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Vakıf
Bültenimiz;

MAVERA EĞİTİM ve SAĞLIK VAKFI olarak Ge-
nel Merkezimiz ve yurtlarımızda yapılan faaliyet-

lerimize yeni programlar ile birlikte devam edilmektedir.

MAVERA AKADEMİ ise; 08-12 yaş grubu gençlerimize KIŞ OKULU bünyesinde 
Kodlama, Bilgisayar, El işi, Resim, Kur’an-ı Kerim ve Temel Bilgiler ile birlikte, 12-
19 yaş grubu gençlerimiz için de Fotoğraf, Sosyal Medya, Münazara ve Sinema 
konularında sertifikalı eğitim çalışmalarını devam ettirmektedir.

Şubat ayı itibariyle Münazara Derneği Başkanı Sn. Yavuz Yiğit’in önderliğinde baş-
layacak olan “MÜNAZARA EĞİTİMİ” programımız, 37 öğrencimizle birlikte her 
Salı akşamı 18:00-20:00 saatleri arasında merkez binamızda gerçekleşmektedir.

 

Ayrıca üniversite hazırlık ve lise geçişleri için öğrencilerimize Matematik ve Fen 
dersleri, ortaokul öğrencilerimize ise akıl oyunları ve üniversite hazırlık eğitimleri ve-
rilmektedir.

Artık bir klasik olan Mavera Ödülleri kapsamında 2019 döneminde de “ALİYA 
İZZETBEGOVİÇ Anısına Küresel Barış ve Adalet” konulu Deneme Yarışması 
tertip edilmiştir.

Üniversite öğrencilerinin katılımını sağlayabilmek için gazete ilanları ve hazırlanan 
afişlerle bütün üniversitelerde yoğun reklam çalışmaları yapılmıştır. 

12 Nisan 2019’da son başvuruların alınacağı Deneme Yarışması’nın sonuçları he-
yet üyelerimizin belirlediği özel jüri tarafından hassasiyetle değerlendirildikten sonra 
dereceye girenlerin ödülleri; 25 Mayıs 2019 tarihinde Bağlarbaşı Kültür Merkezi’n-
de yapılacak İFTAR ve ÖDÜL töreniyle dağıtılacaktır.

Dereceye girecek 13 yarışmacıdan ilk üçe girenlere bilgisayar hediye edilecek ve 
dereceye giren diğer yarışmacılarla birlikte Bosna Seyahati gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca ödül alan ve yarışmaya katılan bütün denemelerden yapılacak derlemeler, 
geçen yıl olduğu gibi kitap haline getirilecektir.

Her sene olduğu gibi bu yıl da “ÖNCÜ VE ÖRNEK ŞAHSİYETLER” çerçevesinde 
‘Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde Programı’ ile Hikâyeci -Yazar Mustafa KUTLU 
öğrencilerimize tanıtılacak. Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 9 lisede 
yaklaşık 1200 öğrencimize tanıtım çalışmaları yapılmakta ve kıymetli yazarımızın 
hikâye kitapları hediye edilmektedir.

23 Mart 2019 Cumartesi günüyse Olağan Mütevelli Heyeti Toplantımız, mütevelli 
üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Bütün faaliyetlerimizin ve yeni faaliyet bültenimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla

Sedat AYYILDIZ

Basın Yayın ve Tanıtım
Komisyonu Başkanı

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı
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Mustafa KARA

Genel Yayın Yönetmeni
Sedat AYYILDIZ

Yayın Kurulu
Bahri ÇETİN 

Mehmet KIRTORUN
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Salih AY
Yalçın KILINÇARSLAN
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Faruk ÖZDEMİR
Esat YILMAZ

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın 
Hediyesidir. Yayınlanan yazıların 
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hazırlık Mavera Basın, Yayın ve 
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MAVERA BÜLTEN sayı 3

23 MART OLAĞAN MÜTEVELLİ 
HEYETİ TOPLANTISI

23 MART 2019 Cumartesi günü Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın, olağan genel kurul toplantısı vakıf mer-
kezimizde, yoğun katılım sağlayan mütevelli heyeti üyelerimizle gerçekleşmiştir.

2018 yılı faaliyetlerinin, aynı zamanda bütçesinin değerlendirildiği ve ibra edildiği toplantı başarılı bir şekilde 
tamamlanmıştır. 2019 yılı faaliyetleri değerlendirilerek planlanması yapılmıştır. Mavera Ödülleri, Mavera Aka-
demi ve  5 yıldır düzenli olarak devam eden haftalık buluşmalar gibi etkin programların yeni dönemde de 
yapılmasına karar verilmiştir. 
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MAVERA BÜLTENsayı 3

Bakara Suresi Meal ve 
Tefsiri

Mehmet Akif CAN

16 Ocak 2019

bildiğini sandığı bütün bilgiyi, Kur’an-ı Kerim’in tek 
harfi karşılığında silmeye hazır olan insandır. Kur’an-ı 
Kerim’de okuyacağınız bir ayet bütün bilgi birikimini-
ze muhalifse, o zaman aslolan Kur’an’a muhalif olan 
sizin bilginiz olur. 

Yine hükümlerden yola çıktığınızda Kur’an-ı Ke-
rim’de bulunan bazı hükümleri alıyor, bazı hükümleri 
de, başka yerlerdeki bazı hükümler sebebiyle arkada 
bırakıyorsanız, kenara koyuyorsanız, geçerliliği kal-
mamıştır diyorsanız, ne kadar Kur’an-ı Kerim’e iman 
ediyor iddiasında olursanız olun Allah cc., Kur’an-ı 
Kerim’in bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı 
ediyorsunuz diye sorgular! 

Bu Kur’an sadece bir din kitabı değildir. Kur’an-ı Ke-
rim bir ahlak kitabıdır, yaşam, ticaret, siyaset kitabıdır 
hayatın bir alanında alınıp diğer alanlarında bırakıla-
cak bir kitap da değildir.

İkinci ilişki olarak: Hicr Suresinin 95. Ayet:

“Öyle kişilerdi onlar ki Kuran'ı parça parça ettiler; bir 
kısmına inandılar da bir kısmına inanmadılar.”

Üçüncü ilişki ise Furkan Suresi 30. ayette resul 
duası olarak geçmektedir;

“Bu kavmim Kur’an-ı Kerim-i terkedilmiş bıraktı. Hü-
kümlerini, akidelerini, hayatlarını, siyasetlerini ve tica-
retlerini Kur’an’dan almadılar” şeklindedir.

Mehmet Akif CAN yaptığı sunumuna öncelik-
le Kur’an-ı Kerim ile kurulmaması gereken üç 
ilişki biçimini ifade eden ayetlere değinerek 
başladı.

“Kur’an-ı Kerim’i okumaya çalışırken ve anlamaya 
çalışırken, onunla nasıl bir ilişki kurmamamız gerekti-
ği ile ilgili ilginç ayetler vardır. Üç ilişki türünden bah-
seder ve bu üç ilişki türünü kuranların da Kur’an’a 
iman ve kitaba iman noktasında olduklarını söyler. 
Yani bizler, Kur’an ile ilişkimizi bu şekilde kurarız. 
Kur’an-ı Kerim'de bunu şiddetle reddeder.”

Bakara Suresinin 85. Ayet: Kısmî iman  

“Sonra siz, birbirinizi öldüren, aranızdan bir takı-
mı memleketlerinden süren, onlara karşı günah ve 
düşmanlıkta birleşen, onları çıkarmak haramken size 
esir olarak geldiklerinde fidyelerini vermeye kalkan 
kimselersiniz.

 Kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı 
ediyorsunuz? Aranızda böyle yapanın cezası 
ancak dünya hayatında rezil olmaktır.

 Ahiret gününde de azabın en şiddetlisine onlar uğra-
tılırlar. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.”

Burada Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’e kısmi imanın 
kabul görmeyen bir şey olduğunu ifade etmektedir. 
Aynı zamanda kitaba iman içerisinde olan insanların 
bazı fiillerinden mütevellit söylenmektedir. 

Kitaba iman iddiasında olan bir insan, bildiği veya 

ÇARŞAMBA
BULUŞMALARI

Videoları izlemek için akıllı cihazınızla QR kodu okutunuz
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MAVERA BÜLTEN sayı 3

İslam Siyasi Düşüncesinin 
Temelleri

Prof. Dr. Ömer TÜRKER

02 Ocak 2019

2019 yılı Çarşamba Buluşmaları’nın ilk konuğu 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Ömer Türker’di.

Çalışma alanının esasında metafizik ve bilgi teorisi 

olduğunu aktaran Prof. Dr. Türker, siyaset düşün-

cesiyle ilgisinin,  İslam’da siyasi düşünceyi yeni-

den nasıl ele alırız, bu meseleyi nasıl tekrar siyasi 

tefekkürümüzü zenginleştirecek hale getirerek,  

kavram ve düşünceler bu gelenekten hareketle 

nasıl üretilir sorusuna cevap ararken geliştiğini 

dile getirdi.

İlem’de sn. Lütfi Sunar ile birlikte Siyaset Düşün-

cesi Çalıştayı düzenlediklerini ifade eden Türker; 

İslam Siyaset Düşüncesi Kataloğu’nu hazırladık-

larını ve bu konuya yeni katkılar yapılacağını ifade 

etti.

“İslam siyasi düşüncesi meselesi modern döne-

min öksüz kalan meselesidir. Siyaset düşünce ça-

lışmaları daha çok rejim tartışmalarına kilitlenmiş 

durumda. İslam’da rejim hilafet midir, değil midir 

şeklindeki tartışmalara yoğunlaşılmış durumda.” 

Siyasi düşüncenin çerçevesini kavramak için ön-

celikle siyasi düşünce yapısını aktararak konuya 

giriş yapan Türker, ardından İslam geleneğinin bu 

meseleyi nasıl ele aldığını, hangi kavramlar bağla-

mında ele alındığını aktararak sunumunu tamam-

ladı.

ÇARŞAMBA BULUŞMALARI

 “İslam siyasi düşün-
cesi meselesi modern döne-
min öksüz kalan meselesidir. 
Siyaset düşünce çalışmaları 
daha çok rejim tartışmalarına 
kilitlenmiş durumda. İslam’da 
rejim hilafet midir değil midir 
şeklindeki tartışmalara yoğun-
laşılmış durumda.”



8

MAVERA BÜLTENsayı 3

Görsel İdrakin Egemenliği ve Ahlak

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

16 Ocak 2019

Dijitalleşme ile birlikte görselliğin egemen ol-
duğu yeni bir dünyanın kurulduğuna dikkat çe-
ken Prof. Görmez, bu yeni egemenliğin aklın ve 
kalbin anlama yeteneğini öldürmeye başladığı-
nı dile getirdi.. 

Görmez; aklın kavrayışının görsel kavrayışa tabi ol-
maya başladığını ve bunun beraberinde 3 büyük 
hastalık getirdiğini şu şekilde sıraladı;

1. Seyretme (Teferrüc) Bağımlılığı: 

Bakma, izleme bağımlılığı. Her şeyi bir imaj olarak 
görme. Fetişizme varan fotoğraf çekme olayı gerçek 
bir soruna dönüştü. Haz almak için seyretmeye dö-
nüşmek. Allah’ın ayetlerini gözlemleyecek gözü şeh-
vet aracına dönüştürdü.

