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Dinimizin direktiflerinden olan dua, kulun 
Yaradan’a yalvarıp yakararak dilek ve 

isteklerini O’na arz edip, ihsân ve ikrâmını niyaz 
etmesidir. İnanan insanların bu inanç ve anlayış 
içinde olup, Allah Teâlâ’dan kendileri ve yakınları 
ile ebediyete intikal eden büyükleri için rahmet, 
mağfiret, sıhhat ve saadet dileğinde bulunmaları, 
inançlarının îcâbıdır. Dolayısıyla devamlı elleriyle 
gönüllerini Allah’a açarak, isteklerini O’na iletme-
leri ve dillerinden duayı eksik etmemeleri gerekir. 
Dualarına din ve devlet büyükleri, ebeveynleri ve 
diğer yakınlarıyla tüm din kardeşlerini dâhil etme-
leri îcâp eder.

Anmak ve anılmak güzel, unutmak ve unu-
tulmak kötüdür. Anan anılır, anmayan yanılır.  
Büyüklerimizin bizlerden bekledikleri, hayırlı dua 
ve iyiliklerle anılmaktır. Biz, bizden önceki büyük-
lerimizi anmalıyız ki, bizden sonra gelenler de 
bizleri ansınlar.

Vefâ, müslümanın muttasıf olması gereken 
müstesnâ meziyetlerden biridir. İyilikler, güzel-
likler ve yapılan hizmetler unutulmamalı, her 
zaman hürmet, minnet ve şükranla anılmalıdır. 
Bizleri doğurup dünyaya getiren annelerimiz, 
besleyip büyüten babalarımız ve eğitip öğreten 
hocalarımızla, yurdumuzu düşman işgalinden 
kurtaran devlet büyüklerimizi, millet ve memle-
ketimizi dâhilî ve hâricî düşmanlarla teröristlerin 
saldırılarından korumak için canlarını fedâ eden 
şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm bü-
yüklerimizle yakınlarımızı hayırlı dualarla anıp, 
ruhlarına Fâtihalar yollamamız, insanî bir vazîfe 
ve İslamî bir vecîbedir.

Bu gerçeğin bilincinde olan biz YOYAV’lılar, 
din ve devlet büyüklerimizle şehitlerimizi, ebedi-
yete göçen ebeveynlerimizi tilâvet-i Kur’ân ve ha-
yırlı dualarla anmayı ilke edinen vefakâr insanla-
rız. Dilleri dualı, davranışları duyarlı ve dostlukları 
devamlı olan sevecen ve samîmî insanlarız. 

Hz. Âdem (a.s.)’den Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’e kadar Allah’ın mesajlarını insanlara 
iletmekle görevlendirilen tüm peygamberler ve 
yakınlarıyla, bilumum Hak dostu velîler, sâlihler, 
âlimler ve davamıza destek veren dostlarımızı 
ve insanlara ihsanda bulunan iyilik ehli insanları 
rahmet, mağfiret ve şükranla anarak hayırlı dua-
da  bulunmayı  îfâsı  îcâp  eden  önemli  bir görev 

kabul ederiz. İlmi, irfanı, imkânı, makamı ve mev-
kiiyle yurdumuzun yücelmesine ve insanımızın 
ilerlemesine katkıda bulunan herkesi minnet ve 
şükranla yâd eder, ebediyete intikal edenlerinin 
ruhlarına rahmet diler, Fâtihalar yollarız. Bize 
hizmet edenlere dua eder, bizim hizmet ettikleri-
mizden de dua bekleriz. 

Bu cümleden olarak 16 Kasım 1240’da 
irtihâl-i dâr-ı bekâ eden Muhyiddin-i Arabî haz-
retlerini, 10 Kasım 1938’de vefât eden Atatürk’ü 
ve 13 Kasım 1980’de vefat eden Mehmet Zâhit 
Kotku’yu, ölüm yıldönümleri günlerinde hatm-i 
şerîfler okuyarak sevabını ruhlarına armağan 
edip, rahmet ve mağfiret niyazıyla anacağımızı 
ifade etmek isteriz.

Diğer din ve devlet büyüklerimizi de doğum 
veya ölüm yıldönümleri dolayısıyla yıl içinde 
düzenleyeceğimiz toplantılarda benzeri dua ve 
dileklerimizle anmaya devam etmenin gayreti 
içinde olduğumuzu da vurgulamak isteriz.

Böylece, din ve devlet büyüklerimizle dostla-
rımıza dua etmeyi görev bilen ve dostlarımızdan 
da dua bekleyen biz YOYAV’lılar, üç önemli hu-
susta da iddialı olduğumuzu belirtmek isteriz:

-Yolumuzdan sapmadan ve çizgimizden 
ayrılmadan her şeyin en iyisini, en güzelini ve en 
doğrusunu yakalamada, yapmada, yaşamada ve 
yaşatmada iddialıyız.

-Ülke ve insanımızın yararına yönelik her 
işte canla başla yer alarak verimli çalışmalar ser-
gilemede iddialıyız.

-Devletimizin yanında, milletimizin emrinde 
ve dar gelirli kardeşlerimizle yoksul yurttaşlarımı-
zın hizmetinde olmayı ilke edinerek, yurdumuzun 
yücelmesi ve insanımızın ilerlemesi için birlik ve 
dirlik içinde el ele ve gönül gönüle yararlı yenilik-
lere yönelmede iddialıyız.

İddiamızın ispatı, yaptığımız faaliyet ve hiz-
metlerdir. Ziya Paşa’nın dediği gibi:

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.” 
Yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesi-

dir diyor, fiilimizin fikrimizle örtüşmesi dileğiyle 
yüce Rabbimizin bizlere ve benzeri çalışmalarda 
bulunan kardeşlerimize tevfîkini refik etmesini 
niyaz ediyoruz.

Biz YOYAV’lılar
Dualı ve İddialıyız

Dr. İbrahim ATEŞ
YOYAV Genel Başkanı



Şehit Anneleri
Hz. Âdem’in dışında herkesin bir 

annesi var. Her kadın anne olmayabilir 
ama doğup dünyaya gelen her insanın 
bir annesi vardır. Anne, insan üreten in-
sandır. Dolayısıyla Hak ve halk nezdinde 
müstesnâ ve mümtâz bir yeri vardır. Ona 
Allah ve Resûlünün verdiği bu değeri 
korumak, hem annelerin hem de çocuk-
larının görevidir. 

Yavrusunu karnında, kucağında ve kalbinde 
taşıyan bu değerli insan, sevgi, şefkat, merhamet 
ve fedakârlıkta örnek insandır. Şefkatin seması, 
merhametin mihrakı ve sevginin simgesi olan bu 
insan, kıymetinin bilinmesi, korunması ve takdir 
edilmesi gereken değerli bir varlıktır.

Çocukların, annelerinin üzerine titreyip, göz-
leri gibi korumaları islamî bir vecîbe ve insanî bir 
vazîfedir. Annelerin çocuklarını bu inanç ve bilinçle 
yetiştirmeleri, çocukların da annelerine ilgi ve iyiliği 
ilke edinmeleri îcâp eder.

Evlâdını din, imân ve vatan sevgisiyle yetiştirip 
millet ve memleketine kazandıran her anne, say-
gıdeğer ve takdire şâyân olan değerli bir varlıktır. 
Ama şehit annelerinin toplumdaki değer ve itibarla-
rı daha farklıdır. Zira diğer annelerin çoğu, çocuk-
larıyla bir arada, onların yanında veya yakınında 
yaşarlar. Ama şehit anneleri genelde genç yaştaki 
yavrularını yitirmenin acısını yüreklerinde taşırlar. 
Bu annelerin kalpleri yaralı, gözleri yaşlıdır. Ancak 
çocuklarının canlarını Allah yolunda, din, iman ve 
vatan uğrunda seve seve fedâ ederek şehâdet şer-
betini içen cennet yiğitleri olduklarını düşünerek, 
şehit annesi olmanın onur ve gururunu yaşarlar. 

Yavrularını yitirmenin burukluğu ile 
birlikte, onların korudukları Türk gençleri-
nin kendilerine manevî evlad, kendilerinin 
de onlara manevî anne oldukları inancını 
taşırlar. Toplumun tüm bireyleri de onlara 
sevgi ve saygıda kusur etmemenin gay-
reti içinde oldukları gibi, şehit olan yavru-
larını yüreklerinde yaşatır, onlara sürekli 
rahmet ve mağfiret niyazında bulunurlar. 

Ülke ve insanımızın güvenliği için canlarını fedâ 
eden bu yüce ruhlu insanları unutmaz, onları min-
net ve mağfiret duygularıyla devamlı yâd ederler.

Bu inanç ve anlayışla faaliyet ve hizmetlerini 
geliştirerek gerçekleştirmenin gayreti içinde olan 
YOYAV, bu yıl anneler günü dolayısıyla şehit anne-
lerinin acılarını paylaşmak, şehit olan yavrularına 
rahmet ve mağfiret niyazında bulunmak gayesiyle 
15 Mayıs 2017 Pazartesi günü “Şehit Anneleri” ko-
nulu bir program düzenledi.

Programa 15 Temmuz’da şehit olan 52 yaşın-
daki Mesut Acu’nun Annesi Düriye Acu ile İstan-
bul’da 10 Aralık 2016 Cumartesi akşamı oynanan 
Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası bölgedeki çevik 
kuvvet polislerini hedef alan bombalı araçla yapılan 
terör saldırısında şehit olan Çevik Kuvvet Polisi 
1996 doğumlu 20 yaşındaki Oğuzhan Duyar’ın 
Annesi Nuran Duyar Hanımefendileri davet etti. 
Tüm şehit annelerini temsilen konuk ettiği bu şehit 
annelerinin katılımıyla gerçekleştirilen program, 
saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Program-
da anneleri sevgi ve saygı ile selamlayıp, günlerini 
kutlayarak sağlık ve saadette dâim olmaları dile-
ğinde bulunan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim 
Ateş, davetlileri duygulandıran konuşmasında şu 
cümlelere yer verdi:
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Dr. İbrahim Ateş



“Saygıdeğer anneler, kıymetli konuklar, değerli 
dostlar, sevgili kardeşlerim, basınımızın güzîde 
temsilcileri!

Anneler günü dolayısıyla düzenlediğimiz bir 
kutlama programında daha sizlerle bir araya gel-
menin sevinç ve saadeti içinde seçkin heyetinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyor, yavrularınız ve tüm 
sevdiklerinizle birlikte mutlu ve müreffeh bir hayat 
yaşamanız temennisiyle gününüzü kutluyor, bugün 
yaşadığınız huzur ve mutluluğun ömür boyu devam 
etmesini diliyorum.

Gününüzün dününüzden, geleceğinizin günü-
nüzden daha güzel olması niyazıyla sözlerime baş-
larken, her yaş ve her seviyedeki evladın, annele-
rine ilgi, ihtimam ve ihtiramda dikkatli ve dirâyetli 
davranışlarda bulunup, ihmal, isyan ve kusurdan 
kaçınmalarını temenni ve tavsiye ediyorum.

