heyet Üyesi Recep Yıldırım ve Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, 
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Daire Başkanı Mahmud Ötegen’i ziyaret etti.

Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Kahramanmaraş 
Milletvekili Celalettin Güvenç, Prof.Dr. Özkan Ünal, 
Doç.Dr. Mevlüt Karataş ve diğer vakıf gönüllülerini  

Ankara Şubesi misafir etti.

Kaya Turizm sahibi İş İnsanı Mehmet Kaya’yı Ankara 
Şubesinde misafir ederek yapmış olduğu katkı ve 
desteklerden dolayı plaket takdiminde bulunuldu.

Erzurum Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Selami 
Topaloğlu ve Keçiören, Aydoğan Aydın Fen Lisesi 

Öğretmenlerinden Recep Ulutunç Ankara Şubesini ederek 
Recep Yıldırım ve Ali Toköz ile bir araya geldiler.

Samsun Şube Başkan Yardımcısı Ali Sarıalioğlu Ankara 
şubesini ziyaret ederek, Mütevelli Heyet Üyesi Recep 

Yıldırım ve Şube Başkanı Ali Toköz ile vakıf çalışmaları 
kapsamında bir araya geldi.
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Mütevelli Heyet Üyesi Recep Yıldırım, Ankara Şube Başkanı Ali Toköz ve Sakarya Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’yu ziyaret etti.

Koza Altın İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Ramazan 
Ekizoğlu’nu Ankara Şubesi misafir etti.  

Günün anısına plaket takdiminde bulundu.

Özbekistan’dan gelen misafirlerimiz Ankara Şubesini ziyaret 
ederek Şube Başkanı Ali Toköz ile bir araya geldil

Bayındırlık ve İskan eski Bakanlarından Zeki Ergezen’in
 Hacıbayram Veli Camiinde kılınan cenaze namazına vakıf 

olarak katılım sağlandı.

Mütevelli Heyet Üyesi Recep Yıldırım ve Ankara Şube 
Başkanı Ali Toköz T. C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Suat Okuyan’ı 

vakıf çalışmaları kapsamında ziyaret etti.
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Genel Müdürlük: Kazakistan Cad. (4.Cad.)  No:136/4-5-6 Emek / ANKARA 
T: +90 (312) 215 80 05 (Pbx) | F: +90 (312) 223 13 77 
E-mail: tareks@tareks.com.tr | www.tareks.com.tr

Buğday - Arpa - Tritikale 

Eyüpsultan Eğİtİm ve Kültür Merkezİmİz 
hızla yükselİyor 

2 yılı aşkındır Eyüpsultan’da takip edilen, imar 
ve bürokratik işlemlerini tamamlanarak ruhsatı alı-
nan ve inşaatı devam eden, bittiği zaman 7 gün 24 
saat esasıyla gençliğin hizmetinde olacak Eyüp-
sultan Eğitim ve Kültür Merkezimiz hızla yükseliyor.  
Vakıf hayırseverlerinin destekleri ile inşa edilen ve ta-

mamlandığında eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine ev 
sahipliği yapacak, kitap-kahvesiyle gençlere sosyal me-
kan sunacak ve içinde bulunan derslikleriyle gençlere 
rahat çalışma ortamları sağlayacak olan Eyüpsultan Eği-
tim Kültür ve Sanat Merkezimiz de çalışmalar tüm hızıyla 
devam ediyor.
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