2. Kendini ilgilendirmeyen şeyleri, belli etmeden öğ-
renmeye çalışma (Tecessüs) hastalığı:

Başkasının özeline sahip olma arzusu. Başkasının 
özel hallerini takip etme hastalığı. Bu merakı gidere-
cek çaba içinde olmak. Hücurat Suresi 12. ayetine 
aykırı davranışlar; “...Birbirinizin gizli kusurunu (casus 
gibi) araştırmayın...”

3. Görünme (Tekeşşüf) Hastalığı: 

Seyredilme arzusu, ekrandaki görüntüsüne âşık ol-
mak, sürekli kendini takdim etmek.

Sözlerine, görselliğin egemenliğinin sonucunda ha-
yal gücünün öldüğünü vurgulayan Prof. Görmez, 

hayal gücü olmazsa, şiir, sanat, edebiyat ortadan 
kalkar diyerek egemen olan görsel dilin sonuçlarına 
değindi.

Hayâ Ahlakı:

“ İnsanı bu hastalıklardan kurtaracak şey tüm hayatı 
kaplayan bir “Hayâ Ahlakı”dır. Buradaki hayâ sadece 
kadın-erkek ilişkisindeki hayâ değil, tek başına dört 
duvar arasında kaldığında bile kendine karşı hayâlı 
davranabilmektir. “Her dinin bir ahlâkı vardır. İslami-
yet'in ahlâkı da hayâdır." (İbn-i Mace).

.

Hayâ hayattır. İkisi de aynı kökten gelir. Görsel anla-
yışın öldürdüğü insanı diriltme ve yeniden canlandır-
mak için hayâ gerekir.

Ebu Davud; “ Allah bir insani helak edecekse ondan 
önce hayâyı alır. Hayâ alınırsa tüm kötülüklere karşı 
duyarsızlaşır. Kötülüklere karşı duyarsızlaşırsa ema-
net ondan alınır. Emanet ondan alınırsa hain olur. 
Eğer ihanet içine girerse ondan rahmet alınır. Rah-
met alınırsa şeytanlaşır. Şeytanlaşırsa İslam onun 
üzerinden kalkmış olur”

İnsanın ilk önce kendisinden hayâ etmeye başlaması 
gerekiyor. Peki, “Hayâyı nasıl elde edeceğiz?” .

Hatice Özdemir Tülün’e katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz. (@portakalagaci)

ÇARŞAMBA BULUŞMALARI
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MAVERA BÜLTEN sayı 3

Kendini Müslüman olarak tanımlayanların 

yüzleşmesi gereken iki gerçeğin bulunduğu-

na işaret eden Prof. Onat, katılımcıların da 

konu üzerinde düşünmeleri gerektiğini ifade 

etti.

“Eğer Müslümansak ve Müslüman olmak gibi bir 

iddiamız var ise, iki gerçek bizleri beklemektedir:-

birincisi; Kur’an Allah’ın kelamıysa o zaman dü-

şünce dünyamızda kurucu unsurları Kur’an’dan 

almak zorundasınız, İslam söz konusu ise belir-

leyici tek kaynağı Kur’an’dır, arkasından da akıl 

gelir. Hemen aklınıza şu gelecek: Hadis ve Sün-

net’in konumu nedir, nerede olmalıdır? İşte, onlar 

da aklın içerisindedir. 

İkincisi; eğer Müslümanlar batının tüketicisi olmak-

tan kurtulacaksa, yani özne olacaksa bunun bir 

tek yolu var; o da bilimin gücüne sahip olmaktan 

geçmektedir. Bilimin gücüne sahip olmak için ise 

en temelde esas alınması gereken hem İslam’ın 

İslam'da Eleştirel 
Düşünce ve Güvenilir 
Bilgi Meselesi

Prof. Dr. Hasan ONAT

30 Ocak 2019

emri olan, hem de insan olmanın gereği olan akıl 

meselesi. İslam açısından namazdan önce, oruç-

tan önce en temel farz, aklı kullanmaktır.”

Son iki asırdır perişan durumda olan Müslüman-

ların, bunun sebebi olarak,  aklı kullanmanın en 

temel farz olduğu gerçeğini ihmal etmelerinden 

kaynaklandığını dile getiren Onat, bunun cevabı-

nın yine Kur’an-Kerim’in Enfal suresi 22. ayetinde 

verildiğini ve

“Allah katında canlıların en kötüsü, aklını kullan-

mayarak sağırlık ve dilsizlik edenlerdir.” buyurula-

rak iddialarına açıklık getirildiğini ifade etti.

Bundan daha kötüsünün, aklı itibarsızlaştırmaya 

çalışmak olduğunu söyleyen Prof. Onat,“Bunun 

daha da kötüsü aklı, dini kullanarak yani İslam’ı 

kullanarak itibarsızlaştırmaya çalışmaktır.” şeklin-

de sunumunu tamamladı.

ÇARŞAMBA BULUŞMALARI

"...Kur’an Allah’ın kelamıysa, 
o zaman düşünce dünyamızda 
kurucu unsurları Kur’an’dan 
almak zorundasınız, İslam söz 
konusu ise belirleyici tek kayna-
ğı Kur’an’dır, arkasından da akıl 
gelir. Hemen aklınıza şu gelecek: 
Hadis ve Sünnet’in konumu ne-
dir, nerede olmalıdır? İşte, onlar 
da aklın içerisindedir. "
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MAVERA BÜLTENsayı 3

Helal Kazanç ve 
Kazandırdıkları
Abdullah CİHANGİR

13 Şubat 2019

“Ümmeti kurtaracak olan üç şeydir. İlki, doğru 
ve güzel namaz kılmak, ikincisi ilim öğrenmek 
ve öğretmek, üçüncüsü dua etmektir! ”

Bir Müslümana 'helal' kazancın katkılarını ve 'haram' 
kazancın kaybettireceklerinin çerçevesini çizen İstanbul 
Merkez Vaizi ve Ehli Sünnet Âlimleri Birliği Başkanı Ab-
dullah Cihangir, yaptığı sunumda kişinin el emeği üze-
rinden elde edeceği helal ve haramın tariflerini ele aldı.

Helal:

İslam âlimleri; 'helal'i faydanılması mübah olan şeyler 
diye açıklar. Ancak asıl manası bağını çözmektir. Türk-
çede de örneğini görürüz “bir problemi hallettin mi?” 
deriz, halletmek kelimesi 'helal'den gelmektedir.

Haram:

Araplar 'haram' için bozuldu, pisleşti tarifini yaparlar. Bir 
şeyin 'haram' olmasının iki sebebi vardır. Birincisi zarar 
vermesi, ikincisi başkasının hakkına taalluk etmesidir. 
Dolayısıyla bir kimse izni olmaksızın başka birinin malın-
dan faydalanamaz.

Yeme ve içme konusunda ise 'helal' ve 'haram' iki farklı 
yönde ele alınır. Aslı 'haram' olanlar yani; domuz eti, kurt 
eti gibi. Kuzu eti aslında helaldir, ancak sahibinin rıza-
sı olmadan alınıp yenmesi ile kuzu eti de 'haram' olur. 
Başkasının malını almaktan kaynaklanan bir haram’dır 
bu! 

Bir de 'helal'in içinde efdal olan ‘tayyip’ vardır. Yani şüp-
helerden arınmış 'helal'. Her tayyip mal helaldir, ancak 
her helal mal tayyip olmayabilir.

Maide Suresi 88. ayet;

“Allah’ın size verdiği rızıkların helâl ve temiz olanından 
yiyin ve inanıp güvendiğiniz Allah’tan çekinin.”  

Helal yiyen insan Allahtan korkar!

Enfal Suresi 69. ayet;

“Aldığınız ganimeti helali hoş olarak yiyebilirsiniz. Al-
lah’tan çekinerek korunun. Allah bağışlar, ikramı boldur.” 

Affınız mağfiretiniz helal yemenize bağlıdır. Eğer helal 
yerseniz Allah sizi affeder!

Nahl Suresi 114. ayet;

“Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal (ve) 
temiz olanlarını yiyin; eğer O'na kulluk ediyorsanız Al-
lah'ın nimetine şükredin.” 

Helal yiyen insanlar kanaat sahibi olur ve şükrederler, 
haram yiyen insanlar dünya da verilse kanaat etmez ve 
nankörlük ederler.

Bakara Suresi 168. ayet;

”Ey insanlar, yeryüzünde helal ve temiz olan şeyleri yiyin. 
Şeytan'ın izini izlemeyin. Şüphe yok ki o, size apaçık bir 
düşmandır!” 

Şeytanın 'helal' yiyen insanı kandırması çok zordur ama 
'haram' yiyen insanı kandırması kolaydır. Çünkü bün-
yeye şeytanın işini kolaylaştıran haram girmiştir. Dolayı-
sıyla azgınlık gösteren topluluklar genellikle haram yiyen 
topluluklar olarak kendilerini gösterirler. Bu toplulukların 
önlerinin alınması da zordur. 

ÇARŞAMBA BULUŞMALARI

"...Eski vaiz ve hocalarımızın 
dili bugün kastettiğimiz 
popüler din dilinin 
bozukluğundan farklıydı. 
Daha organik, daha çok 
geleneğe ait ve geleneğin 
ürettiği ve bugünkü 
problemlerin birçoğunu 
yaşatmayan ve yansıtmayan 
bir dildi..."
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MAVERA BÜLTEN sayı 3

Peygamber Algımızın 
Kur'an’daki Karşılığı

Prof. Dr. Hasan ELİK

27 Şubat 2019

“Bizim halk olarak bir Peygamber algımız 

var, Peygamber deyince, Hz. Muhammed 

(sav) deyince zihinlerimizde belli kabulleri-

miz bulunmaktadır.”

Kur’an’daki Peygamber kavramı üzerinde duran 

Prof. Elik yaptığı sunumda Peygamber denince; 

ibadet ağırlıklı bir insan, nafilelere çok düşkün ve 

aksatmayan bir insan ya da şahsı ve fiziksel yapı-

sıyla ete kemiğe bürünmüş bir insanın mı algılan-

ması gerektiğine dikkat çekerek Kur’an-Kerim’in 

Hz. Peygamber konusunda tek bilgi kaynağı ola-

rak görülmesi gerektiğini ifade etti. 

“Her bilgide olduğu gibi, Peygamber efendimiz 

hakkında en kesin ve net bilgiyi yine Kur’an-ı Ke-

rim’den alabiliriz. Bu konudaki merkez kaynak 

yalnızca Kur’an- Kerim’dir.” 

“Allah katından en son vahyedilen; Hz. Peygam-

ber’in tebliği ile Kur’an olmuştur. Kur’an kelimesi, 

“okumak” kelimesinin manasını, yazılı metni takip 

etmeyi anlamak yerine, ağızdan sesli şekilde oku-

mak manasına geldiğine dikkat edilmesi gerekir. 

Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim’de ‘okumak’ denildi-

ğinde buna işaret edilmektedir. 

“İkra” emri ile Hz. Peygamber’e bu şekilde oku-

ma denmiştir. Dolayısıyla Hz. Muhammed’i resul 

yapan Kur’an vahyi, vahiy de Hz. Peygamber’in 

tebliği ile yani insanlara duyurulmasıyla Kur’an is-

mini almıştır.”