Kıymetli konuklar!
Malumunuz olduğu üzere insanı Allah yaratır, 

anne dünyaya getirir. Allah insanı yaratır, yaşatır ve 
sayısız nimetlerle kuşatır. Anne, yavrusunu karnın-
da, kucağında ve kalbinde taşır. Baba, çocuğuna 
bakar, korur ve yetiştirir. Dolayısıyla her insan, 
Allah’a iman, ibâdet ve itaatla, ebeveyne de ihsân, 

ihtirâm ve ikramla yükümlüdür. Siz bu yükümlülü-
ğü, Allah’a şükür, ebeveyne teşekkürle de ifade 
edebilirsiniz. 

Bu gerçeğin bilincinde olan her insan, Allah’a 
kullukta kusur etmemenin ve ebeveyne hürmet ve 
hizmette eksik davranmamanın gayret ve kararlılı-
ğı içinde olmalıdır. Bunun için de kutsal kitabımız 
Kur’ân-ı Kerîm’in İsrâ Suresi’nin:

“Rabbin, sadece Kendisine kulluk etmenizi, 
ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde 
emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında 
yaşlanırsa, kendilerine ‘öf!’ bile deme; onları azar-
lama; ikisine de güzel söz söyle. 

Onları esirgeyerek alçak gönüllükle üzerlerine 
kanat ger ve: ‘Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni 
nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de Sen onlara (öyle) 
rahmet et!’ diye dua et.”

Mealindeki 23-24. ayetlerini dikkatle ve di-
râyetle okuyup içeriğini anlama ve îcâbının îfâsı 
cihetine gitmenin gayreti içinde olmalıdır. 

Yaradan’a yâr olmanın, doğurup dünyaya ge-
tiren anne ile besleyip büyüten babanın gönüllerini 
kazanmanın yolunun böyle davranmaktan geçtiği 
unutulmamalıdır.  
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Programa katılanlardan bir grup.

Dr. İbrahim Ateş, Düriye Acu’ya YOYAV’ın şükran plaketini takdim etti. Dr. İbrahim Ateş, Nuran Duyar’a YOYAV’ın şükran plaketini takdim etti.



Hepimizin üzerinde Allah ve Peygamberden 
sonra en çok hak sahibi olan annelerimizdir. Onlar-
dan sonra babalarımız gelir. Daha sonra nineleri-
miz, dedelerimiz, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz 
gelir.

Hepimizin bildiği veya duyduğu bir hadîs-i şerîf 
var. Bu hadîs-i şerîfi okur, dinler veya söyler geçe-
riz. Üzerinde saatler, günler ve haftalarca durup dü-
şünmemiz ve davranışlarımızı içeriği istikametinde 
dizayn etmemiz gereken, bu hadîs-i şerîfin meali 
şöyledir:

“Ashâbdan biri: ‘Ey Allah’ın Resûlü! İnsanla-
rın kendisine iyi davranmam hususunda en çok 
hak sahibi olan kimdir?’ dedi. Resûlullah (s.a.v.): 
‘Annendir.’ buyurdu. Sahabe: “Daha sonra kimdir?’ 
dedi. Resûlullah (s.a.v.): ‘Annendir.’ buyurdu. Sa-
habe: ‘Daha sonra kimdir?’ dedi. Resûlullah 
(s.a.v.): ‘Annendir.’ buyurdu. Sahabe: ‘Daha 
sonra kimdir?’ dedi. Resûlullah (s.a.v.): ‘Ba-
bandır.’ buyurdu. 

İnsan üzerinde hak sahibi olan çok kişi 
var. Ama, en çok hak sahibi olan tek kişi var. 
O da annedir.

En çok hak sahibi olana, en çok hak-
sızlık etmek, evlad için büyük bir felakettir. 
Peki, neden anne insan üzerinde en çok 
hak sahibidir? Çünkü anne, insan için en 
çok zahmet çeken ve ona en çok merhamet 
eden insandır. Onu hayatı boyunca taşıyan 
kimsedir. Dokuz ay karnında taşır. Büyüyün-
ceye kadar kucağında taşır. Ölünceye kadar 
da kalbinde taşır. 

Maalesef insanlar, kendilerini korumak için 
hayatını tehlikeye atan ebeveyni korumaya o kadar 
özen göstermezler. 

Anne evladına büyüsün diye bakar, üzerine 
titrer. Evlad annesine ölsün de kurtulayım diye 
bakarmış. 

Öte yandan insanlar maalesef kendilerinden 
dünyaya gelenleri, kendilerini dünyaya getirenler-
den daha çok düşünürler. Oysa kendilerinden dün-
yaya gelenlerin yerine başkalarının dünyaya gel-
mesi muhtemel, ama kendilerini dünyaya getirenle-
rin yerine başkalarının dünyaya gelmesi muhtemel 
değildir. Neden böyle? Çünkü evlad ebeveynden 
bir parça, ebeveyn evlattan bir parça değil de on-
dan. Bu bakımdan sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in 
kızı Fâtıma hakkında söylediği bir hadîs-i şerîfinde 

4

Dr. İbrahim Ateş,  şehit anneleri Düriye Acu ve Nuran Duyar, programa katılan konukların bir kısmı ile birlikte.

Dr. İbrahim Ateş, şehit anneleri (solda) Nuran Duyar ve (sağda) Düriye Acu ile birlikte.
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geçen: “Fâtıma Benden bir parçadır.” cümlesi, dü-
şüncemizi destekleyen mübârek bir cümledir. 

Şehit annelerinin, şehit olan yavrularını yitir-
mekten doğan ızdırâbının ne denli büyük olduğunu 
anlamak için, onların kendilerinden bir parça olduk-
larını düşünmek yeterli olur.

Ateş düştüğü yeri yakar. Şehit annesi ya da 
babası olmayan kimse, şehit annesi ve babasının 
acısını tam manasıyla anlayamaz. Büyüklerimizin 
dediği gibi, damdan düşenin hâlinden damdan dü-
şen anlar.

Milletçe, çocukları şehit olan anne ve babalara 
manevî evlad, anne ve babaları şehit olan yetim-
lere de manevî ana-baba olmalıyız. Gerçi kimse, 
evladını kaybeden ebeveyne acısını unutturamaz 
ve kimse yetim kalan çocuğa anne-baba şefkatini 
yansıtamaz ama, herkes acıyı paylaşma ve şefkati 
yansıtmada az da olsa başarılı olabilir. O yakınlığı, 
yüreği yanan kardeşlerimizden esirgememeliyiz. 
Sevinçlerin paylaşıldıkça artacağını, üzüntülerin de 
paylaşıldıkça azalacağını unutmamalıyız. 

Şehitlerimizin ana-babalarına saygıda, eşle-
rine ve yetimlerine de sahip çıkmada seferber ol-
malıyız. Onları koruyup kollamada, kendi yakınları-
mıza gösterdiğimiz ilgi ve ihtimamın daha fazlasını 
göstermeliyiz. Devletimiz bu ilgiyi esirgememekte-
dir. Milletimiz de devletimizin yanında olmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi nokta-
larken, bugün için yazmış olduğum altı dörtlükten 
oluşan “Her Ana Bir Kıymet Bana” başlıklı şii-
rimle sizleri selamlayarak huzurunuzdan ayrılmak 
istiyorum:

Havva Anadan bu yana,
Her ana bir kıymet bana.
Çocuk doğuran her ana,
Çok değerli, çünkü ana.

Evlada şefkattir ana.
Sebeb-i rahmettir ana.
Canından can veren canan,
Rifkat ve rif’attir ana.

Dokuz ay karnında taşır.
Doğurur, durmaz, uğraşır.
Ağlarsa koşar ulaşır.
Çare olmaya çalışır.

Ayağının altı cennet.
Özü sevgi, sözü şefkat.
Göğsü gıda, gözü rahmet.
Hürmete layıktır ana.

Ana gibi anan olmaz.
Yavrusuyçin yanan olmaz.
Yurdumuz gibi güzel yurt,
Ana gibi canan olmaz.

Ana ana canım ana,
Kanından kan verdin bana.
Süt emzirdin kana kana.
Nasıl sarılmayım sana.

Dr. Ateş’in bu mesaj yüklü konuşmasıyla göz-
leri yaşartan şiirinden sonra “Yılın Şehit Anneleri” 
seçilen Düriye Acu ile Nuran Duyar’a ödülleri tak-
dim edildi ve programa katılan annelere birer gül 
ve kolonya sunuldu. Program, hazırlanan ikramın 
alınmasıyla noktalandı.

Dr. İbrahim Ateş,  programa katılan konukların bir kısmı ile birlikte.
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Dr. İbrahim Ateş

Bilgi Alışverişi
Hayatı hakaik-i Kur’âniye’ye uygun 

olarak değerlendirmeyi ve halkı Hakk’ın 
rızasına yönlendirmeyi hedefleyen YO-
YAV, yıllardır yürüte geldiği yetişkinlere 
yönelik bilgi ve beceri kurslarıyla, yurdu-
muzun yücelmesine ve insanımızın iler-
lemesine katkıda bulunmanın gayret ve 
kararlılığı içindedir. Yirmi dokuz yıldır Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı bazı halk eğitim 
merkezleriyle işbirliği yaparak düzenlediği kurslara 
katılan yetişkinlere yeni ve yararlı bilgiler edinme 
imkânı sağlayan Vakfımız, bugüne kadar on binler-
ce insanı aydınlatmanın bahtiyarlığına erdi. 

Bu cümleden olarak 2016-2017 eğitim ve öğ-
retim yılında düzenlediği bilgi ve beceri kurslarına 
katılan kursiyerlerden kurslarını başarıyla bitiren 
135 kursiyere, 25 Mayıs 2017 Perşembe günü 
gerçekleştirdiği mezuniyet töreninde sertifikaları ile 
başarı belgelerini verdi. 

Saygı duruşu ve İstiklâl Mar-
şı ile başlayan törende YOYAV 
Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, 
Çankaya Başkent Halk Eğitim 
Merkezi Müdür Yardımcısı Fikret 
Selamoğlu, VGM Vakıflar Meclisi 
Üyesi Ahmet Temizkök, 22, 23 
ve 24. Dönem Manisa Milletvekili 
ve YOYAV Mütevelli Heyet Üyesi 
Hüseyin Tanrıverdi ile 20. Dönem 
Adana Milletvekili ve YOYAV Yö-
netim Kurulu Üyesi Dr. İ. Ertan 
Yülek birer konuşma yaparak 
öğrenip öğretmenin önemi ve 
YOYAV’ın yıllardır yürüte geldiği 

kurs faaliyetleriyle ülke eğitimindeki yeri-
ni dile getirdiler. 

Törende ilk konuşmayı yapan Dr. 
İbrahim Ateş, bir eğitim ve öğretim yılını 
daha geride bırakıp, kurslarını başarıyla 
bitiren kursiyerlerin mutluluğunu paylaş-
manın sevinç ve saadeti içinde duygu ve 
düşüncelerini şu cümlelerle ifade etti:

“Sayın Milletvekillerim, Sayın Va-
kıflar Meclisi Üyemiz, Sayın Başkent Halk Eğitim 
Merkezi Müdür Yardımcımız, kıymetli konuklarımız, 
değerli kurs öğretmenlerimiz, sevgili kursiyerleri-
miz, basınımızın güzîde temsilcileri!

2016-2017 eğitim ve öğretim yılında düzen-
lediğimiz 55-56. Dönem bilgi ve beceri kurslarına 
katılan kursiyerlerimizden kurslarını başarıyla 
bitiren 135 kursiyer için tertiplediğimiz mezuniyet 
törenine teşrif ederek bizimle birlikte olma incelik 

Törene katılanlardan bir grup.
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ve yüceliğini gösteren güzîde heyetinizi gönülden 
ve samîmî duygularımızla selamlıyor, şerefli varlı-
ğınızla törenimizi taçlandırmanızın haz ve huzuru 
içinde şahsım, kurs öğretmenlerimiz ve kursiyerle-
rimiz adına hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi 
arz ederek hoş geldiniz diyorum.

YOYAV, her gün hayırlı bir hizmetin peşinde 
olmayı hedeflemektedir. Bu salonda dün bir sünnet 
şöleninde idik. Bugün bir mezuniyet törenindeyiz. 
Üç gün sonra da dar gelirli ailelere vereceğimiz 
iftarların ilkinde olup, onlarla birlikte iftar sevincini 
paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Onu plan-
lanan diğer iftar yemekleri izleyecek ve sezonumuz 
21 Haziran 2017 Çarşamba günü kutlanacak Kadir 
Gecesi dolayısıyla düzenleyeceğimiz Kur’ânî Birlik-
telik ve Dua Günü programıyla noktalayacağız.

Hayatımızın her safhasındaki iş ve uğraşları-
mızla ilgili öğreti ve uyarılarıyla bizleri iyiye, doğ-
ruya ve güzele yönlendiren sevgili Peygamberimiz 
(s.a.v.)’in, ilim öğrenmeye dair hadîs-i şerîflerinden 
birinde: “Ya bilen, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da 
seven ol. Beşinci olma helâk olursun.” buyurulmak-
tadır. 

Bu hadîs-i şerîfte, olunması istenilen dört ke-
simin dördü de şu anda bu salonda bulunmaktadır. 
Yani aramızda bilen, öğrenen, dinleyen ve ilim ehli 
ile öğrenenleri seven kimseler var. Hamdolsun içi-
mizde ilme ilgisiz ve ona engel olarak helâk olmayı 
hak edecek kimse yok. 

Bilmediğini öğrenmek ve bildiğine yenilerini 
eklemek amacıyla kurslarımıza katılıp yeni ve ya-
rarlı bilgiler edinme erdemine eren kıymetli kursi-
yerlerimizin mezuniyet törenine teşrif ederek onları 
onurlandıran siz saygıdeğer konuklarımızın rıza-i 
ilahîyle ödüllendirilmenizi ve ilmin ışığında ilerle- 

yip parlak yarınlara doğru yol almanızı diliyorum.
Doğru ve doyurucu bilgilerle donanmamız, 

dostluk ve kardeşlik duygularıyla dolmamız, duyarlı 
ve dirayetli düşüncelerle davranışlarımızı dizayn 
etmemiz temennisiyle sözlerime başlarken, ilme 
tâlip, hilme mâlik ve iyiliğe sâlik olan müstesnâ ve 
mümtâz kişilerden olmamızı niyaz ediyorum.

Malumunuz olduğu üzere insanlar ihtiyaçlarını 
temin etmek için birbiriyle alışveriş ilişkisi içinde 
olurlar. İhtiyaç fazlası ürünlerini, onlara muhtaç 
olan insanlara satmak, başkalarının ürettiklerinden 
muhtaç oldukları mal, malzeme ve emtiaları da on-
lardan satın almak için birbiriyle alışveriş yaparlar. 

Başkalarıyla bir arada yaşamanın özellik ve 
güzelliklerinden biri olan bu alışverişlerin başında 
bilgi alışverişi gelir. Bilenin bildiğini öğretmesi, bil-
meyenin de bilmediğini öğrenmesi için bu alışveriş 
herkes için hayatî ehemmiyet arz eder. Bunun için-
dir ki, çatısı altında bulunduğumuz YOYAV, öğrenip 
öğretmeyi ve üretip ikram etmeyi ilke edinmiştir. Bu 
ilke istikametinde faaliyet ve hizmetlerini yirmi sekiz 
yıldır yılmadan, yorulmadan yürüterek ülke ve insa-
nımızın hizmetinde olmuştur.

Hakk’ın rızası doğrultusunda halka hizmet 
yolunda hızlı adımlarla ilerlemenin gayret ve ka-
rarlılığı içinde olan bu Vakıf, darda kalana dost, 
yolda kalana yoldaş ve aç kalana arkadaş olmanın 
yanında, gençlere burs ve yetişkinlere bilgi vererek 
ilim, irfan ve talim-i Kur’ân hizmetini kesintiye uğrat-
madan sürdürmüştür. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in: “Beşikten 
mezara kadar ilim talep edin.” mealindeki talimatı-
na uyarak her yaştaki herkesi ilim talep etmeye ve 
her gün bir şey öğrenmeye davet etmiştir. 

Törene katılanlardan başka bir grup.
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“Okumaya kanmadım./Geçen 
ömre yanmadım. Kırk yıldır mu-
allimim./ Çok şükür usanmadım.” 
diyen merhum Muallim Rif’at’ın 
örnek alınmasını tavsiye etmiştir.

“Bilgimizin kaynağı Kur’ân ve 
Sünnet olmalı, beynimiz bu bilgiy-
le dolmalı ve hayatımız hakaik-i 
Kur’âniyeyle aydınlanmalıdır.” de-
miştir.

Kıymetli konuklar!
Bilindiği üzere bilgi beynin gıdası ve hayatın 

cilasıdır. Büyük-küçük herkes bu gıdayı almalıdır. 
Zira öğrenmenin yaşı yoktur. Her yaşta ve her gün 
öğrenilecek bir şey vardır. Yetişkinler kendilerini 
yeni bilgilerle yenilemeli ve bilgi birikimleriyle de 
genç kuşakları yönlendirmelidirler. İlerleyen yaşlar-
da ilme ve ilmî ilerlemeye ilgisiz başlar olmamalıdır. 
Unutulmamalıdır ki, büyükleri bilgisiz olan toplum-
ların, küçükleri ilgisiz olur.

21 Şubat 2017 Salı günü TRT’nin saat 18.00 
haberlerinde, Gaziantep’de 93 yaşındaki Zennup 
Nine’nin Kur’ân-ı Kerîm’i okumayı öğrendiğini 
duyuran haberi izlemiştim. Bu haberde Zennup 
Nine’nin Kur’ân-ı Kerîm’i okumasından örnek de 
verilmişti. Zennup Nine yaptığı kısa konuşmada 
herkese evde boş oturmayıp, gelip Kur’ân-ı Kerîm’i 
öğrenmelerini tavsiye etmişti. 

6 Mart 2016 Pazartesi günü 
Kanal A’nın saat 11.00 haberle-
rinde de, Trabzon’da yaşayan 71 
yaşındaki Abdurrezzak Hacısali-
hoğlu’nun üniversiteyi bitirdiğine 
dair görüntülü bir haberi izlemiş-
tim. Aynı haber programında bazı 
milletvekillerinin Osmanlıca’yı 
öğrenmeye katıldıklarına ve oku-
maya başladıklarına dair bir haber 
de yayınlanmıştı. 

Yine bir gazetede 1931 yılında Balıkesir’in 
Edremit İlçesi’nde dünyaya gelen Fatma Aktar’ın, 
84 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi’nden mezun olmaya hazırlandığına dair haberi 
okumuştum.

Bunlar ve benzeri haberler, herkesin gayretini 
kamçılamalı ve örnek alınmalıdır. İlmini arttırmak ve 
bilgisine bilgi katmak isteyen yetişkinlere kapılarını 
ardına kadar açan YOYAV, kurslarına katılan kar-
deşlerine dünya ve ahiret hayatı ile ilgili doğru ve 
doyurucu bilgiler kazandırmanın gayreti içindedir.

Bilgi geliştirici girişimlerde ve ilgi arttırıcı ça-
lışmalarda bulunan bu Vakıf, yürüte geldiği böylesi 
yoğun ve yorucu faaliyetleriyle yörenin ve yönetici-
lerin takdirini toplamaktadır.  Ancak takdir edildiği 
bu başarılı çalışmalarını baş döndürme vesîlesi de-
ğil, benzeri çalışmalara yönelmede itici güç kabul 
etmektedir. 

(soldan sağa) Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Fikret Selamoğlu, 20. Dönem Adana Milletvekili Dr. İ. Ertan Yülek, YOYAV Genel 
Başkanı Dr. İbrahim Ateş,. 22, 23 ve 24. Dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ve VGM Vakıflar Meclisi Üyesi Ahmet Temizkök bir arada.  

Dr. Ateş, Dr. İ. Ertan Yülek’e bir buket takdim etti. Dr. Ateş, Hüseyin Tanrıverdi’ye bir buket takdim etti. Dr. Ateş, Ahmet Temizkök’e bir buket takdim etti.

Dr. Ateş, Fikret Selamoğlu’na bir buket takdim etti.
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2016-2017 eğitim ve öğretim 
yılında 1 Ekim 2016-23 Ocak 
2017 tarihleri arasında 55. Döne-
mine 194 kişinin, 6 Şubat-25 Ma-
yıs 2017 tarihleri arasındaki 56. 
Dönemine de 148 kişinin katıldığı 
bilgi ve beceri kurslarına devam 
eden kursiyerlerden 135 kişi kurs-
larını başarıyla bitirdi. Bu başarılı 
kursiyerlere az sonra huzurunuz-
da sertifikalarıyla başarı belgeleri 
takdim edilecektir.

Onların yetişmelerine katkıda 
bulunan kurs öğretmenlerimizle, kurs-
larımızı gerçekleştirmemize yardımcı 
olan Çankaya Başkent Halk Eğitim 
Merkezi yöneticilerine, şerefli varlığı-
nızla törenimizi taçlandıran siz kıymetli 
konuklarımıza şükranlarımızı sunuyor, 
kursiyerlerimizi gönülden kutluyor ve 
bugün için yazdığım “Oku” başlıklı altı 
dörtlükten oluşan şiirimle sizleri selam-
layarak huzurunuzdan ayrılmak istiyorum.”

.Dr. Ateş’in bu mesaj yüklü konuşmasıyla ya-
kında yayınlanacak olan “Arayış” adlı şiir kitabında 
yer alan yönlendirici şiirinden sonra, kürsüye gelip 
birer konuşma yapan Fikret Selamoğlu, Ahmet Te-
mizkök, Hüseyin Tanrıverdi ve Dr. İ. Ertan Yülek’e 
birer buket, kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlere 

de sertifikaları ve başarı belgele-
riyle birlikte birer gül takdim edildi. 

Tören, sunulan ikramın alın-
masıyla noktalandı.

Dr. Ateş’ten sonra kürsüye 
gelen Çankaya Başkent Halk 
Eğitim Merkezi Müdür Yardımcı-
sı Fikret Selamoğlu yaptığı kısa 
konuşmada şunları söyledi: 

“Saygıdeğer başkanım, kıy-
metli konuklar ve kursiyerlerimiz! 

Başkent Halk Eğitim Merkezi olarak 
YOYAV’ın bu güzel etkinliğine memnu-
niyetimizi ifade ediyoruz. Başkanımın da 
söylediği gibi ilmini arttırmak ve bilgisine 
bilgi katmak isteyen yetişkinlere kapıla-
rını açan YOYAV’ın kurslarına katılan 
kardeşlerime başarılar diliyorum. 