Hz. Peygamber’in bu denli Kur’an ile içli dışlı ol-

ması ikisinin de birbirinden koparılamayacak ka-

dar bir ve tek olduğuna işaret eden Prof. Elik, Hz. 

Peygamber’siz bir Kur’an-ı Kerim’in de olmaya-

cağına değinerek Kur’an dışı bilgilerle Peygamber 

kavramının anlaşılamayacağını ifade etti.

ÇARŞAMBA BULUŞMALARI

“...Her bilgide olduğu 
gibi, Peygamber Efendimiz 
hakkında en kesin ve net 
bilgiyi yine Kur’an-ı Ke-
rim’den alabiliriz. Bu konu-
daki merkez kaynak yalnız-
ca Kur’an- Kerim’dir.” 
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Dünden Bugüne İktisat 
Tasavvurumuz

Doç. Dr. Ömer KARAOĞLU

27 Şubat 2019

Sanat çalışmalarıyla tanıdığımız Ömer Karaoğlu’nun 
akademik kimliği ile de tanıştığımız ‘Cuma Buluşma-
ları’ kapsamında İktisat Tasavvurumuz bağlamında bir 
konferans düzenlendi. 

Yakın bir tarihte yayımlanan kitabından yola çıkarak 
konuşmasına başlayan Karaoğlu, birikmiş makale-
lerinden meydana gelen “Osmanlı İktisat Tasavvuru 
ve Modernleşme – 19. Yüzyıldan Portreler – Olaylar 
– Belgeler” isimli kitabı çerçevesinde bir sunum ger-
çekleştirdi.

“Geleneksel iktisat tasavvurundan bahsetmeden 
önce Osmanlı dünya görüşünün dayandığı temel ilke-
ler etrafında birkaç kelime bahsetmek gerekir. Kuruluş 
süreci itibariyle Osmanlı Devleti, bir organizasyonu 
tamamlamış, bürokratik yapısıyla örgütlenmiş, klasik 
diye niteleyebileceğimiz halini almadan önce şüphesiz 
bir kuruluş safhası yaşadı. 

Bu kuruluş safhasından hem Orta Asya’daki Türk 
geleneklerini, hem kendisinden önceki İslam devlet-
lerinin tecrübelerini, hem üzerinde bulunduğu Bizans 
-  Doğu Roma geleneğini, bu arada kadim Hint, İran 
geleneklerini, şöyle yada böyle potasında eriterek yeni 

biçim vermiş ve kuruluşundan devletleşme sürecine 
bu bahsettiğimiz kaynakla üzerinden devşirdiği tecrü-
besine varmıştır.” 

İlm-i Tedbir-i Menzil:

Menzil idaresi / İlmi: Bunu Antik Yunandaki ekonomi-
nin karşılığı olarak kabul edebiliriz. Ev idaresi, hane yö-
netimi diyebiliriz. Onun maişeti, geçimi anlamında bir 
tertip. Yunanda etik, politik ve ekonomik şeklinde üçlü 
tasnif bulunmaktadır ve buna Farabi’de de rastlamak 
mümkündür. İlm-i Tedbir-i Medine, İlm-i Ahlak ve son 
olarak İlm-i Tedbir-i Menzil üçlemesi içerisinde, Hikmet 
kavramının bir bölümü, bir faslı olarak görmekteyiz.

Kavramlar üzerinde İktisat Tasavvurumuzu açıkla-
yarak devam ettiği sunumunda Karaoğlu, tasavvur 
denildiğinde aslında pratiğe, kurumlara şekil veren 
zihinsel arka planı, inançlar, değerler toplamının kas-
tedilmesini ifade etti..

ÇARŞAMBA BULUŞMALARI

Sanat çalışmalarıyla tanıdı-
ğımız Ömer Karaoğlu’nun 

akademik kimliği ile de tanış-
tığımız ‘Cuma Buluşmaları’ 

kapsamında İktisat Tasavvuru-
muz bağlamında bir konferans 

düzenlendi. 
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kanlık görevinin teklifinde eski bakanlardan arkadaşı 
Mehmet Keçeci’nin etkisi olduğunu ifade etti. 

“ Hafta sonuydu, abimle birlikte Hasan Celal Güzel’e 
gidelim dedi, gittik ve o daha görevi tevdi etmeden 
ben kararımı vermiştim ve bu görevi üstlenemeye-
ceğimi ifade ettim. 'Hocam ne diyorsunuz, Resmi 
gazetede kararname çoktan çıktı deyince, beni o 
koltuğa zorla mı oturtacaksınız diye cevap verdim. 

Bunun üzerine Hasan Celal Güzel bana tavsiyeler 
vermeye başladı, bunların içerisinden en unutama-
dığım; böyle bir göreve gelenin ilk yapması gereken 
şey, kendi çalışma ekibini oluşturmasıdır, böyle bir 
şey yapman halinde arı yuvasına çomak sokmuş 
olursun ki; bundan biz de sen de zararlı çıkarız de-
mişti. Bunun gibi daha birçok öğütler vermişti.”  

Başkanlığa başladığı ilk gün imzalanmayı bekleyen 
yığınla belge arasında şok olan Yazıcıoğlu, yaşadığı 
şoku Allah’a yaptığı şu dua ile aşabildiğini ifade ede-
rek konuşmasını tamamladı; “Allah’ım başıma ge-
lenlerde, kendi imkânlarım ve başarılarım ölçüsünde 
yapıp, teslim etmemi nasib eyle!” 

Mavera'da
İz Bırakanlar
Ne Yan Yana
Ne Karşı Karşıya

Prof. Mustafa Said YAZICIOĞLU  

08 Şubat 2019

‘Mavera’da İz Bırakanlar’ programımızın bu yıl-
ki ilk konuğu Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. 
Mustafa Said YAZICIOĞLU idi. 

Moderatörlüğünü Vakfımız eski genel sekreteri 
Mehmet KIRTORUN’un yaptığı programa, Said 
Yazıcıoğlu babasından öğrendiği bir dua ile gi-
riş yaptı;  “ Yarabbi beni yarattın, ben senin ku-
lunum, senin vadettiğin yol üzerine gidiyorum, 
her türlü kötülükten sana sığınırım, her türlü 
günahlarımın affı için de sana niyaz ederim!”

İlmî kimliği babadan oğluna bir gelenek halinde ya-
şamını sürdüren Prof. Yazıcıoğlu, 1987’de 37 yaş-
larında iken, ani bir kararla Diyanet İşleri Başkanlığı 
görevine geldiğinde ilk olarak akademik çalışmaların-
dan memuriyete uzanan yaşamındaki kilit noktaların 
hatırasını paylaştı.

Sohbetini, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinin üzerine 
kaldığını ifade ederek sürdüren Prof. Yazıcıoğlu, baş-
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Osman SARAÇ

10 Ekim 2018

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen 
Cuma Buluşmaları, alanında uzman kişileri ağırlama-
ya devam ediyor. 

Ekonomi Bilimi alanında çalışmaları ile dikkat çeken 
sayın Osman Saraç “Ekonomi: Dünden Bugüne” ko-
nulu sunumuyla Cuma Buluşmaları’nın konuğu oldu. 

Sunumuna, ekonomi kavramının etimolojik kökenini 
açıklayarak başlayan Saraç daha sonra ekonomik 
devirlerin izahını gerçekleştirdi.

“İlk devir avcılık,  ikincisi, yerleşik hayata geçişle 
başlayan tarım, takip eden üçüncü devir küçük köy 
yerleşimlerinin büyüyerek şehirlere dönüşmesi, dör-
düncü devir paranın bulunmasıdır.”

Beşinci devri toprak ağalarının ortaya çıkmasıyla 
ücret-emek kavramının oluşması olarak izah eden 
Saraç, altıncı devri buhar makinesinin icadı, yedinci 
devrin küreselleşmeyle birlikte piyasanın serbestleş-
mesi olarak tamamlandığını ifade etti.

Osman Saraç bütün bu devirlerin krizlerle doğduğu-
nu, ekonomide de Doğu-Batı kavramının etkin oldu-
ğunu ifade etti.

“Küresel anlamda doğunun egemen olduğu, batının 
egemen olduğu dönemler vardır. MS1500’lere kadar 
doğunun egemenliği sürmektedir. Bu tarihten sonra 

egemenlik peyderpey batının eline geçer.” 

“1500 yılında Osmanlının nüfusu 6.300.000 iken 
gayri safi milli hâsıla 3,8 milyar dolardır. Kişi başına 
düşen gelir 600 dolar. 1600-1700’lerde de durum 
çok farklı değil. 

2. Mahmud döneminde yapılan sayımlara ve yapılan 
hesaplamaya göre kişi başına gelirin 643 dolar ol-
duğu görülmektedir. Cumhuriyet dönemi Türkiye’si, 
Osmanlı’dan kişi başına milli geliri 712 dolar ile dev-
ralır. Günümüz itibari ile bu rakam 10.000 dolardır.” 

Konuşmasını uzun döngüler teorisi ile başat güç 
kavramını açıklayarak devam eden Saraç,  birinci 
dünya savaşındaki ekonomik şartları ve Avrupa’da 
yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle Avrupa biriki-
minin Amerika’ya nasıl taşındığını da izah etti.

Ekonomi tarihindeki devinimlere Kuran-ı Kerim’de 
işaret edildiğini de vurgulayan Saraç konuşmasını 
Merkez Bankası’nın egemenlik hususunda ne kadar 
önemli olduğunu belirterek tamamladı. 

Yoğun bir katılımın gözlendiği program soru cevap 
bölümünün ardından plaket takdimiyle sona erdi. 

CUMA
BULUŞMALARI

Videoları izlemek için akıllı cihazınızla 
QR kodu okutunuz

Ekonomi Bilimi alanın-
da çalışmaları ile dikkat 

çeken sayın Osman Saraç 
“Ekonomi: Dünden Bu-

güne” konulu sunumuyla 
Cuma Buluşmaları’nın 

konuğu oldu. 
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İslam Düşüncesinin
Yeniden Yapılandırılması

Temel  HAZIROĞLU

11 Ocak 2019

İslam düşüncesinin tarihi seyrini Batı uygarlığı ile mu-
kayese ederek sunumuna başlayan Hazıroğlu konu-
yu üç başlık altında değerlendirdi.

İnsanın Üç Temel Vasfı

Düşünce ve hikmet ile ilgili tartışmalardan yola çıka-
rak insanın üç temel vasfı konusundan hareketle in-
sanın etkinliği tartışılmalarına açıklık getirdi. 

Bunlardan insanın arzu özelliği, arzu gücü, bu ar-
zunun dengeyle, itidalle karşılanması adalet olarak 
tanımlanmaktadır diyen Hazıroğlu, ikinci vasıf olarak 
insan ve öfke gücünü ele aldı ve bunda itidalle karşı-
lanması cesaret olarak tanımlanabileceğini paylaştı.

Üçüncü vasıfta düşünce gücünü irdeleyen Hazıroğ-
lu, bu düşünce gücünün normal sağlıklı bir zeminde 
olmasının hikmeti çağrıştırdığına işaret etti.

Yeni yayınlanan  “Yüceliş; İn-
sanlığın Tekâmülü” kitabının 

ardından konuğumuz olan 
Temel Hazıroğlu  “Yön Ara-
yışımız” konulu bir sunum 

gerçekleştirdi.