YOYAV’ın bu inanç ve anlayışla, 
millet ve memleketimizin yararına olan 
her hayırlı iş ve çalışmalarda muvaffak 

olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bu dilek 
ve duygularımla gününüzün dünden güzel, yarını-
nızın bugünden daha güzel, son anımızın da en 
güzel olmasını temenni ediyorum. 

Ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı YOYAV’ı 
ve tüm YOYAV gönüllülerini tebrik ediyorum. Sizleri 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Dr. İbrahim Ateş, YOYAV Kurs Öğretmeleri ile bir arada. 

Afet Tan Ayşe Doyuk Fatma Yılmaz

Gülsen Akgöl

Fikret Selamoğlu
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İslamiyette en büyük mertebelerden birisi, 
şehit olan kimselerindir. Şehidin kanı ile âli-

min mürekkebi tartılıyor ve âlimin mürekkebi ağır 
geliyor. Bu da hadîs-i şerîf. 

Allah razı olsun İbrahim Bey, YOYAV kurulma-
dan önce Libya Kültür Merkezi’nde Kur’ân-ı Kerîm 
öğretiyordu. Muallim-i Kur’ân idi. İbrahim Bey mün-
ferid olarak da hep öğretiyor maşallah. Bizler de 
inşallah öğrenenlerden ve öğretenlerden olalım.

Geçen Mecliste bir doktor hanımla görüşüyo-
ruz. Söz YOYAV’a geldi. Ben orada Kur’ân okuma-
yı öğrendim dedi. Şimdi burada hazıruna şöyle bir 
bakıyorum. Hemen hemen herkes orta yaş guru-
bunda. Bunun manası ne? Bu yaşta buraya gelip 
de hem dünyevî, hem de uhrevî ilimleri hele hele 

Kur’ân öğrenmek büyük bir nimet. Onun için sizleri 
can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Ben on beş yıla yakın üç farklı üniversitede 
hocalık yaptım. Sezon başında sınıfa girip ilk derse 
başladığımız gün, talebelerin okuması için tahtaya 
yazdığım ilk şey: “Aman cahilliğinizi kaybetmeyin. 
Bir daha bulamazsınız.” Ne demek? Biliyorum 
dersen öğrenmezsiniz, ukalalık yaparsınız, bilgiçlik 
taslarsınız. Bunu nefsimde, talebelerimde pek çok 
defa denemişimdir. En çok biliyorum diyenler, imti-
hanlarda en zayıf notu alanlardır. Onun için ne mut-
lu size ki, öğrenmeyi kendinize şiar edinmişsiniz.

Yıllarca evvel lise talebelik yıllarımda meşhur 
bir Amerikalı yazarın ‘Üzüntüyü Bırak Yaşamaya 
Bak’ diye bir kitabı vardı. Keşke şimdi olsa da genç-

Öğrendiklerinizi Geliştirmeye 
Devam Ediniz

Yük. Müh. Dr. İ. Ertan YÜLEK
20. Dönem Adana Milletvekili

Sema İşlak Ülker Temizkök Melike Kutay

Tülay Yetkin Meral Demirok Necla Balaban 
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ler okusalar. Orada okuduğum bir 
şey var. 

40 veya 45 yaşına gelmiş bi-
risi üzülüyor. Diyorlar ki, niye üzü-
lüyorsun? Ben doktor olacaktım 
olamadım. Mani olan nedir? Ben 
40 yaşına geldim. Şimdiden sonra 
doktor mu olacağım? Peki 5 sene 
sonra kaç yaşına geleceksin? 45 
diyor. Peki şimdi başlayıp 5 sene 
sonra doktor olsan ne olur? İyi olur 
diyor. O zaman sen yerinme, üzül-
me, üzüntüyü bırak, ölene dek yaşamaya bak. 

Onun için ben sizleri gerçekten tebrik ediyo-
rum. Ama burada bitmez. Bu neye benzer biliyor 
musunuz? Ağaç suya doymaz. Suladıkça fidanları 
artar, gürleşir. Bizler de okudukça, öğrendikçe 
ilmimiz artar. Ağacı sulamazsanız kurur, bildikle-
rinizi eğer geliştirmezseniz unutulur ve 
fikren kururuz. Onun için bir ağabeyiniz, 
bir babanız olarak size tavsiyem, burada 
öğrendiklerinizi şahsi olarak geliştirmeye 
devam ediniz.

Şimdi öğrenmenin o kadar çok aletleri 
var ki. Kitaplar var, radyolar var, televiz-
yonlar var, hele internet denen bir şey çıktı 
onlar var, kasetler var, cd’ler var. Onun için 
devamlı öğrenme imkânınız var. Burada 
öğrendiklerinizle inşallah âlim olursunuz. 
40 yaşında başlayan bir insan nasıl doktor 
olduysa, ben de bu yaşta başladım, inşal-
lah ilmimi tekâmül ettiririm der. 

Başta İbrahim Bey olmak üzere hocalarımızı 
ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Öğretenler-
den, öğretene yardımcı olanlardan oldular. Siz 
değerli kursiyerleri canı gönülden tebrik ediyorum. 
Neden? Çünkü siz de öğrenenlerden oldunuz. Sev-
giler ve saygılar sunuyorum.

Sertifikalarını YOYAV Mütevelli Heyet Üyesi Dr. İ. Ertan Yülek’in elinden alan kursiyerler, Dr. İ. Ertan Yülek ve Dr. İbrahim Ateş ile bir arada.

Fatma Özçelik Neşe Dülger

Törene katılanlardan bir grup.
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YOYAV’ın çok değerli Genel Başkanı, YO-
YAV’ın çok değerli yöneticileri, yetkilileri ve görev-
lileri, saygıdeğer YOYAV dostları, hanımefendiler, 
beyefendiler, basınımızın değerli mensupları, hepi-
nizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Bugün yine YOYAV’da ayrı bir güzellik, ayrı 
bir heyecan yaşanıyor. Bugün 2016-2017 Eğitim 
ve Öğretim kursunun bitirilmiş olması ve onurlu bir 
gün olarak ifade edilen mezuniyet töreni gerçekleş-
tirilmiş oluyor. Bu onurlu günde, onur duymak için 
aranızdayız. Bu süre içerisinde eğitim alan bütün 
kursiyerleri ve eğitim veren bütün eğitimci arkadaş-
larımıza teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden 
razı olsun diyorum.

Tabii ki değerli Başkanımız her zamanki gibi 

güzel belagatıyla, ifadeleriyle bizleri memnun ve 
mesut etti. Günün anlamına ait çok güzel bir konuş-
ma yaptılar. Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi 
Müdür Yardımcımız da özet olarak bu kursların ve 
eğitimin amacını ifade ettiler. 

Elbette eğitim, öğretim ve öğrenim tartışılmaz 
kavramlardır. Bunları kavrayamadığımız zaman 
cahil kalırız. Bu, hem kendimizin, hem ülkemizin, 
hem de toplumumuzun ve dünyamızın çözülmesi-
ne, bozulmasına sebep olur. Bu açıdan Hz. Pey-
gamber (s.a.v.): “İlim Müslümanın yitik malıdır. Onu 
nerede bulursa alır.” “İlim Çin’de de olsa onu alı-
nız.” buyuruyor. Yunus Emre de: “İlim ilim bilmektir/
İlim kendin bilmektir/Sen kendini bilmezsin/Bu nice 

Her Gün Kendimizi
Yenilememiz Gerekiyor

Hüseyin TANRIVERDİ
22, 23. ve 24. Dönem Manisa Milletvekili

Nurten Yılmaz Semiha Şehnaz Şen Mahinur Öz

Döndü Bektaş Ferhan Altın Meryem Uzunöz
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okumaktır.” dizeleriyle ilmin öğrenilmesini ve alınan 
ilimle kendimizi yetiştirmemizi ifade etmektedir. 

Evet, ilim tahsil ettiğimiz zaman kendimizi ye-
tiştirmiş, çevremizi eğitmiş oluruz. Ülkemizin, dün-
yamızın geleceğinin omurgası oluruz. Bu anlamda 
sorumluluklarımızı biliriz. İnsanlar sorumluluklarını 
bildiklerinde sorunları tespit eder ve çözüm yolları-
nı bulurlar. Ancak bunları ilimle öğrenebiliriz. 

Zamanın birinde bir yaşlı zat vefat etmeden 
önce oğullarını davet ediyor: “Bakın ahırda 17 
tane devemiz var biliyorsunuz. Bu 17 deveyi ben 
öldükten sonra kendi aranızda hayvanları parça-
lamadan, kesmeden canlı canlı dağıtın” diyor. Üç 
oğlu bu vasiyeti dinliyorlar. Bu vasiyetin içerisinde 
baba taksim ederken de diyor ki: “Büyük oğlum bu 
konuda hayli emek çekti, dolayısıyla bu develerin 
yarısı onun olsun. Ortanca oğlumun da emeği göz-
den kaçırılmaz, üçte biri de onun olsun ve dokuzda 
biri de en küçük oğlumun olsun.” Daha yarısı bü-
yük oğlumun olsun deyince, bu üç kardeş develeri 
parçalamadan nasıl bölüşeceğiz diye birbirlerine 
bakışıyorlar. Doğrusu her halde biz de birbirimize 
bakıyoruz. 17 deveyi parçalamadan, bölmeden en 
büyük oğlan yarısını alacak. 

Bunlar kendi aralarında müzakere ediyorlar. 
En sonunda yakın köyde bulunan ilim erbabı ve 
ilmiyle âmil büyük bir zata gidiyorlar, meseleyi an-
latıyorlar: “Babamız vefat etti, ama vefatından önce 
bize böylesi bir vasiyeti var. Dolayısıyla biz bu 17 
deveyi kendi aramızda, bu vasiyete uygun parçala-
madan bölemeyeceğimizi düşündük ve size geldik, 
ne yapmamız lazım” diyorlar. Bu veli kul, ilim erbabı 
büyük insan: “Şu arka bahçede benim bir tane de-
vem bağlı, alın onu götürün, kendi aranızda taksim 
edin” diyor. Olur mu olmaz mı? Kendi aralarında 
itiraz etmeye kalkıyorlar ama O veli kul diyor ki: 
“Alın götürün, sizin olsun” diyor. Onlar seviniyorlar, 
17 deve 18 tane oluyor, kendi aralarında dağıta-
caklarını düşünüyorlar. Alıyorlar deveyi gidiyorlar. 
Baştan 9 deveyi büyük oğlan alıyor. Geri kalan 
develerden üçte birini de yani 6 tanesini de ortanca 
oğlan alıyor. Geri kalan dokuzda bir deveyi küçük 
oğlan alacak ya, o da iki tanesini alıyor. Devenin 
biri artıyor. Alıyorlar o deveyi müracaat ettikleri o 
veli kula götürüyorlar. Diyorlar ki, biz bu deveyi 
aldık, kendi aramızda bölüştük ama bölüştükten 
sonra da bu bir deve arttı. Dolayısıyla biz bu sizin 
devenizi de getirdik, teslim ediyoruz.

Sertifikalarını YOYAV Mütevelli Heyet Üyesi Hüseyin Tanrıverdi’nin elinden alan kursiyerler, Hüseyin Tanrıverdi ve Dr. İbrahim Ateş ile bir arada.

Mediha Yücel Firizan Yılmaz Gülümser Balaban
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Bundan anladığınız elbette 
ilim erbabı sorumluluk duyan, 
sorun çözen insandır. Bana ne 
kardeşim, kendi aranızda deve-
lerinizi bölüşün, mirası paylaşın, 
nasıl yaparsanız yapın demiş, bir 
sorumsuzluk duymuş olsaydı, bir 
ilim erbabı olmamış olsaydı, bir 
Allah dostu olmamış olsaydı, o 
zaman bu sorun çözülemezdi. 

Dolayısıyla ilmin, bilimin, öğ-
renmenin her zaman, her alanda sorun çözücü ol-
duğunu bilmemiz gerekiyor. Bu çerçevede her gün 
kendimizi yenilememiz gerekiyor. Eğer kendimizi 
yenilemezsek, çevremizi yenileyemeyiz. Evlatla-
rımızı, kardeşlerimizi, torunlarımızı yetiştiremeyiz. 
Dolayısıyla geleceğimizi inşa edemeyiz, teminat 
altına alamayız. 

Hani bir Çin atasözü vardır: “Bir yılını düşünen-
ler ekin eksinler, on yılını düşünenler ağaç diksinler. 
Ama yüzyılları düşünenler insanlar yetiştirsinler.” 

Dolayısıyla insan yetiştirmek çok 
önemlidir. 

Bu anlamda YOYAV’ın emek-
leri oldukça büyüktür. İbrahim 
Hocamız edindiği bilgileri ken-
dinde hapsetmeden ve eğitimci 
arkadaşlarımız öğrendiklerini ken-
dinde muhafaza etmeden olduğu 
gibi paylaşıyorlar ve yaşça büyük 
olanlar tecrübelerini, birikimlerini 
paylaşıyorlar. YOYAV ruhuyla bir 

de imkânlarını paylaşınca, o zaman güzellikler 
ortaya çıkıyor. 

YOYAV Başkanımız ve YOYAV kadrosuna, 
bütün mensuplarına, gönüldaşlarına bu güzel kat-
kılarından dolayı bir defa daha teşekkür ediyorum 
ve bu kurslarda başarı sağlamış bütün arkadaşla-
rımıza, elde ettikleri bu ilmi dostlarıyla paylaşma-
larını tavsiye ederek başarılarının devamını diliyor, 
sizleri Allah’a emanet ediyorum. 

Nurten Akar Çiğdem Hüner Finaz Kırbaş

Necla Baş

Törene katılanlardan başka bir grup.
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Saygıdeğer YOYAV Başkanı, Sayın Milletve-
killeri, çok kıymetli hazirun, hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Vakfın 2016-2017 faaliyetleri için Sayın Başka-

nımızı tebrik ediyorum. Vakfın düzenlediği kurslardan 
mezun olan kardeşlerimizi de bu kurslara katıldıkları 
için tebrik ediyorum. Rabbimiz bizlere, öğrendikle-
rimizi hayatımızda uygulamayı ve yaşamayı nasip 
eylesin. Yoksa bunlar faydası olmayan bir ilim olur. 
Faydası olmayan bir ilimden Sevgili Peygamberimiz 
Allah’a sığınıyor. 

Yüce dinimizce ilim öğrenmek ve öğretmek 
sayısız defa teşvik edilmiştir. Sadece Kur’ân-ı Ke-
rîm’in 105 yerinde Rabbimiz bizden öğrenmemizi, 
okumamızı istiyor. İlim tahsil etmemizi, düşünmemizi 
istiyor. Mesela Zümer Suresi 9. ayet-i kerimede: “Hiç 

bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” buyuruyor. İnsanın 
hayatı ta doğumundan ölümüne kadar bir öğrenme ve 
öğretme süreci içinde geçiyor. İnsanlar öğrendikleriyle 
yaşarlar, kendisine ve çevresine faydalı olurlar. 

Yüce Peygamberimiz (s.a.v.), az önce İbrahim 
hocamda söyledi. Dört kişiden biri olun buyurdu. “Ya 
öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen ya da bunları seven 
ol. Beşincisi olma helak olursun.” buyuruyor. İnşallah 
bizler bu beşincisinden olmayız. Yine Peygamberimiz 
(s.a.v.): “Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz.” 
buyuruyor.

Değerli dostlar!
Toplumlar eğitimli bireylerle değer kazanır, 

bunlarla kalkınır, bunlarla büyür. Ben de acizâne bir 
eğitimciyim.

Toplumlar Eğitimli Bireylerle 
Değer Kazanır

Ahmet TEMİZKÖK
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclis Üyesi

Afet Tan Mesude Kürkoğlu Sıdıka Yazıcıoğlu

Fatma Dokumacı Serpil Koyuncu Hafize Mısdılıoğlu



Kırk yıllık memuriyet hayatımın on beş yılı öğ-
retmenlikle geçti. Öğretmenlikle geçen yıllarımı hala 
büyük bir gıpta ile hatırlarım. Biz öğretmen olduğumuz 
zaman, Milli Eğitimin amaçlarını öğretmişlerdi. 

Eğitimciler eğitim faaliyetini iki kısımda ele alır. 
Bunlardan birincisi örgün eğitim. 

Örgüt eğitim dediğimiz okullarda, üniversitelerde 
verilen derslerdir. Bir çocuk veya genç okula gider, 
orada bir program dâhilinde eğitimini alır. İkincisi bizim 
bahsettiğimiz ve ilgili olduğumuz da yaygın eğitimdir. 

Yaygın eğitim, toplumun ihtiyaçları, fertlerin ilgi-
leri ve istekleri doğrultusunda toplum bilimcilerinin, 
din adamlarının, kanaat önderlerinin, meslek kuru-
luşlarının, vakıfların, derneklerin düzenlediği kurslar, 
seminerler, konferanslar, vaaz, hutbe, hitabet ve soh-
bet tarzındaki eğitim, öğretim, uygulama ve rehberlik 
faaliyetlerdir.

İnsanlar okulda öğrendiklerinden ziyade toplu-
mun içinde yaygın eğitim ile bilinçlenirler. Bilgilerini, 
becerilerini, kültürlerini ve kemalât dediğimiz olgun-
luklarını bu şekilde arttırırlar.

YOYAV’ın faaliyetlerini bir eğitimci olarak çok 
doğru ve güzel buluyorum, onaylıyorum ve takdir edi-
yorum. Bu eğitim ve öğretim döneminin çok bereketli 
geçtiğine de inanıyorum. Çünkü takip ediyorum. Baş-
ta Kur’ân-ı Kerîm kursları, Arapça, tefsir sohbetleri, 
hadis sohbetleri, tecvid, Kur’ân-ı Kerîm’i güzel oku-
ma, toplu sünnetler, yoksullara yapılan aynî ve nakdî 
yardımlar, öğrenci bursları, anma toplantıları gibi pek 
çok faaliyetler için YOYAV’a çok teşekkür ederim. 
Emeği geçenlere, saygıdeğer Başkan İbrahim Bey’e 
teşekkürlerimi bildiririm. Tüm kursiyer arkadaşlara 
başarılar diliyorum. 

Rabbimiz öğrendiklerimizi nefsimizde yaşama 
gücü versin ve Ramazan-ı şerifiniz mübarek olsun. 
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Sertifikalarını VGM Vakıflar Meclisi Üyesi Ahmet Temizkök’ün elinden alan kursiyerler, Ahmet Temizkök ve Dr. İbrahim Ateş ile bir arada.

Mefküre Uğurlu Nazire Uğurlu Sevim Korkut

Türkan Nar Fatma Özdemir Zuhal Poyrazoğlu
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Sertifikalarını VGM Vakıflar Meclisi Üyesi Ahmet Temizkök’ün elinden alan kursiyerler, Ahmet Temizkök ve Dr. İbrahim Ateş ile bir arada.

Gülnihal Büken Nazife Eren Aysel Diri

Sare Demirman Neslişah Tangör Rahime Özer

Mediha Aksoy

Sertifikalarını YOYAV Genel Başkanı
Dr. İbrahim Ateş’in elinden alan kursiyerler,
Dr. İbrahim Ateş ile bir arada.
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Sertifikalarını YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş’in elinden alan kursiyerler, Dr. İbrahim Ateş ile bir arada.

Zehra Solmaz Sönmezoğlu Gülfer Aydoğdu Meryem Daşkın

Gülsüm Pekcan Semiha Çallı Canan Doğru

Elif Köprülü Rabia Nalan Tekeşin Emiş Şahin

Ayten Aydemir Fatma Çiçek Keriman Güzelkaya
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Nevin Yücesoy

Nimet Aslan

Emine Ünlü

Semiha Elçim

Nadire Yılmaz

Sertifikalarını YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş’in elinden alan kursiyerler, Dr. İbrahim Ateş 
ve Kurs Öğretmeni Afet Tan ile bir arada.

Sertifikalarını YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş’in elinden alan kursiyerler, Dr. İbrahim Ateş 
ve Kurs Öğretmeni Afet Tan ile bir arada

Sertifikalarını YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş’in elinden alan kursiyerler, Dr. İbrahim Ateş 
ve Kurs Öğretmeni Fatma Yılmaz ile bir arada.

Gülsüm Çelen
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Sertifikalarını YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş’in elinden alan kursiyerler, Dr. İbrahim Ateş ve Kurs Öğretmeni Ayşe Doyuk  ile bir arada.

Serap Kozanoğlu Neriman Aslan Emsal Koyuncu

Ayşe Mendi Nevin Narin Zübeyde Gücüyener

Gülderen Taşin Günay Seltuğ Hülya Demir

Emre Özkılıç Muhammed Mişa Özkılıç Toygun Özkılıç
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Derya Küçüközkan

Behiye Parlak Ayşegül Kulak

Muhteşem Arıhan Leman Öztürk Hanım Algan

Nilgün Yazman

Sertifikalarını YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş’in elinden alan kursiyerler,
Dr. İbrahim Ateş ve Kurs Öğretmeni Ayşe Doyuk  ile bir arada.

Sertifikalarını YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş’in elinden alan kursiyerler, Dr. İbrahim Ateş ve
Kurs Öğretmeni Ayşe Doyuk  ile bir arada.
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İftarlarımız İftiharımızdır

Dinî duyguların doruk noktaya erdiği mübâ-
rek Ramazan ayı oruç, terâvih, tilâvet-i Kur’ân gibi 
bedenî ibâdetlerle zekât, sadaka ve fitre gibi malî 
ibâdetlerin îfâsına özen gösterildiği müstesnâ bir 
zaman dilimi olmasının yanında, yoksul yurttaşlara 
yardım elinin uzatıldığı, dar gelirlilerin düşünüldüğü 
ve iftar sevinçlerinin paylaşıldığı mümtâz bir mane-
viyât mevsimidir.

Bu mübârek ayın feyiz ve faziletiyle estirdiği 
hayır hasenât havasını ilgi, iyilik ve ihsâna muhtaç 
kardeşleriyle paylaşmayı prensip edinen YOYAV, yıl-
lardır yürüte geldiği “dar gelirlilerle iftar yemekleri”ni 
bu yıl da programına aldı. Bu maksatla sekiz defa 
gerçekleştirmeyi planladığı toplu iftar programları-
nın ilkini, Ramazan’ın üçüncü günü ve İstanbul’un 
fethinin 564. yıldönümü günü olan 29 Mayıs 2017 
Pazartesi günü gerçekleştirdi.