Tüm bunlardan hareketle insanın üç gücünün de 
içerisinde hayat bulmasında adaletin tecellisi ola-
rak bakılması gereğine vurgu yapan Hazıroğlu, “…
dolayısıyla düşünce dediğimiz eylem insan aklının 
hareket etmesi. Kendi dışında gelişen olaylara iliş-
kin yorumlar yaparak buradan sonuçlar çıkarmasıdır. 
Bu açıdan baktığımızda düşünce aklın bir ürünüdür.” 
diye ekledi.

Son yüzyıl içerisinde bu düşünce geleneklerinin bu-
güne geldiği noktaları analiz ederek, içinde bulundu-
ğumuz dönemi, fetret devri diye nitelendiren Hazıroğ-
lu, bir yön arayışı olarak, yarını tasavvur konusunda 
yaklaşımlar sergileyerek konuşmasını tamamladı.

CUMA BULUŞMALARI
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Ümmet Nasıl Ayağa Kalkar:
100 Yılın Muhasebesi

Ahmet TAŞGETİREN

18 Ocak 2019

İslam’ı insanlığa sunan insanların, öncelikle kendini 
İslam üzerine dost doğru tutması gerekmektedir. 

“İnsan İslam’sız olmaz! Temel çıkış noktamızın bu ol-
ması gerekir. Mehmet Akif Ersoy’un İslam’ın ilk doğuş 
zamanlarını anlattığı mısrada zikrettiği gibi; “Sırtlanları 
geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kar-
deşleri yerdi!” yani bir cahiliye dönemi. 

Bu dönemi de bir cahiliye dönemi olarak değerlen-
direbiliriz. İnsan yaratılış misyonundan uzaklaşıyor, 
insanda İslam olmazsa insan başka bir varlık olmaya 
başlar. 

Ümmet ise başka bir gerçekliktir. İslam bir ümmet 
inşa etti ve İslam’ın yürüyüşü içerisinde farklı kavim-
lerden oluşturduğu bir toparlama hareketi oldu. Üm-
met İslam’ın gücüdür, ümmet olduğumuzda biz ina-
nırız ki Peygamber Efendimizin (sav) ellerinden tutup, 
O’nun etrafında toparlanıyoruz. Buna da kalben iman 
edip bağlanırız.”

Ümmet kavramına farklı açılardan önemseyerek ba-
kılması gerektiğini değişik yönleriyle değerlendiren 
Gazeteci Yazar sayın Ahmet Taşgetiren, sunumunu 
ihtiyaç duyulan İslam anlayışına vurgu yaparak de-
vam ettirdi.

“21 yy’da İslam’ı kim taşıyacak. Ahmet, Mehmet, Ali 
ancak sonuçta bir Müslüman ülke olarak Türkiye ta-
şıyacak, bir Müslüman ülke olarak Mısır taşıyacak…

Yeni Zelanda’dan bakıldığında, Kanada’dan bakıldı-
ğında biz İslam’ın ete kemiğe bürünmüş halini gös-
terebiliyor muyuz? 

Sonuçta insanların hidayete ermesi çoğunlukla 
Kur’an-ı Kerim’i okuyarak olmuyor, çoğunlukla kişi-
lere, hareketlere bakıyorlar ve İslam, Müslüman de-
diğimiz zaman nasıl bir insan figürü ortaya çıkıyor ilk 
olarak onlara bakıyorlar ve buna göre pozitif yada ne-
gatif kararlar veriyorlar.”

Ümmetin niteliği, niceliği ve vasıflarının bu bağlamda 
ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Taşgetiren, 
ümmetin diri olması, ortaya güzel bir Müslümanlık 
koyabiliyor olması özelliklerinin var olması gerektiğini 

CUMA BULUŞMALARI

“İnsan İslam’sız olmaz! 
Temel çıkış noktamı-
zın bu olması gerekir. 
Mehmet Akif Ersoy’un 
İslam’ın ilk doğuş 
zamanlarını anlattığı 
mısrada zikrettiği gibi; 
“Sırtlanları geçmişti 
beşer yırtıcılıkta, dişsiz 
mi bir insan onu kar-
deşleri yerdi!”
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Mauritius Adası Özelinde
Afrika'da İslam

Ahmet Kemal ÖNCÜ 

25 Ocak 2019 ““Bir ateş çemberi ile ku-
şatılmışız, Suriye’de savaş var, 
Irak’ta savaş var kaçımız harp 

yardımı olarak evini, araba-
sını gönderebilir? O dönemde 
İstanbul’a yardım etmek için 

Mauritius Adası halkından evini 
bağışlayan insanlar var ve bun-

ların hepsi Osmanlı arşivlerinde 
listeler halinde kayıtlı, belgeli.

İslam’ı tebliğ amacıyla giriştikleri Afrika macerasında 
ilk olarak Güney Afrika’dan başladıklarını ifade eden 
Ahmet Kemal Öncü, ilk hicretin Afrika’ya olması ve 
İslam’ın Habeşistan üzerinden Afrika’ya yayılmasının 
ve Afrika’nın İslam açısından öneminin bunda etkili 
olduğunu ifade etti. 

Öncelikle Hint Okyanusu’nun Güney Batısı’nda yer 
alan Mauritius Adası’nın tarihi ve coğrafi bilgilerini 
paylaşan Öncü, Mauritius Adası’nın 1810 yılında İn-
giliz hâkimiyeti altına girdiğini ve 1839’da ilk meclisi-
ne sahip olduğunu katılımcılarla paylaştı.

El Aksa Meclisi olarak adlandırılan bu ilk meclisin 
ilk olarak Ada’da cami açma girişimlerinde bulun-
duğunu ve girişimler neticesinde İngiliz Kraliçesi’nin 
cami açılması için halife izni gerektiğini bildirmesi 
üzerine dönemin Osmanlı Sultanı Sultan Abdülme-
cid Han’dan alınan icazetname ile yaptırılan Cuma 
Meclisi’nde ilk defa Cuma namazı kılındığı bilgilerini 
paylaştı.

Mauritius Adası’ndaki Kokni Derneği’ne yaptığı ziya-
reti aktaran Öncü, dernekte gördüğü Türk bayrağı 
önündeki fesli adamların bulunduğu fotoğrafın 1913 

yılında Trablusgarp Savaş’ı sırasında ilan edilen cihat 
çağrısına Osmanlı’ya yardım etmek için katılan Müs-
lümanlara ait olduğu bilgisini verdiklerini aktardı.

Öncü; cihat ilanına katılmak isteyen birçok ada sakini 
Müslüman olmasına rağmen dönemin İngiliz idaresi 
izin vermediği için her ay düzenli olarak İstanbul’a 
maddi destek sağladıklarını, zor şartlarda yapılan bu 
fedakârlığın öneminin altını çizdi.

Tarihten günümüze örnekler veren Öncü, “Bir ateş 
çemberi ile kuşatılmışız, Suriye’de savaş var, Irak’ta 
savaş var kaçımız harp yardımı olarak evini, araba-
sını gönderebilir? O dönemde İstanbul’a yardım et-
mek için Mauritius Adası halkından evini bağışlayan 
insanlar var ve bunların hepsi Osmanlı arşivlerinde 
listeler halinde kayıtlı, belgeli.

Amacımız bu bağışları yapan kimselerin ailelerinden 
birer temsilci bularak Türkiye’ye getirmek ve onlara 
plaketlerle, makbuzlarla teşekkür etmektir!”  ifadele-
riyle sunumunu tamamladı.

CUMA BULUŞMALARI
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“Felsefe diyor ki haki-
kat birdir, düşünülürdür, 

düşünce yoluyla kavrana-
bilir ve hakikatin kaynağı 

faal akıldır. 

Prof. Dr.

Kasım KÜÇÜKALP

01 Şubat 2019

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen 

"Cuma Buluşmaları", alanında uzman kişileri ağırla-
maya devam ediyor. 

Felsefe ve Din alanında çalışmaları ile dikkat çeken 
Prof. Dr. Kasım Küçükalp  “Felsefe ve Din İlişkisi” ko-
nulu sunumuyla Cuma Buluşmaları’nın konuğu oldu. 

Felsefe ve din ilişkisini, aralarında bir fark olup olma-
dığını irdeleyerek Cuma Buluşmaları sohbetine baş-
layan Prof. Küçükalp bu kavramlarla, özellikle felsefe 
kavramı ile ilgili kafaların bir hayli karışık olduğunu 
belirterek konuşmasına başladı. 

“Felsefe ve din ilişkisine felsefi yönüyle felsefe tarafın-
dan bakıldığında din, dini olan nedir soruları üzerine 
çıkan bir tartışma daha spesifik bir şekilde ifade edi-
lirse felsefe dine bir varlık ve imkan alanı tanımakta-
dır. Bizde ise din yönüyle meselenin ele alınışı vardır. 
Yani din zaviyesinden felsefe nerede durmaktadır?

İçinde yaşadığımız dünya modern bir dünya, kökleri 
Rönesans’a dayanan bir dünyaya tanıklık etmekte-
yiz. Bu modern dünyanın kuruluş mantığı itibariyle 
tanrı insan ve âlem ilişkisine dair perspektifi var ve bu 
perspektif belli bir hakikat, anlam, değer ve yargısını 
meşhurlaştırır nitelikte bu dünyayı teorileştirme nok-
tasında birçok şey söylenebilir.

Yani buna sosyolojik, politik, ekonomik, dini zaviye-
sinden bakılıp birçok şey söylemek mümkün. Ama 
ben felsefi zaviyeden incelemek istiyorum. Bu çağ 
en belirgin vasfını nerede kazanmaktadır?” sorusuna 
cevap arayarak konuşmasını sürdüren Prof. Küçü-
kalp sohbetine şöyle devam etti:

“Felsefe düşünce için; din de tanrı da kitap da pey-
gamber de dışımızda, bizim düşünce yoluyla anlam-
landırmamız gereken bir var olan, olarak kabul edilir. 

Burada felsefenin dine yaklaşım biçimi doğası gere-
ği, dini rahatsız etmek durumunda kaldı çünkü din 
başka bir iddiada bulunuyor. Din diyor ki: beni dı-
şardan kavrayamazsınız. Ben beşeri idrak sınırlarının 
ötesinden gelen bir haber üzerine varlığa geldim.” 

Felsefe ile din arasındaki çatışmanın kökensel ne-
denlerden kaynaklandığını ifade eden Prof. Küçü-
kalp konuşmasını “Felsefe diyor ki hakikat birdir, dü-
şünülürdür, düşünce yoluyla kavranabilir ve hakikatin 
kaynağı faal akıldır. 

Faal akıl dedikleri de klasik felsefedeki ay üstü âlemin 
ay altı âlemle kesiştiği yerde bulunan akıldır. 

Düşünülür olan faal akıldan gelir ve bu varlık anlamını 
o akıldan almak durumundadır. İnsanda faal akıldan 
pay aldığı için faal akılla irtibat kurup hakikati kavra-
yabilir.

Felsefenin dine dışarıdan baktığı yerden gördüğü şey 
şudur: Din de bir hakikat iddiasında ama felsefenin 
bahsettiği şeylerden başka şeyler söylüyor. Cennet, 
cehennem, Cebrail (as), vahiy diyor. Felsefe diyor 
ki: Din de hakikatten bahseder ama dinin bahsettiği 
hakikat felsefenin sunmuş olduğu hakikatin avamın 
anlayacağı dile çevrilmiş halidir.” 