Ankara’nın değişik yerleşim merkezlerinden 
tespit ve davet ettiği misafirlerine iftar yemeği ikram 
etmenin yanında, diş kirası adı altında mütevâzi 
miktarlarda nakdî yardımlarda da bulunan YOYAV, 
doyurarak doymayı, mutlu ederek mutlu olmayı ve 
sevindirerek sevinmeyi ilke edinmektedir.

Bu ilke istikametinde iftara davet ettiği dar gelirli 
kardeşlerini iftar vaktinden yarım saat önce salonun 
kapısında “hoş geldiniz, hayırlı Ramazanlar” diyerek 
karşılayan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, 
huzur ve mutluluk içinde birlikte yapılan iftardan 
sonraki yemek duasının akabinde davetlilere hitaben 
yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi:

“Davetimize icabet ederek iftar sevincini paylaş-
mamıza vesîle olan sevgili kardeşlerim!

Hepimize afiyet olsun diyor, soframızı şereflen-
dirmenizden dolayı teşekkürlerimizi arz ederek Ra-
mazan-ı şerîfin feyiz ve faziletinden faydalanmamız 
temennisiyle sözlerime başlarken, bu mübârek ayın 

milletimiz, memleketimiz ve bilumum Müslümanlar 
için hayırlara vesîle olmasını niyaz ediyorum.

Bugün Ramazan-ı şerîfin 3. ve İstanbul’un fethi-
nin 564. yıldönümü günüdür. Böyle mübârek bir gün-
de bizleri sizlerle buluşturan yüce Rabbimize hamd-ü 
senâlar ediyor, aile bireyleriniz ve tüm yakınlarınızla 
birlikte mutlu bir Ramazan ayı geçirmenizi diliyorum.

Bu yıl, Ramazan ayında planladığımız sekiz iftar 
programının ilkinde sizlerle birlikte olduk. İstanbul’u 
fethederek Türk-İslam topraklarına katan değerli 
büyüğümüz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleriyle 
kahraman askerlerine Rahîm ve Rahmân olan Rab-
bimizden rahmet ve mağfiret diliyor, benzeri fetihlerle 
kahramanları günümüzde ülke ve insanımıza ihsân 
etmesini Mevlâ-i Müte’âl Hazretlerinden niyaz edi-
yorum.

Bu iftar programını gerçekleştirmemize vesîle 
olan hayırsever kardeşlerimiz Saltuk Düzyol ve 
Fatih Erdem’in rıza-i ilahî ile ödüllendirilmesini, iftar 
sevincini bizimle birlikte paylaşan siz muhterem mi-
safirlerimizle önümüzdeki günlerde gerçekleştirece-
ğimiz iftar programlarına katılacak kardeşlerimize de 
sağlık, saadet, huzur ve mutluluk diliyor, dayanışma 
duygularının doruk noktaya erdiği Ramazan-ı şerîfte 
daha fazla dar gelirliye yardım elinin uzatılmasını 
temenni ediyorum.”
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YOYAV’ın İftarlarına Yoğun İlgi

YOYAV’ın dar gelirli kardeşlerine ikram ettiği 
iftarlara katkıda bulunanların da, katılanların da sa-
yısında artış görülmektedir. Faaliyet ve hizmetleri-
ne ilgi ve desteğini esirgemeyen dostlarının katkıla-
rıyla önceki yıllarda başlatıp, bu yıl da sürdürdüğü 
iftar programlarına mütevazî miktarlarda katkıda 
bulunan hayırsever mensuplarının sayısında artış 
olduğu gibi, bu iftarlara katılmak için başvuruda 
bulunan dar gelirlilerin sayısında da bariz bir artış 
hissedilmektedir. 

1 Haziran 2017 Perşembe günü düzenlenen 
ikinci iftar programıyla, 2 Haziran 2017 Cuma günü 
gerçekleştirilen üçüncü iftar programında da ilki 
gibi duygulu dakikalar yaşandı. İftar hazırlıklarını 
tamamlayıp konuklarını kapıda karşılayan YOYAV 
personeli, akşama doğru birer ikişer gelmeye baş-
layan misafirlerini sevgi ve saygıyla salona alıp, 
yerlerini göstererek onlarla birlikte olmanın mutlu-
luğunu yüzlerine yansıttılar. 

2 Haziran 2017 Cuma günü verilen iftar yeme-
ğini ikram eden hayırsever YOYAV dostu Fatih Al-
kan ile eşi Gülhan Alkan ve halası Gültekin Alkan’ın 
da katıldığı iftar programında davetlilere teşekkür 
ve iyi dileklerini ileten YOYAV Genel Başkanı Dr. 
İbrahim Ateş, iftar sonrası yaptığı kısa konuşmada 
şunları söyledi:

“Kıymetli konuklar, değerli davetliler!
Ramazan-ı şerîfin rahmet diliminin yedinci 

gününde gerçekleştirdiğimiz iftar programında 
siz muhterem misafirlerimizle bir araya gelmenin 
sevinç ve saadeti içinde hepinizi hürmet ve muhab-
betle selamlıyor, orucunuzun makbul, ecrinizin bol 
ve hayatınızın sizleri cennet-i a’lâ’ya götüren yol 
olmasını diliyorum.

İftar sevinci, dünyevî sevinçlerin en değerlisi 
ve en anlamlısıdır. Soframızı şereflendirerek bu se-
vinci bizimle paylaştığınız için sizlere teşekkür edi-
yor ve rıza-i ilahî ile ödüllendirilmenizi diliyorum. 

Bizleri iyiye, güzele ve doğruya yönlendiren 
büyüklerimizden duyduğumuz sözlerin birinde: 
“Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, üzüntüler de pay-
laşıldıkta azalır.” denir.

Gerçekten de öyledir. Allah rızası için oruç 
tutarak akşama kadar aç, susuz kalıp, iftar saa-
tinde oruç açmanın sevinç ve saadeti başkadır. 
Bu sevinci oruç tutan kardeşlerimizle paylaşmanın 
sağladığı saadetle verdiği haz ve huzur daha da 
başkadır. 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şe-
rîfinde: “Oruçlunun iki sevinci vardır. (Bunların biri) 
İftar saatindeki sevinç, (diğeri de) Rabbine kavuş-
tuğu zamanki sevinçtir.” buyurmuştur.

Bizleri bugün burada bu iftar sofrasında se-
vindiren yüce Rabbimizin, cennette cemaliyle de 
sevindirmesini niyaz ediyor, Ramazan’ın feyiz ve 
faziletinden faydalanıp bayrama ermeniz ve tüm 
yakınlarınızla birlikte mutlu bir bayram geçirmeniz 
temennisiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.”
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İftarda Bereketli Birliktelik
YOYAV’ın dar gelirli kardeşleriyle buluştuğu 

iftar birliklerinin dördüncüsü, 5 Haziran 2017 Pazar-
tesi günü gerçekleştirdiği iftar programı idi. Önceki 
iftar programlarında olduğu gibi bu iftar programında 
da davetlilerini memnun ve mutlu etmenin gayretiyle 
seferber olan YOYAV mensuplarından biri de, bu 
iftarı ikram eden Mesude Kürkoğlu idi. Birlikte iftar 
etmenin sevincini paylaşmak için salonda yerlerini 
alan misafirleri, YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim 
Ateş ile birlikte karşılayıp, teşriflerinden dolayı te-
şekkürlerini ileten Mesude Kürkoğlu’nun damatları 
Abdullah Ucuzal ile Nurettin Gökdemir’in de katıldığı 
programda huzur havası esti. 

İftarın akabinde yemek duasını yapıp, birlikte if-
tar etmenin sevinç ve saadetini yaşayan konuklarını 
sevgi ve saygıyla selamlayan YOYAV Genel Başka-
nı Dr. İbrahim Ateş, düşüncelerini dile getirdiği kısa 
konuşmada şunları söyledi:

“Kıymetli konuklar, muhterem misafirlerimiz!
Şahsım ve temsil ettiğim YOYAV’lı kardeşlerim 

adına hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, 
orucunuzun makbul, dualarınızın müstecâb ve ha-
yatınızın huzurlu olması dileğiyle sözlerime başlar-
ken, soframızı teşrifinizden dolayı teşekkürlerimizi 
iletiyor, hepinizden Allah razı olsun diyorum. 

Gerçekleştirdiğimiz diğer iftarlarda olduğu 
gibi, bu iftarın düzenlenmesinde de dayanışma ve 
paylaşma duyguları egemen olmuştur. Programı 
organize eden YOYAV’lıların gayreti, hizmetlerimize 
değerli desteklerini esirgemeyen hayırsever kar-
deşlerimizin kıymetli katkıları ve davetimize icabet 
ederek salonumuzu ve soframızı şereflendiren siz 
muhterem misafirlerimizin varlığı, bu hayırlı hizmeti 
gerçekleştirmemizde etken olan üç önemli husustur. 
Saç ayağı niteliğinde olup katkı, katılım ve organi-
zeden oluşan bu üç önemli unsurun buluşmasıyla 

sergilenen bu iftar birliğinde olduğu gibi, her hayırlı 
iş ve uğraşın başarıyla bitirilmesinde, yardımlaşma 
ve dayanışmanın büyük payı vardır. Gönül ve güç 
birliğiyle başlatılıp, içtenlik ve samîmîyetle sürdürü-
len iş birlikleri, böyle herkesi sevindirip mutlu eden 
güzel sonuçlar sağlar. 

Bunun için biz, yıllar önce söylediğimiz bir slo-
ganımızda “dayanışma dostluğun direği ve insan-
lığın gereğidir” demiştik. İyi niyet ve gayretle yola 
çıkılır, samîmîyet ve sadakatla çalışılır, üzüntü ve 
sevinçler paylaşılır, dostça dayanışma, kardeşçe 
kaynaşma ve hakça paylaşma olursa, herkes hakkı-
na razı, hayatından memnun olur ve dünya cennete 
dönüşür. Böyle birliktelikleri gerçekleştirip dünyayı 
yaşanılabilir bir yer hâline getirerek huzurlu ve 
mutlu bir hayat yaşamayı ve yaşatmayı hedefleyen 
YOYAV, düzenlediği iftar programları ile, hayal ettiği 
huzurlu hayata doğru hızlı adımlar atmaktadır. 

Eller ve gönüllerin Allah’a açılıp yapılan duala-
rın kabul olduğu bu iftar saatinde, yüce Yaradan’a 
yakararak hepimizin Allah’a kul ve başta oruç ibâ-
deti olmak üzere tüm ibâdetlerimizin makbul olması 
niyazıyla sözlerimi noktalarken, hayat boyu adımla-
rımızın isabetli, bakışlarımızın basîretli ve davranış-
larımızın dirayetli olmasını diliyorum.”
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Resûlullah İçin İftar

Peygamber (s.a.v.)’in doğumunu, Mevlid Kan-
dilleriyle Kutlu Doğum Haftalarında düzenlediği 
kutlama programlarında, mensuplarıyla dostlarının 
okudukları hatm-i şerifler, Yasîn-i şerîfler ve İhlâs-
ı şerîflerle, getirdikleri salavât-ı şerîfelerin duasını 
yaparak, sevabını rûh-u Resûlullah’a armağan eden 
YOYAV’lılar, Efendimiz (s.a.v.)’e sevgi ve saygılarını 
arz edip, O’na bağlılıklarını sergilemenin yanında, 
son yıllarda vefatının yıldönümü günlerinde de ben-
zeri programlar tertiplemektedirler. 

8 Haziran 2017 Perşembe günü, Ramazan-ı şe-
rîfin üç diliminin ikincisi olan mağfiret diliminin üçün-
cü günü ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefatının miladî 
tarihe göre 1385. yıldönümü idi. Dolayısıyla bu yıl, 
YOYAV’ın dar gelirli ailelere verdiği iftar yemeklerinin 
beşincisi bugüne denk getirilerek, verilen iftar yeme-
ğinin sevabı rûh-u Resûlullah’a armağan edildi. 

Bu iftarı ikram eden YOYAV Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Nurçin Sayan’ın kızı Ayşegül Karahan 
ve damadı Çetin Karahan ile 20. Dönem Hatay 
Milletvekili Mehmet Sılay ve eşi Ulya Sılay’ın da 
katıldığı programda, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vefa-
tının yıldönümü dolayısıyla O’na duyulan özlemi dile 
getiren Dr. İbrahim Ateş, davetlilerle birlikte getirilen 
salavât-ı şerîfelerle okunan beş hatm-i şerîfin duası-
nı yaparak sevabının, bu akşam ikram edilen iftar ye-
meğinin sevabıyla birlikte, Efendimiz (s.a.v.)’in rûh-u 
şerîflerine ulaştırılması niyazında bulundu.

Bu vesîleyle kısa bir açıklamada bulunan Dr. 
Ateş, davet edilen misafirlere hayırlı Ramazanlar di-
leğinde bulundu ve bugün Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 
vefatının yıldönümü olduğunu hatırlatarak, rûh-u şe-
rîfleri için bolca salavât-ı şerîfe getirmelerini tavsiye 
etti.  “Ramazan-ı şerîfin mağfiret diliminin üçüncü gü-
nünde ve sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in vefatının 

yıldönümünde sizlerle bir araya geldiğimiz için yüce 
Rabbimize sonsuz hamd-u senâlar ediyor, Efendimiz 
(s.a.v.)’e sayısız salât ve selamlarımızı arz ediyo-
rum. Sizleri de sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş 
geldiniz diyorum.

Ramazan-ı şerîfin sizler, bizler ve tüm İslam 
âlemi için hayırlara vesîle olmasını diliyorum.” diyen 
Dr. Ateş, sözlerine şöyle devam etti: “Hz. Peygamber 
(s.a.v.) miladî tarihe göre 8 Haziran 632 (H. 14 Re-
biulevvel 11) tarihinde Medine-i Münevvere’de vefat 
etmiştir. 

Allah Resûlü bugün bedenen aramızda değil 
ama getirmiş olduğu Kur’ân-ı Kerîm ile yaşamış ol-
duğu sünnet-i seniyyesi bize emanettir. Bizler, O’nun 
tavsiyeleri doğrultusunda dünyayı ahiret yolunda bir 
dinlenme ve kazanç yeri olarak düşünmeli, O’nun 
ahlakını hayatımıza ilmek ilmek nakşedebilme gay-
reti içinde olmalıyız. 

Efendimiz (s.a.v.)’e bolca salavât-ı şerîfe getire-
rek, sürekli rûh-u şerîfleriyle iletişim içinde olmamız 
temennisiyle sözlerimi noktalarken, yüce Rabbimiz-
den bizleri dünyada Efendimiz (s.a.v.)’in ziyareti, 
ahirette de civarı ve şefaatiyle şereflendirmesini 
niyaz ediyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selam-
lıyorum.”
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Altından Değerli Altıncı İftar
Bu yıl, haftada iki defa olmak üzere Ramazan 

ayında sekiz defa iftar yemeği ikram etmeyi programı-
na alan YOYAV’ın altıncı iftarı, 13 Haziran 2017 Salı 
günü, Vakfın Mütevelli Heyet Üyelerinden Kadriye 
Baratalı’nın katkısıyla gerçekleştirilen iftardı.

Ablası Hayriye Merdivenlioğlu’nun rahatsızlan-
ması nedeniyle verdiği iftara katılamayan Kadriye Ha-
nım, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Vakfın yardım 
elini uzattığı dar gelirli kardeşlerine verilen iftarlardan 
birinin giderlerini karşılamaktan duyduğu sevinç ve 
saadeti ifade ederek: “İftarlar, en değerli ikramlardır. 
Sahibine saadet-i sermediyye vesîlesi olan bu ikram-
ları organize eden Vakfımızın değerli yöneticileriyle, 
iftar sofralarımızı şereflendiren muhterem misafirle-
rimizden Allah razı olsun. Yöneticilerimizin gayreti 
ve misafirlerimizin icabeti sayesinde estirilen huzur 
havasının teneffüs edilmesinde, çorbada tuzumuzun 
olması bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Unutulma-
malıdır ki en güzel kazanç, paylaşarak kazanılan 
gönüllerdir.” dedi. 

İftar duasından sonra, iftarın gerçekleştirilmesine 
katkıda bulunan Kadriye Baratalı ile iftar yemeğine 
katılan misafirlere takdir ve teşekkürlerini ileten YO-
YAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş de, yaptığı kısa 
konuşmada şu cümlelere yer verdi:

“Soframızı şereflendiren kıymetli kardeşlerim!
Ramazan-ı şerifin üç diliminin ikincisi olan mağ-

firet diliminin sekizinci (Ramazan’ın on sekizinci) ve 
Hz. Aişe (r.a.) validemizin vefatının 1339. yıldönümü 
günündeyiz. Böyle bir günde sizlerle birlikte çorba-
ya kaşık atıp iftar sevincini paylaşmanın mutluluğu 
içinde, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, 
teşrifinizden dolayı teşekkürlerimizi ileterek sözlerime 
başlarken, Ramazan-ı şerifin feyiz ve faziletinden fay-
dalanarak bu ayda bağışlanan bahtiyar Müslümanlar-
dan olmanızı diliyorum. 

Allah için oruç tutup acıkan insanlara oruç açtır-

mak, doyurarak doyma duygusunun doruk noktaya 
erdiği müstesnâ bir meziyettir. Bu meziyet, mümtâz 
kişilerin muttasıf olabileceği muazzam bir meziyettir. 
Dolayısıyla oruçluya iftar ettirmek, insanî bir incelik 
ve islamî bir yüceliktir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) 
bir hadîs-i şerîfinde: “Bir kimse Ramazan ayında bir 
oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak Teâlâ onu 
cehennem ateşinden âzâd eder. Oruçlunun sevabı 
kadar ona sevap verilir.” buyurmuştur. Bunu duyan 
ashâb-ı kirâm: “Yâ Resûlallah! Her birimiz bir oruçlu-
ya iftar verecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz.” 
dediklerinde, Hz. Peygamber (s.a.v.): “Bir hurma ile 
iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da, biraz 
süt ikram edene de, bu sevap verilecektir... Bu ayda 
bir oruçluya su veren bir kimse, kıyamet günü susuz 
kalmayacaktır.” buyurmuştur. 

İslamın dışında hiçbir inanç ve anlayışta oruçluya 
iftar verip karnını doyurmanın, oruç tutmuş gibi ecir 
alacağı söylemi yer almamıştır. 

Bunun için ben bu hadîs-i şerîften esinlenerek 
“bir oruçluya iftar ettirmek binlerce altına sahip ol-
maktan daha değerlidir” diyor, böylesine değerli bir 
hizmeti îfâ etmemize katkıda bulunan hayırsever kar-
deşlerimizi kutluyor ve iftar sevincini bizlerle paylaşma 
nezaketini gösteren siz saygıdeğer konuklarımıza da 
şükranlarımızı sunuyorum.”
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Ramazan-ı şerîfin estirdiği haz ve huzur ha-
vasını başkalarıyla birlikte teneffüs etmenin sevinç 
ve saadeti farklıdır. Zira bu huzur havası, Mevlâ-yı 
Müte’âl Hazretlerinin mümin kullarına bahşettiği bir 
ihsân-ı sübhânîsi olup, ruhları rahatlatma ve sîne-
leri sekînete erdirme vesîlesidir. O huzuru Allah’ın 
oruçlu kullarıyla paylaşarak birlikte iftar etmenin 
sevinci, başka zaman ve zeminlerdeki gibi şeklî 
ve sathî birlikteliklerin sevinci gibi cılız değil, de-
rûnî ve derindir. Çünkü iftar sevinci, oruçlunun iki 
sevincinin ilki olup, ikincisi de Rabbine kavuştuğu 
an yaşayacağı sevinçtir. Dolayısıyla bu sevinçler, 
başka sevinçlerle kıyaslanamayacak kadar farklılık 
arz eden sevinçlerdir.

Bu yıl bu sevinci yedi defa dar gelirli kardeş-
leriyle paylaşan YOYAV, babalar günü dolayısıyla 
17 Haziran 2017 Cumartesi günü gerçekleştirdiği 
iftar programına davet ettiği babalar ve onları bu 
anlamlı günlerinde yalnız bırakmayan annelerle de 
paylaştı. 

Programa katılanlar arasında 20. Dö-
nem Adana Milletvekili Dr. İ. Ertan Yülek 
ile eşi Gürcan Yülek, 22, 23, 24. Dönem 
Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Ata-
türk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eski 
Başkanı Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, 
Kültür Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Nazif Öztürk, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğ-
retim Üyeleri Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, Prof. 
Dr. Seyfettin Erşahin ve Prof. Dr. Mehmet 
Özdemir ile eşleri, A.Ü. Tıp Fakültesi Emekli 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Cengiz, MEB 
Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı 
ve eşi, VGM Eski Genel Müdürü Fadıl 
Ünver’in eşi Tenzile Ünver, VGM Vakıflar 

Meclisi Üyesi Ahmet Temizkök, OSTİM Başkanı 
Orhan Aydın, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başka-
nı İbrahim Karakoç, TESVAK Başkan Vekili Necati 
Koyuncu ve eşi, Çubuk Dernekler Federasyonu 
Başkanı Recep Taş ve eşi, Atatürk Araştırma Has-
tanesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Fatma Yülek 
ve eşi Fatih Yülek, G.Ü. Tıp Fakültesi Öğretim Üye-
lerinden Bahri Aydın, Ziraat Bankası Emekli Genel 
Müdür Yardımcısı Adnan Şahin ve eşi Serpil Şahin, 
YOYAV Mütevelli Heyet Üyeleri Gülnur Ateş, Fikret 
Kesemen ve Mehmet Narince, YOYAV Onur Kuru-
lu Üyeleri Ahmet Tan ve eşi Afet Tan, Jale Koçak, 
Hatice Coşkun, Fatma Özçelik, Araştırmacı-Yazar-
Şair Abdullah Satoğlu, Önder Matbaası Sahibi Ser-
hat Kabasakaloğlu da vardı.

Böyle anlamlı bir günde, salonu dolduran 
davetlileri samîmî ve sıcak duygularla karşılayıp 
ağırlamaya özen gösteren YOYAV Genel Başkanı 
Dr. İbrahim Ateş, yemek duasından sonra yaptığı 
selamlama konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

(Soldan sağa) İbrahim Karakoç, Hüseyin Tanrıverdi, Dr. İbrahim Ateş, Orhan Aydın ve 
Yük. Müh. Dr. İ. Ertan Yülek iftarda birarada.