Yoğun katılımın olduğu program soru cevap bölümü-
nün ardından plaket takdimiyle sona erdi.  Bu prog-
ramımızı resmi youtube sayfamızda izleyebilirsiniz.
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Doğu Türkistan’da İşkence Değil

Soykırım Var! 

Vakıf yurtlarımızda misafir ettiğimiz Doğu Türkistanlı 
öğrencilerimiz Abdülkerim Tohti Niyaz ve Marmara 
Üniversitesi doktora öğrencisi Abdüsselam Teklima-
kan; tarihten günümüze kültürel, coğrafi ve geçmiş-
ten bugüne yaşanılan var olma mücadelesinin geniş 
bir perspektifle ele alındığı programımızda Doğu Tür-
kistan’da hâlihazırda yaşanan problemleri kendi ya-
şanmışlıklarıyla aktarmaya çalıştılar. 

El-Ezher Üniversitesi mezunu Doğu Türkistanlı Ab-
düsselam Teklimakan, Mavera Eğitim ve Sağlık Vak-
fı’na teşekkür ederek sözlerine başladı.

Öğrencilerimizin Sunumuyla;
Doğu Türkistan'da Neler Oluyor?

Abdüsselam TEKLİMAKAN

Abdulkerim Tohti NİYAZ

15 Şubat 2019

1884 yılındaki ilk işgal kabul edilmeyince 1911 ve 
1912’de başlatılan ayaklanmalar Doğu Türkistan’ın 
geneline yayılarak silahlı direnişlere dönüştü. 

1933 yılına kadar süren direniş ve mücadeleler so-
nunda Sabit Damolla önderliğinde Şarkî Türkistan 
İslam Cumhuriyeti kuruldu. 

Doğu Türkistan’da ilk kez genel anayasasını İslam 
Hukuku’ndan alan cumhuriyet ve parlamenter sis-
temine sahip bir devlet sistemi böylece kuruluyordu.    

CUMA BULUŞMALARI
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“Yaşasın büyük vatanımız Türkistan Azatlığı, 
kutlu olsun İslam Hâkimiyeti.”

“Devlet armasında bulunan üç yıldız Doğu Türkistan 
bölgesinde yaşayan üç büyük milleti temsil etmekte-
dir. Uygurlar, Kazaklar ve Kırgızlar. 

Bu üç yıldızın devamında görülen işaretler ise diğer 
Türk boylarını temsil eder. Hilal’in içindeki Besmele 
Tuğrası, İslamiyeti temsil eder. Tuğra’nın sağında ve 
solunda ise; “ Allah size, emanetleri mutlaka ehline 
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman 
adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel 
öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her 
şeyi görmektedir.”  ifadelerinin yer aldığı Nisa suresi 
58. ayeti nakşedilmiştir. 

Ayetin hemen altına baktığımızda Doğu Türkistan 
İslam Cumhuriyeti’nin dört temel kuralından bahse-
dildiğini görürüz. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti; 
İslamiyet, Azadiyet, Adalet ve Uhuvvet temelleri üze-
rine kurulan bir devlettir.

En altta yer alan metinde ise “Yaşasın büyük vatanı-
mız Türkistan Azatlığı, kutlu olsun İslam Hâkimiyeti” 
ifadesi yer almaktadır.”

1937 yılında bu Cumhuriyetin yıkıldığını ve 1944’te 
kurulan ikinci Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin kuru-
luş bilgilerini aktaran Teklimakan, Cumhuriyet’in ikin-
ci kurucu başkanı Ahmet Can Kasımi ile İstanbul’da 
medfun Doğu Türkistan’ın efsanevi lideri İsa Yusuf 
Alptekin ve bölgenin yakın siyasi tarihi hakkında bil-
giler paylaştı.

Sunumuna 1949 yılında Komünist Çin Rejimi’nin 
başlattığı işgalin günümüze kadar gelen siyasi ak-
tarımlarını ve müdahalelerin boyutlarına değinerek 
devam eden Teklimakan, aynı din ve dili paylaşan 
soydaşlarımızın günümüzde uğradıkları zulümlere de 
dikkat çekti.

1990’larda başlayan sıkıyönetimlerle bölgede ya-
şayan Müslüman soydaşlarımızın sistematik olarak 

“2015’ten bu yana giriş kartı olmayanların ca-
milere girmesi yasak…”

“Uygulanan dini baskılar neticesinde ilk kez 1960-
1970’li yıllarda yaşanılan cami yıkımları son yıllarda 
tekrar baş gösterdi. 2017’den bu yana yaklaşık 5 bin 
civarında camii ya yıkıldı ya da eğlence merkezine 
çevrildi.

2015’te getirilen dayatma neticesinde giriş kartı ol-
mayanların camilere girmeleri yasaklandı. Kartın 
alınabilmesi için Çin Komünist Partisinin bölge yö-
netiminden, polis karakolundan ve siyasi parti büro-
lardan izinler alınması gerekliliği getirildi.”

Sunumunda eğitim ve kültürel baskılara da deği-
nen Teklimakan, son dönemlerde sistemli bir şekil-
de artırılan baskıların soykırım boyutlarına ulaştığını 
aktararak, anne-babası toplama kamplarına alınan 
çocuklara uygulanan asimileye ve kültürel erozyona 
dikkat çekti.

“Toplama kamplarına alınan bu çocuklara özel ola-
rak ateizm aşılanmakta ve ana dilleri yerine Çin dili 
öğretilmektedir. 

Bugün değil ancak birkaç yıl içerisinde anne - baba-
sı Müslüman Türk ancak kendisi ateist olan ve ana 
dilini konuşamayan, geleneksel Çin kıyafetleri giyen, 
Çin kültürünü yaşayan nesillerle karşılaşacağız.”

maruz bırakıldıkları baskıları aktaran Teklimakan her 
yeni günde görülen bu baskıların artarak devam et-
tiğini ifade etti. 

CUMA BULUŞMALARI
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Makroekonomik Gelişmelerin
Şirketler Üzerindeki Etkisi

Hikmet BAYDAR

22 Şubat 2019

1985’in, 2005’in Türkiye’si 
ile bugünkü Türkiye arsında 
hiçbir benzerlik yok. Düş-
manlarımız hala ortada ve 
kuyumuzu kazmaya çalışan-
lar daha çok deşifre edilmiş 
durumda…
Bazı kurumlarımız daha 
iyi çalışıyor, dolayısıyla eski 
Türkiye ile bugünkü Türkiye 
arsında hiçbir alaka yok…

Türkiye’nin dünü ile bugününü kıyaslayarak konuşma-
sına başlayan Baydar, dünde kalan Türkiye’nin çok 
değiştiğini ifade etti.

“Kapitalist sistemin faiz enstrümanlarını kullansak da, 
kullanmasak da her halükarda etkisinde kalmak zo-
rundayız. Dolayısıyla kuyumuzu kazacak sistemi iyi 
kurgulayabilirsek, o sisteme karşı alternatif üretme 
şansımız olabilir. 

Çünkü karşımızda çok organize ve başarılı şekilde yö-
netilen bir sistem var. Ancak sistemin açığa çıkan cid-
di zaafları da var ve bu zaafları artık batı da yaşamak-
tadır. Türk Lirası'na müdahale ettiğini söylediğimiz dış 
güçler artık Japonya’ya da, İngiltere’ye de, Avrupa’ya 
da müdahale ediyor. Dış güç her yerde aynı, çünkü 
bunların dini, imanı veya milliyeti yok!”

Kurt sürüsüne benzettiği dış güçlere karşı Baydar, 
makro ekonomik gelişmelerin şirketler üzerindeki et-
kisi ve alınması gereken tedbirler konusunda şunların 
altını çizdi; 

“Türkiye’nin cari açığı yok, resmi de var ancak arka 
tarafta kayıt dışını sokmaya çalışırken bile eksik gös-
teriyorlar ki, aslında bu doğru değil. 

Türkiye’nin manipülatif kur hareketlerine karşı savun-
ma becerisi yok ve bütün sıkıntı buradan çıkmaktadır. 
Olumsuz veri daha rekabetçi piyasa, tahsilât vadesi-

nin uzaması ve ciro/kâr marjı düşüşü demektir. Eko-
nomik veriler olumsuz geldiği sürece, piyasada fiyat 
kırılmaları olacak, vade uzamaları olacak, tahsilâtları 
yapamama riski artacak, çekler yazılacak ve süreç 
içinde buna hazır olmaya başlayacağız.”

Olumsuz gelen ekonomik verilerin etkilediği piyasada 
sıkıntıları minimalize edebilmek için radikal kararlar 
alınması gerektiğini vurgulayan Baydar, bu kararların 
neler olduğunu şu şekilde ifade etti; 

“Müşteri ayıklaması yapılması gerekiyor. Radikal karar 
mı bu, değil!  Ancak piyasa zaten sizi bu duruma ge-
tirir. O yüzden bu karar baştan görülüyorsa, henüz ra-
dikalken alınması gerekir. Yani daha az müşteri daha 
kaliteli hizmet. 

Bu durumda masrafları kısmak yanlıştır. Eğer piyasa 
daralıyorsa satış ve pazarlama giderlerini hemen ar-
tırarak müşteri portföyünü geliştirmek ve ciroyu dü-
şürmemek gerekiyor. Çünkü daha önceden belirlenen 
ödeme planında bu ciro düşüşü hesap edilmemişti. 
Dolayısıyla nakit akışı baştan kesilirse, hesaplanma-
mış olan ciro düşüşünden dolayı zarar edilir. 

Kısacası pozitif düşünmek gerekir. Negatif düşünüp 
piyasadaki daralmayı görerek tasarrufa giden bir kişi 
rakipleri gibi zarar eder!”
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Helal Kazanç ve
Teraziyi Doğru Tutmak

Prof. Dr. Saffet KÖSE

01 Mart 2019

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen 
Cuma Buluşmaları, alanında uzman kişileri ağırlama-
ya devam ediyor. 

İslam Hukuku alanında çalışmaları ile dikkat çeken 
Prof. Dr. Saffet Köse “Helal Kazanç ve Teraziyi Doğ-
ru Tutmak” konulu sunumuyla Cuma Buluşmaları’nın 
konuğu oldu. 

İslam hukuku açısından terazisi düzgün olmayan bir 
insanın ya da milletin hiçbir işinin rast gitmeyeceğini 
irdeleyerek Cuma Buluşmaları sohbetine başlayan 
Prof. Köse konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunun temelinde helal kazanç vardır. Bu açıdan ba-
kıldığında Cenab-ı Hak Kuran-ı Kerim’de yaşamı bir 
ticaretten ibaret görmektedir.

Hatta imanı ticaret üzerinden anlatmaktadır. Tevbe 
suresi 111. ayette "Öyle insanlar vardır ki can-
larını mallarını cennet karşılığında Allah’a sat-
mışlardır." buyurarak bunu deklare etmektedir.

Buna ilaveten Peygamber Efendimizin (sav) bu ko-
nuda çok ilginç bir tanımlaması vardır. Allah Rasulü 
(sav) buyuruyorlar ki; “İnsanlar sabah kalktıkla-
rında evlerinden çıkarlar ve giderler. Nefislerini 
pazara çıkarır ya nefislerini satarlar ya da ne-
fislerine satılır ve eve dönerler.” 

“Bizim kazanç durumumuzun ibadetlerimizin kabu-
lünden aile huzuruna varıncaya kadar olumlu ya da 
olumsuz etkisi vardır. 

Peygamber Efendimiz (sav) "Helal kazanç peşinde 
koşmak farz üstü farzdır" buyurmaktadır. Çünkü 
insanların en büyük zaaflarından biridir bu alan! 

Yine Peygamber Efendimiz (sav) "Şeytan bayrağı-
nı pazarlara diker." buyurarak helal kazancın ve 
helal kazanç peşinde koşmanın öneminden bahset-
mektedir.”

Helal kazanç konusunu ayet ve hadislerle izah eden 
Prof. Köse kazanç şeklinin insan karakterini nasıl et-
kilediğini ise şu şekilde ifade etti;

“İlim ve hikmet helal lokmadan doğar. Aşk ve mer-
hamet de bir lokmadan meydana gelir. Bir lokmadan 
haset, fecaat, fitne fücur cehalet gaflet doğduğunu 
görürsen o lokmanın haram olduğunu anlarsın. Hiç 
buğday ekilen yerden arpa yetiştiğini gördünüz mü? 
‘Lokma bir tohumdur ürünü düşüncelerdir. Lokma bir 
denizdir incisi düşüncelerdir!’ diyor Mevlana.  

Bu sebeple kazanç öncesinde evden çıkarken dua 
ile çıkmayı unutmayalım. Dua insanı korur. Günlük 
hayatta ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. İkincisi iyi 
niyetli olup, ön yargılı olmayalım. Üçüncüsü evden çı-
karken helal kazanca niyet edelim!”

Yoğun katılımın olduğu program katılımcıların sorula-
rının cevaplanması ile sona erdi. 

CUMA BULUŞMALARI

“...Bir ateş çemberi ile ku-
şatılmışız, Suriye’de savaş var, 
Irak’ta savaş var kaçımız harp 

yardımı olarak evini, araba-
sını gönderebilir? O dönemde 
İstanbul’a yardım etmek için 

Mauritius Adası halkından evini 
bağışlayan insanlar var ve bun-

ların hepsi Osmanlı arşivlerinde 
listeler halinde kayıtlı, belgeli.
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Bangsamoro’nun Başarı Hikâyesi ve
Moro Müslümanlarının Mücadelesi

Hüseyin ORUÇ

11 Ocak 2019

İnsani Yardım Vakfı ( İHH ) Başkan Vekili Hüseyin 
ORUÇ, nerede olduğu çok az bilinen Bangsamo-
ro’nun ve Moro Müslümanlarının tarihsel süreçten 
günümüze ayakta kalma başarılarını aktardı.

“Her ne kadar Morolu kardeşlerimiz bu şekilde ad-
landırılmaktan hoşlanmasalar da Moro, Filipinlerin 
güneyinde yer alan bir bölgedir. 

Bugün barışını konuştuğumuz coğrafyanın tarihin-
den bahsedersek, Müslümanların bu coğrafyada ilk 
geldiği yer Tawi Tawi adasıdır. 

Bugün Filipinler diye adlandırdığımız coğrafyanın he-
men tamamı 1521 yılına kadar Müslümanların ida-
resinde idi. Ancak 1521 tarihi Moro Müslümanları 
açısından bir dönüm noktasıdır. 

Birçoğumuzun bildiği Ferdinand Macellan bu orta 
bölgeye 1521 yılında ilk ayak bastığında, daha önce 
orada hiç kimse yokmuşçasına yerli halkı yok saya-
rak bölgeyi işgal eder.

İspanya Kralı Felipe

Dönemin İspanya Kralı Felipe, Macella’nın işgal ettiği 
ve üzerinde iki farklı ve çok güçlü devletin var olduğu 
bu toprakları, kendi isminden yola çıkarak Felipe’nin 
toprakları deyip Filipinler diye isimlendirir.  

Bu süreçte yerel yönetimlerden işgale ilk karşı çıkan 
Sultan Lapu-Lapu oluyor ve Mactan Muharebesi ile 
Macellan’ın da öldürüldüğü bir zafer kazanıyorlar. 

Yenilen kuvvetler bölgeden kaçsa da İspanyolların 
başlayan işgali durmuyor ve 35 yıl süren savaş so-
nunda önce Manila’yı ardından da Müslümanlardan 
alarak ülkenin tamamını işgal ediyorlar.

Mindanao’ya sıkışıp kalan Müslümanların işgal süre-
ci 400 yıl kadar devam ediyor.

Bölgenin yönetimi 1898’da İspanyollarla savaşarak 
bölgeyi ele geçiren Amerika’nın eline geçiyor. Arşiv 
sistemi olmasa da, araştırmacıların kayıtlarına göre 
bölgede 500 bin kişinin katledildiği bilinmektedir. 

1946’da Amerika gözetiminde kurulan yeni Filipin 
Devleti bölgedeki üçüncü katliam sürecini başlattı. 
İspanyollar ve Amerikalılardan sonra bu defa Filipin-
ler kendi içlerinde büyük katliamlar yapmaya başla-
dılar. 

Amerikalıların bölgeye ilk geldikleri tarihte Mindanao 
adasındaki %95 olan Müslüman nüfus gittikleri za-
man %70’lere düşmüştü. 1946’da Amerikalılardan 
sonra kurulan Filipin Devleti sürecinde 1967’ye ka-
dar bölgedeki Müslüman oranı  %47’ye düştü.

Amerikalıların bölgeye ilk gel-
dikleri tarihte Mindanao ada-
sındaki %95 olan Müslüman 
nüfus gittikleri zaman %70’lere 
düşmüştü. 1946’da Amerikalı-
lardan sonra kurulan Filipin 
Devleti sürecinde 1967’ye ka-
dar bölgedeki Müslüman oranı  
%47’ye düştü.
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’Bir şey ücretsizse ürün sizsiniz’ 
vurgusu yapan Öztürk, sosyal 

medya reklamlarının sorgulan-
madığını, televizyon ekranlarında 

sosyal medya hesaplarının ser-
bestçe paylaşılmasının rahatsız-
lık verici olduğunu, sosyal med-

yadaki denetimsizlik sonucunda 
Yeni Zelanda’da yaşanan menfur 

hadisenin facebook üzerinden 
canlı olarak yayınlanabildiğine 

dikkat çekti.

Geleneksel Medya ile Yeni Medyanın
Seçmen Üzerindeki Etkisi

Hasan ÖZTÜRK

15 Mart 2019

İslam düşm anlığına değinerek konuşmasına başla-
yan Hasan Öztürk, geçtiğimiz günlerde yaşanan Yeni 
Zelanda katliamının facebook üzerinden canlı yayın-
lanmasını medyanın bu düşmanlıktaki etkisine örnek 
gösterdi. 

Konvansiyonel medyanın sunduğu reklamlarla insan-
ların karar alma mekanizmalarını etkilediğini, yapılacak 
belediye seçimlerinde dahi sosyal medyanın seçmenin 
kararlarına etki etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Reklamlardan etkilenerek alınan kararların insanların 
kendi kararları olmadığını, bu yolla insanlara dikte edil-
diğini vurguladı. 

Türkiye’de bu yolla yapılan ilk propaganda çalışmaları-
nın Turgut Özal’ın ‘Ulusa Sesleniş’ adlı programla baş-
ladığını, dünyada ise Amerika’nın Afganistan, Vietnam 
ve Irak Savaşı’nda, Almanya’nın da 2. Dünya Savaşı’n-
da kitlesel medya araçlarını propaganda amacı olarak 
kullandıkları örneğini verdi.

Başlangıçta insanlara, sosyal medyanın edilgen olarak 
kalacağı, söylenenlere inanmak zorunda kalmayacak-
ları, her insanın aslında birer medya unsuru olacağı pro-
pagandası yapılmıştı. Ancak gelinen noktada ücretsiz 
sosyal medya sahibi olabilen insanların asıl ürün yerine 

geçtiğini, zamanla insanların ürün yerine konduklarını 
belirtti. 

’Bir şey ücretsizse ürün sizsiniz’ vurgusu yapan Öztürk, 
sosyal medya reklamlarının sorgulanmadığını, televiz-
yon ekranlarında sosyal medya hesaplarının serbestçe 
paylaşılmasının rahatsızlık verici olduğunu, sosyal med-
yadaki denetimsizlik sonucunda Yeni Zelanda’da yaşa-
nan menfur hadisenin facebook üzerinden canlı olarak 
yayınlanabildiğine dikkat çekti. 

Denetimsizlik sonucu olarak facebookun Amerika’daki 
20 milyon seçmenin bilgilerini İngiltere’deki bir şirkete 
vermesi ve bu şirketin de aldığı bilgileri Rusya’ya sat-
masını örnek gösteren Öztürk; ‘Rusların, Amerikan se-
çimlerine internet üzerinden müdahale etti’ gerçeğinin 
göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. 

Geleneksel medyanın sıkıntılarına da değinen Öztürk, 
haberin mutfak aşamasında ve kitlelere ulaştırılmasında 
yaşanan büyük zahmet ve emek olduğunu, denetim-
den uzak ve ücretsiz olduğu için yeni medyanın güve-
nilirliğinin olmadığı vurgusu ile konuşmasını tamamladı.

CUMA BULUŞMALARI
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Bir Toplum Nasıl 
Yenilenir? Toplumun 
Kuruluşu ve Değişimi

Doç. Dr. Lütfi SUNAR

22 Mart 2019

Sosyal Bilimler’in temel konusunun değişim oldu-
ğunu söyleyerek sunumuna başlayan Lütfi Sunar, 
daha geniş açıdan bakıldığında bütün ilimlerin ta-
havvülat’ı merak ederek ilerlediğini dile getirdi.

"Maddenin formlarını, geçişini merak ederler, bilimin 
konusu dolayısıyla değişimdir. Güneş doğup bat-
makta, ay yörüngesini değiştirmekte, insanlar do-
ğup, büyüyüp, ölmekte ve toplum sürekli farklılaş-
maktadır. Bu değişim ve döngü varlık olarak insanın 
dikkatini çeker ve merak uyandırır. Bu aşağı yukarı 
tüm insanlık tarihi boyunca , düşüncenin de ana 
konusu olmuştur. Felsefenin en eski temel sorusu 
da nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusudur."

Toplumların nasıl değişmesi ve nasıl değiştiğinin ge-
nellikle nasıl değişmeli şeklinde daha önermeci bir 
yaklaşımla ele alındığını ifade eden SUNAR,  çoğu 
kez soruyu bizlerinde bu şekilde ele aldığını söyledi.

"İyiye doğru bir gidiş yada kötüye doğru bir gidiş ol-
duğu hususunda çok ciddi bir tartışma bulunmak-
tadır. Bazıları toplumda altın çağların ileride bazıları 
da geride olduğunu düşünür. Ben ise o altın çağla-
rın hiç olmadığını düşünenlerdenim."

Altın çağ arayışı ve merakının insanların riayet et-
tikleri gerçeklikten kaçma arzularının, gerçekliği ye-
terince kabullenememelerinin bir neticesi olduğunu 
ifade etti.

CUMA BULUŞMALARI

“İyiye doğru bir gidiş yada 
kötüye doğru bir gidiş olduğu 

hususunda çok ciddi bir tartışma 
bulunmaktadır. Bazıları toplum-
da altın çağların ileride bazıları 

da geride olduğunu düşünür. Ben 
ise o altın çağların hiç olmadığını 

düşünenlerdenim."
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28 Şubat’ın Anlatılamayan Hikâyeleri 

Mavera  Vakfı ve Vadi Yayınları birlikteliği ile 28 Şubat’ın yıldönümü haftasında Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde 
konferans düzenlendi.

‘28 Şubat’ın Anlatılamayan Hikâyeleri’ konulu konferansın moderatörlüğünü Gerçek Hayat Der-
gisi ve ‘Şubat Tutulması’ kitabının yazarı sn. Sevda Dursun yaptı.

Konferansa sayın Yıldız Ramazanoğlu, İsmail Kılıçarslan, Gülcan Tezcan ve Selvigül Kandoğmuş Şahin ko-
nuşmacı olarak konuk oldular. 

Katılımın yoğun olduğu programda, 28 Şubat’ın etkisinin sürdüğünü dile getiren konuşmacılar, kitaplaştırılan 
anılarından bahsederek, günümüzde 28 Şubat’ın sonuçlarının hala devam ettiğini ve 100 yıl geçse de de-
vam etmesi için birilerinin çalışacağını ifade ettiler. 

"Hepimiz biliyoruz ki 28 şubat sü-
reci hali hazırda sürmektedir. Hak 
batıl mücadelesi olarak baktığımız-
da da binlerce yıl devam edecektir. 
Ne mutlu onlara ki, bu hak batıl 
mücadelesinde bin yıl sürecek de-
nilmesine rağmen başarılı olanlara, 
imtihanı doğru verenlere."

Mustafa Kara 
Mavera Eğitim Ve Sağlık Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

KADIN BULUŞMALARI
Konferans / '28 Şubat'

Videoları izlemek için akıllı cihazınızla QR kodu okutunuz
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Şubat Tutulması "Önsöz"

Bin yıl sürecek, demokrasiye balans ayarı, post mo-
dern darbe, gerekirse silah kullanırız, beceremediniz 
artık bırakın, 411 el kaosa kalktı, irtica hortladı, ikna 
odaları, tank, postal,  Fadime Şahin, Ali Kalkancı vs.

Ne çok duyduk bunları, ne çok konuşuldu ve yazıl-
dı. Dindar kesimin üzerine heyula gibi gelen şubatın 
etkisi, ne soğuktu ve nasıl oluyordu da onca zaman 
geçmesine rağmen hala duygularda bir karşılık bu-
labiliyordu?

Duygular demişken, tarihçiler böyle olayları tarihe not 
düşerken, içinde duygular yer almadığı için hakikat 
de geleceğe yeterince aktarılamıyor maalesef. Ya-
saklar gelmiş, bir nesil heder olmuş, insanlar zindan-
larda çürümüş, babaannelerimiz askeriye kapısından 
alınmamış yemin törenlerine…

Askeriye ne ki, tedavi edilmek için hastaneye alın-
mayıp hayatını kaybedenlerin yanında… Ya bittiğini 
sandığımız bu şubat etkisini zindanın soğuk duvar-
larında hala yaşayanlara ne demeli? Şimdi bunları 
çocuklarımıza, hatta torunlarımıza anlatmak için o 
tarih kitapları yeter mi? Takvim yaprağında bile yer 
bulmayan modern ötesi darbeye hangi tarih kitabı, 
nasıl yer verir?

 28 Şubat’ın simgelerinden Sivas’ta hemşirelik yük-
sekokulu diploma töreninde başörtüsü çekilen Behi-
ye Karadeniz’in o günden sonraki hayatını hep me-
rak etmişimdir.

Nerede, ne yapıyor şimdi, hepimizin hafızasında açık 
örtük yer eden bu travmayı atlatmak için hangi tera-
pilerden geçti? Basına yansımayan, ama gerçekliğin-
den haberdar olduğumuz küçük hikayeleri de merak 
ederim. Bu zulmün gencecik insanların hayatlarının 
neresine dokunduğunu, susup söyleyemediklerini, 
konuşup anlatamadıklarını, yaşayıp unutamadıkları-
nı…

Tarih kitapları bize günün gerçeklerini, edebiyat ki-
tapları ise hakikati anlatır. Bir zulüm roman veya hika-
yede yer almayınca, filmlerde konu edilmeyince, sa-
natın içinde yoğrulmayınca insanda meydana gelen 
duygular yeterince aktarılmıyor geleceğe. İstersek 
28 Şubat’ın ansiklopedisini yapalım. Tek tek başlık-
lar, fotoğraflar, videolar çıkartalım o yıllarda olanlara 
dair. Herkesin yaşadıklarını istatistiklerle, belgelerle 
kayda geçip, “işte senin mirasın” diye, çok uzağa de-
ğil, şimdiki nesle sunsak kime ne anlatabiliriz? Sahi 
neydi bizim o günlerde yaşadıklarımız? Aradan onca 
yıl geçmesine rağmen dokunduğunda kanayan onca 
yara neye tekabül ediyor?

Yaşanmışlıkların üzerine yeni şeyler inşa etmek lazım 

demişti bir büyüğüm. Takılıp kalamayız aynı yerde. 
Hayat devam ediyor ve evet, bizi yas ikliminde yaşa-
maya zorlayan hikayelerle yüzleşmenin, yeni dersler 
çıkartarak devam etmenin zamanı çoktan geldi. Bu 
kitaptaki hikayeler, bunun için yazıldı öncelikle. Acı, 
hüzün, yaşanmışlık orada tüm kırılganlığıyla durur-
ken, kucaklaşıp aşılabilen bir şey değil çünkü. O kı-
rılganlığı bir parça esnetmek ve içimizde bıraktığı ize 
şahitler tutmak için yazıldı bu hikayeler…

Kimi de, “o kadar gerçek ki, hikayesini yazamadım 
bir türlü” diyerek yine metne aktaramadı mesela. 

Hani bitmişti, hani geçmiş geçmişte kalmıştı... 

Şimdi otuzlu, kırklı yaşlarda olanların bugünün şartları 
ve konforuyla baktığımızda yadırgadığımız savunma 
mekanizmalarına, anlaşılmaz reflekslerine ve bu tu-
haflıklarla örüntülü hayatlarına şahitlik edenler bilir.

Etmeyenler için yeni bir şahitlik denemesi olsun, ha-
yata bırakılan o izleri hikayeleştirelim istedik.

Liseli genç kızların Belgrat Ormanları’na bir başları-
na bırakılmalarından tutun da, bütün yasaklar kalktı-
ğı halde ayaklarına dolanan bir geçmişle yaşamaya 
çalışanlara, mahpuslarda suçsuz yere hala ömür 
tüketenlerden, o günlere dair gözlemlerinden sa-
dece minik bir not bırakmak isteyenlere kadar farklı 
yaşamlara has tepkiler var bu hikayelerde. Yani bir 
neslin hayalleri ve ümitleri... Dolayısıyla, o günlerde 
Türkiye’nin geleceğiyle, tek tek insanların hayatları 
üzerinden incelikle nasıl oynanmaya çalışıldığını oku-
yacaksınız.

Son söz, okuduklarınızın hepsi yaşandı, ama bunlar 
sadece bir kısmı.

Eminim yüzlerce hikaye daha vardır anlatılmayı bek-
leyen. Siz belki onları bulur, bir roman yazar veya bir 
film çekersiniz. Bu olmazsa, dersimizi alıp yola de-
vam edemeyiz zannımca.

Sevda Dursun

KADIN BULUŞMALARI
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Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı, geçtiğimiz sene büyük 
ilgi gören "Mavera Ödülleri" kapsamında, bu yıl ikinci 
yarışmasını düzenledi. 

Aliya İzzetbegoviç anısına gerçekleştirilen Mavera Ödül-
leri 2019 “Küresel Barış ve Adalet” konulu, ödüllü dene-
me yarışması ödül töreni 25 Mayıs 2019’da Bağlarbaşı 
Kültür Merkezi’nde iftar programı eşliğinde olacak. 

 

13 Öğrenci Ödüllendirilecek

Konusunda uzman değerlendirme kurulu tarafından 
detaylıca incelenen denemelerden 13 ödül belirleniyor. 
Aliya İzzetbegoviç anısına düzenlenen yarışmada, dere-
ceye giren ilk 3 kişi dizüstü bilgisayar ve Bosna Hersek 
seyahati, 10 kişi de mansiyon ödülü olarak Bosna Her-
sek seyahati kazanacak. 

Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserler vakıf editörleri ta-
rafından derlenerek;  Arapça, Boşnakça, İngilizce ve 
Türkçe olmak üzere dört ayrı dilde kitap haline getiri-
lecektir.

 Yarışma değerlendirme jürisi: 

•	 Dr.	Abdurrahman	BABACAN

•	 Doç.	Dr.	Alev	ERKİLET

•	 Dr.	Faruk	KARAARSLAN

•	 Halil	İbrahim	İZGİ

•	 İsmail	KILIÇARSLAN

“Küresel Barış ve Adalet” Konulu Ödüllü 
Deneme Yarışması

•	 Doç.	Dr.	Lütfi	SUNAR

•	 Prof.	Dr.	Mahmut	Hakkı	AKIN

•	 Zekeriya	ERDİM

MAVERA
ÖDÜLLERİ
2019
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Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı protokol sonucu, 2018 
– 2019 eğitim ve öğretim yılında ilk olarak fikri ve edebi 
yönleriyle topluma değer katan yazar-hikâyeci Musta-
fa Kutlu’nun, ilçeye bağlı liselerde tanıtımının yapılması 
kararlaştırıldı.

Program çerçevesinde Mustafa Kutlu’ya ait, Vatan Ya-
hut İnternet, Yoksulluk İçimizde, İyiler Ölmez ve Hayat 
Güzeldir isimli eserleri Ümraniye Milli Eğitim Müdür-
lüğü bünyesinde vakfımızın organizesi ile öğrencilere 
dağıtılarak Mustafa Kutlu eserlerini okuma çalışmaları 
gerçekleştirildi.

Okuma çalışmalarının sonunda Mavera Eğitim ve 
Sağlık Vakfı olarak belirlenen liselerde konferanslar 
tertip edilmektedir. 

İlki 27 Şubat 2018 çarşamba günü gerçekleştirilen 
konferansa gençlerimizin ilgisi yoğun oldu. Halide 
Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim-
ci yazar sayın İhsan Ayal’ın sunumuyla gerçekleşen 
program ile katılımcı öğrencilerimiz, hikayeci yazar 
Mustafa Kutlu’yu fotoğrafçılığından futbola kadar de-
ğişik yönleriyle tanıma fırsatı bulurlarken, hakkında 
merak ettikleri sorularına da cevaplar aldılar.

Programın ikincisi Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nde, 
Yazar Mukadder Gemici’nin sunum yaptığı program, 
Ümraniye İlçe  Milli Eğitim Müdürü sayın Süleyman 

ÖNCÜ VE ÖRNEK ŞAHSİYETLER

Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde;
Hikayeci- Yazar Mustafa KUTLU 

Gökçimen’in açılış konuşmasıyla başladı. 

Yazar Gemici,  Mustafa Kutlu ile tanışmasından baş-
layarak yazarın insana yaklaşımı, hikâyeciliği, resim 
tutkusu, umutsuzluk kavramına bakış açısı ve hayat 
için taşıdığı sorumluluk bilincine varıncaya kadar geniş 
yelpazede  bir sunum gerçekleştirdi.

Şubat ayında başlayan programlarımız belirlenen lise-
lerde, birbirinden değerli konuşmacılarımızın sunum-
ları ve öğrencilerimizin yoğun katılımıyla sürdürülmek-
tedir. 

Toplum hayatında iz bırakmış öncü şahsiyetleri tanıt-
mak, bıraktıkları değerli mirası yaşatmak ve farkındalık 
oluşturmak amacıyla başlattığımız program şimdilik, 
Ümraniye ilçesine bağlı 5 İmam Hatip, 7 Anadolu ve 9 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 
21 ortaöğretim kurumunda bulunan öğrencilerimiz 
için devam etmektedir.

Hikayeci - Yazar

İhsan AYAL
Mukadder GEMİCİ

Fatma BARBARASOĞLU

Ta

rih

O
kul

Ümraniye İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğüne

Bağlı 9 Lise
Şubat - Nisan

2019

Ümraniye
İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü

MAVERA EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI, ÜMRANİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİYLE

Tel: (0216) 344 41 35 Mail: info@maveravakfi.org www.maveravakfi.org

Konuşmacılar:
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Çocukların araştırma, problem çözme ve olayı ye-
rinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlayarak 
öğrenme ihtiyaçlarını karşılama amacıyla her ay 
planlanan gezi – gözlem etkinlikleri vakfımız bün-
yesinde devam etmektedir.

Mavera vakıf merkezinde gerçekleştirilen etkinlik-
lere katılan öğrencilerimizle her ay yapılan planlı 
gezi faaliyetleri ile çocukların yaşadıkları çevreyi 
tanımalarına, eğitim programlarında aldıkları bil-
gilere ulaşmalarına ve kavramları öğrenmelerine 
ortam hazırlamaktadır. 

Geçtiğimiz ay içinde gerçekleştirilen Toby Orman 
etkinliklerinin eğitim aracı Çanakkale Haftası ne-
deniyle hazırlanan özel bir kağnı arabası ile top 
arabası olmuştur. Öğrencilerin içselleştirdiği bu 
faaliyetle Çanakkale’yi ve Çanakkale hatıralarını 
yaşayarak öğrenmeleri sağlanmıştır. 

Açık havada geçen faaliyette çocuklarımız orman 
ve orman felsefesini gözlemleyerek öğrenme im-
kânına da kavuşmuşlardır.

    Burak TOLUN

Kış Okulu
KIŞ OKULU 

Çocukların araştırma, 
problem çözme ve olayı 

yerinde gözlemleme yolu 
ile doğrudan ve anlaya-

rak öğrenme ihtiyaçlarını 
karşılama amacıyla her ay 

planlanan gezi – gözlem 
etkinlikleri vakfımız bün-
yesinde devam etmektedir.

MAVERA
AKADEMİ

Akıl Oyunları
Atölyesi

Ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz prog-
ram çerçevesinde öğrencilerimizin derslerinde ve sos-
yal yaşamlarındaki gelişimlerine katkı sağlamak için kur-
duğumuz; Akıl Oyunları Atölyemiz çalışmalarına devam 
ediyor. 

Atölye sayesinde gençlerimiz hem okul eğitimlerini 
daha verimli hale getirecek hem de kişisel gelişimlerini 
artırarak sağlıklı ve analitik düşünme yöntemlerini öğre-
neceklerdir.

Hayatta etkin rol alabilmelerini hedefleyen atölye çalış-
malarına katılan gençlerimiz akıl oyunları sayesinde eğ-
lenerek öğrenmenin tadını çıkarırken kişisel gelişimlerine 
olumsuz etki eden şeylerden uzak kalarak vakitlerini de 
değerlendirmiş olacaklardır.
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Lise -
Üniversite
Hazırlık
Üniversite sınavına hazırlık sürecinde bulunan lise 

mezunu ve mezun olmayan öğrencilerimizle, iki 

ayrı grupta başlattığımız programımız devam edi-

yor. TÜBİTAK Matematik yarışmasından ödüllü 

Ulvi Umut ATA’nın eğitmenliğinde dersler işlen-

mektedir. Kursun amacı sınav öncesi gençlerimi-

zin matematik alanında eksikliklerini gidererek is-

tedikleri seviyeye ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

MAVERA AKADEMİ

Mavera
Gençlik Akademisi
Münazara Eğitimi

Dünyanın en entelektüel öğrenci etkinliklerinden biri 
olan Münazara Eğitim Programımız, Mavera çatısı al-
tında gençlerimizle buluşuyor. 

Her hafta salı günleri 18:00 – 20:00 saatleri arasında 
gerçekleşen eğitimimiz, Münazara ve Hitabet Derneği 
Başkanı Sn. Yavuz Yiğit’in moderatörlüğünde yürü-
yen çalışmalarda pek çok akademisyen ve münazara 
eğitim katılımcısıyla devam ediyor.

Gerçekleştirdiğimiz münazara eğitimleriyle gençle-
rimiz Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını tartışıyor, 
genel kültürlerini geliştiriyor, hitabet yeteneklerini ve 
özgüvenlerini artıran münazaralar düzenliyorlar.
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Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

tertip edilen Üsküdar STK buluşmalarının bu ayki 

toplantısı Üsküdar Kaymakamımız Sn. Murat Sefa 

Demiryürek ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü-

müz Sn. Sinan Aydın’ın teşrifleriyle İHH Üsküdar 

temsilciliğinin ev sahipliğinde gerçekleşti. 

Üsküdar’da faaliyet gösteren vakıf ve derneklerin 

istişarelerde bulunup, gerçekleştirdikleri program-

lar hakkında da görüşmelerin yapıldığı toplantıya 

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak katılım sağ-

ladık.

Vakfımızın; ‘Öncü ve Örnek Şahsiyetler; Geçmişin 

İzinde Geleceğin Peşinde Mustafa Kutlu’ progra-

mımız ve Mavera Ödülleri 2019 Aliya İzzetbegoviç 

Anısına “Küresel Barış ve Adalet” konulu deneme 

yarışmamız hakkında değerli katılımcıları bilgilen-

dirdik.

Üsküdar
STK Buluşmaları 

12  Şubat 2019

KURUMSAL
FAALİYETLERİMİZ
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Sosyopark

15 Şubat 2019

 İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. 

Sn. Gülfettin Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşen 

Sosyal İşbirlikleri Bölgesi (Sosyopark) Sivil Toplum 

Örgütleri Toplantısına Mavera Eğitim ve Sağlık 

Vakfı olarak biz de iştirak ettik. 

İİstanbul Valimiz sayın Ali Yerlikaya ve Üsküdar 

Belediye Başkanımız sayın Hilmi Türkmen’in teşrif 

ettikleri toplantıya yüzün üstünde sivil toplum ku-

ruluşu destek verdi.

İstanbul Valiliği ile Üsküdar Belediyesi’nin deste-

ği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öncülüğünde 

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzen-

lenen etkinlikte yaklaşık üç yüz elli misafire Sos-

yopark projesinin tanıtımı yapıldı. 

Protokol konuşmalarının ardından İMÜ Rektörü 

Prof. Dr. Sn. Gülfettin Çelik katılımcılara bir sunum 

gerçekleştirdi. 

Sayın Çelik sunumunda; 20. yy sonunda kentlerin 

modern hayatın vazgeçilmez yaşam alanları hali-

ne geldiğini, kentlerdeki yığılmışlığın önceden ön 

görülebilen ancak düzeyi, boyutu tam ölçüleme-

yen, insan ve dış dünya ilişkilerini ortaya çıkardı-

ğını aktardı.

Sosyopark'la ilgili olarak düzenlenen bu ilk top-

lantıda sayın Çelik; “Öncelikli tercihimiz projeyi 

ilk olarak İstanbul'da adımlayıp, modelleyerek 

Türkiye'ye önermek. Hatta ümidimiz sadece Tür-

kiye'nin değil, dünyanın da bu noktada yeni bir 

iş birliği, paylaşım metodu olmasıdır." ifadeleriyle 

tanıtımını sonlandırdı.

Öncelikli tercihimiz pro-
jeyi ilk olarak İstanbul'da 
adımlayıp, modelleyerek 
Türkiye'ye önermek. Hat-
ta ümidimiz sadece Tür-
kiye'nin değil, dünyanın 
da bu noktada yeni bir iş 
birliği, paylaşım metodu 

olmasıdır."

“

Videoları izlemek için akıllı cihazınızla 
QR kodu okutunuz
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Anadolu Kadın ve Aile Derneği tarafından ayda bir dü-
zenlenen; ‘Üsküdar Kitap Tahlilleri’ gençlerin yoğun katı-
lımıyla Vakıf Merkezi’mizde gerçekleştirilmektedir. 

24 Şubat pazar günü gerçekleştirilen program Sena Al-
demir’in moderatörlüğünde yapıldı.

H. Salih Zengin’in “Şişkonun Bütün Adamları” kitabının 
tahlil edildiği programa sayın Zülal İçöz ve Selahaddin 
Karaş konuşmacı olarak katıldılar. 

24 Mart Pazar günü gerçekleştirilen ‘Üsküdar Kitap 
Tahlilleri’ programında ise Agatha Christie’nin “ On Kü-
çük Zenci” kitabı ele alındı. 

Moderatörlüğünü Sena Aldemir’in yaptığı programın 
konuşmacı konuğu sayın Nursena Soylu idi.

Misafir Etkinliklerimiz
Akadder

Aylık Dijital Söyleşiler / Usmed
Uluslararası Sosyal medya Derneği tarafından düzenli 
olarak organize edilen konferanslar Vakıf Merkezi’mizde 
devam ediyor.. 

Başkanlığını Said ERCAN’ı yaptığı USMED son prog-
ramını “ Afrika da Sosyal Medya Var Mı? ” konusu çer-
çevesinde gerçekleştirdi. Konferansa konuşmacı olarak 
katılan TURGUT tunç, İslam ŞENSÖZ, Kemal BAŞOĞ-
LU, Şükrullah DOLU, Yusuf ÇİFTÇİ, Yavuz ATALAY ve 
son olarak Selman ÇELİKTAŞ katıldı.

SMG / Tecrübe Paylaşımları
Sakarya Mezunlar Grubu’nun düzenli olarak gerçek-
leştirdiği;  Tecrübe Paylaşımları etkinlikleri Mavera 
Vakfı’nın ev sahipliğinde bu yılda devam ediyor. 

23 Şubat cumartesi günü gerçekleştirilen Tecrübe 
Paylaşımları etkinliğinin bu ayki konuşmacı konuğu 
;  Prof. Dr. Ercan Öztemel idi. 

Aylık Konferanslar
Bir Adım Grubu

Bir Adım Grubu tarafından düzenli olarak organize 
edilen konferanslar her zaman olduğu gibi geçtiğimiz 
3 aylık dönemde de Vakıf Merkezi’mizde devam etti. 

Sayın İsmail KARASU, Metin KÜLÜNK ve Ramazan 
KAYAN’ın konuşmacı olarak katıldığı konferanslara 
katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

Her ayın ilk cumartesi günü Bir Adım Grubu tarafın-
dan düzenlenen konferanslar düzenli olarak vakıf 
merkezimizde devam etmektedir.
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Aylık Konferanslar
Bir Adım Grubu
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