Babalarla İftar, İkramda İsârdır
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“Kıymetli konuklar, değerli 
babalar, saygıdeğer anneler!

Cennetin orta kapısı olan 
babalarla birlikte iftar etmek ama-
cıyla düzenlediğimiz programa 
teşrif ederek sevinç ve saadeti-
mizi paylaşan güzîde heyetinizi 
gönülden ve samîmî duyguları-
mızla selamlıyor, şerefli varlığı-
nızla salonumuzu ve soframızı 
onurlandırmanızın haz ve huzuru 
içinde hepinize hürmet ve muhab-
betlerimizi arz ederek hoş geldiniz 
diyorum.  

Yemek öncesi ve sonrası ya-
pılan konuşmalara insanlar istekli 
olmazlar ama benim yapacağım 
bu kısa konuşmaya isteksiz olma-
yacağınızı umarım. 

Bilindiği üzere dün bebe idik, 
bugün babayız, büyükbaba ya da 
dede olanlarımız da var. Başka 
bir ifadeyle dün çocuktuk, bugün 
büyüğüz, yarın yok olacağız. Yok 
olmadan önce, yok olan büyükle-
rimizi hayırla yâd etmeliyiz ki, ya-
rın yok olduğumuzda yavrularımız 
da bizleri hayırla yâd etsinler. 

Babalarımız ve annelerimizle 
birlikte geçirdiğimiz Ramazanlar-
da yaptığımız iftarları gözlerimizin 
önüne getirip, dün onlarla beraber 
olmanın sevinciyle, bugün onların 
eksikliğinin ezikliğini kıyaslayalım. 
Ne güzel günlerdi o günler, ne ha-
zîn anlardır bu anlar. 

İftara katılanlardan bir grup.

İftara katılanlardan başka bir grup.

İftara katılanlardan diğer bir grup.
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Babalar günü iki yıldır Ramazana denk gel-
diği için geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da babalar 
günü dolayısıyla kutlama programı tertiplemeyip, 
onun yerine daha anlamlı ve önemli olan bu iftar 
programını ikame ettik. Duaların kabul olduğu bu 
iftar saatinde, ebediyete göçen babalarla anneleri 
minnet ve mağfiretle anarak ruhlarına rahmet dile-
dik. Hayatta olan babalarla anneleri temsîlen, da-
vetimize icâbet eden siz saygıdeğer babalarla, bu 
anlamlı günde sizleri yalnız bırakmayan muhterem 
annelerin de iftar sevincini paylaştık. 

Dolayısıyla biz bu akşam sizlerle yaşadığımız 
birlikteliğimizde biri iftar sevinci, ikincisi babalar 
günü sevinci, üçüncüsü de dostlarla buluşma 
sevinci olmak üzere iç içe olan üç sevinci birlikte 
yaşadık. Allah, bu sevinci bizlere yaşatan sizlerden 
razı olsun. Gülümseyen güzel yüzlerinizi soldurma-
sın. Hayat boyu hanenizde huzuru, kalbinizde nuru 
ve yüzünüzde süruru eksik etmesin. Gününüz dü-
nünüzden, yarınınız bugününüzden güzel ve son 
ânınız en güzel olsun.

Bugün için kaleme aldığım şu iki dörtlük de 
günün hâtırası olarak sizlere armağan olsun:

İnsanlar içinde benim, 
İki büyük değerim var.
Biri anam, biri babam.
Onlarsız dünya bana dar.

Yoklukları büyük kayıp.
Varlıkları en büyük kâr.
Evlâd-ü iyâl var ama,
Ebeveynsiz neye yarar.”
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Hitamı Misk Oldu
Müslümanlar için mutluluk vesîlesi olan sahur, iftar, 

mukabele, teravih, zekât, sadaka, fitre, tevbe, dua ve 
istiğfar gibi birçok iyilik ve güzellikleri içeren Rama-
zan-ı şerîfin üç diliminin üçüncüsü olan cehennemden 
kurtuluş diliminin 5. (Ramazan’ın 25.) günü, sekizinci 
iftarını gerçekleştiren YOYAV da hem sevinç hem de 
hüzün havası hâkimdi.

Bu Ramazanda planlanan sekiz iftarın sonuncu-
sunu, Kadir Gecesinden bir gün önce ikram ederek 
davetlileri ile iftar sevincini paylaşan YOYAV’lılarla 
dostları, iftar programlarını başarıyla noktalamanın 
mutluluğu ve Kadir Gecesinin eşiğine gelmenin ver-
diği sevinci yaşamanın yanında, beş gün sonra sona 
erecek olan Ramazan’ın, bir yıl sürecek ayrılığının 
başlamak üzere olmasının üzüntüsünü de yaşadılar. 
Ancak bu ayrılığın üzüntüsünü, Ramazan’dan sonra 
gelecek olan Bayram günlerinde yaşanacak yeni bir 
sevinç ortamına kavuşmanın telafi edebileceği dü-
şüncesiyle teselli olup, bir gün sonra idrâk edecekleri 
Kadir Gecesini ihyâ etmenin hazırlığına başladılar.  

Hitâmı misk oldu denecek kadar duyarlı dakikala-
rın yaşanmasına vesîle olan YOYAV Mütevelli Heyet 
Üyesi M.Yahya Efe ve eşi Çelen Efe, YOYAV üyele-
rinden Hanife Kahraman ile iftarı ikram eden Umut 
Patlar ile babası Ahmet, annesi Kadriye, eşi Figen, 
kızı Ecem ve kuzeni Fatma Özçelik’in de katılımıyla 
gerçekleştirilen bu son iftarın akabinde yemek duasını 
yapan YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, duygu 
ve düşüncelerini dile getirdiği konuşmasında şunları 
söyledi:

“Soframızı şereflendiren kıymetli konuklarımız ve 
değerli davetlilerimiz!

Kadir Gecesinin eşiğine geldiğimiz böylesine 
mübârek ve müstesnâ bir zaman diliminde düzenle-
diğimiz iftar programında sizlerle bir araya gelmenin 
mutluluğu içinde hepinizi hürmet ve muhabbetle se-
lamlıyor, Ramazan’ın estirdiği haz ve huzur havasını 

doyasıya teneffüs ederek Kadir Gecesine ve O’nu 
izleyecek Ramazan Bayramına ermenin sevinç ve 
saadetini yaşamanızı diliyorum.

Sözlerime YOYAV iftarlarıyla ilgili iki dörtlüğümle 
başlamak istiyorum:

YOYAV’ın tüm iftarları,
Sevindirir insanları.
Bir sofrada buluşturur,
Gençleri, ihtiyarları.

Bugün hitâmı misk oldu,
Salon davetliyle doldu.
Katılanlar kardeş oldu.
Herkes haz huzurla doldu.

Yarın akşam Kadir Gecesi. Kur’ân-ı Kerîm’in 
ifadesiyle bin aydan hayırlı olan bu mübârek geceyi 
ibâdet, tâ’at, tilâvet-i Kur’ân, tevbe ve istiğfarla ihyâ 
ederek feyiz ve fazîletinden faydalanan müstesnâ ve 
mümtâz kişilerden olmanızı temenni ediyorum. 

Bu Ramazan’da planladığımız iftar programlarını 
sizlerle noktalarken, hayat boyu Hakk’ın himâyesinde, 
hidâyetinde ve inâyetinde olmanız dileğiyle, yarın id-
râk edeceğimiz Kadir Kandilinizle, yaklaşan Ramazan 
Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, aile bireyleriniz ve 
tüm yakınlarınızla birlikte mutlu bir bayram geçirmeni-
zi niyaz ediyorum.”
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Köprüler; herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı 
birbirine bağlayan veya trafik akımının, başka bir trafik 
akımını kesmeden üstten geçmesini sağlayan ahşap, 
kargir, beton veya demir yapılardır. Başka bir ifadeyle 
köprüler; dereler, ırmaklar ve vadiler gibi geçilmesi zor 
olan yerlerde inşa edilip, karşıdan karşıya geçmeyi 
kolaylaştıran yapılardır. Bu yapılar geçilmeyeni geçilir 
ve ulaşılmayanı ulaşılır kıldıkları için, geçmişte ve gü-
nümüzde yapılmasına ve korunmasına özen gösteril-
miştir.

Ulaşımı rahatlatmada etken olan bu köprüler gibi, 
insanî ilişkilerin iyileşmesinde, özellikle varlıklıların 
imkânlarının varlıksızlara ulaşıp ihtiyaçlarının karşı-
lanmasında etken olan manevî köprüler de vardır. Bu 
köprüler, halka hizmeti Hakk’a hizmet telakki ederek 
fakirlerle zenginler arasında geçişi sağlayan vakıflarla 
benzeri sivil toplum örgütleridir. Bu kuruluşlar, insanla-
rın yekdiğerine yaklaşmalarına ve kardeşçe kaynaşıp 
kucaklaşarak imkânlarını paylaşmalarına aracı olan 
güzîde kuruluşlardır.

Varlıklıların imkânlarıyla varlıksızların ihtiyaçlarını 
gidermeye katkıda bulunmanın gayreti içinde olan bu 
kuruluşlar, toplumda sosyal saadeti sağlamaya çalışan 
hayır köprüleridirler.

Fakirliğin, dar gelirliye dünyayı daralttığı, zengin-
liğin de varlıklının kalbini kararttığı bir dünyada yaşa-
maktayız. Fakirin zengine boyu yetmediği, zenginin 
de fakiri fark etmediği bu dünyada, taraflar arasında 
korkunç bir uçurum olduğu bilinmektedir. Bu uçurumu 
ortadan kaldırıp, birbirinden bîhaber olan varlıklılarla 
varlıksızları yekdiğerine yaklaştırmayı hedefleyen bu 
köprüler, toplumun farklı kesimleri arasında önemli bir 
ulaşım hizmeti görmektedirler. Şair:

“Tok olan, cümle cihanı tok sanır.
Aç olan, âlemde ekmek yok sanır.” der.
Herkesi tok sananlarla, dünyada ekmek yok sa-

nanları buluşturup, aralarında dayanışma ve paylaşma 
duygusunu geliştirmeye vesîle olan bu hayır köprülerin-
den biri de YOYAV’dır.

29 yıldır Hakk’ın rızası doğrultusunda halka hiz-
met yolunda hızlı adımlarla ilerleyen bu vakıf, bu güne 
kadar binlerce öğrenciye burs vermiş ve on binlerce 

dar gelirlinin bacasını tüttürmüştür. Halktan aldığını 
halka vermeyi, yoksula yardımla kanat germeyi ve sağ 
eliyle aldığını sol eliyle muhtaca aktarmayı ilke edinen 
YOYAV, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün takdir ve taltifine 
mazhar olarak 1994 yılında yılın başarılı vakfı seçilmiş-
tir. Ayrıca TBMM tarafından 5 Nisan 2007 tarihinde ve-
rilen Üstün Hizmet Ödülü ile taltif edilmiştir. Ankara’nın 
Başkent Oluşu’nun 87. yıldönümü dolayısıyla 13 Ekim 
2010 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce veri-
len Seğmen Büyük Ödülü ile onurlandırılmıştır.

Kurulduğu günden bu yana yoksulun yanında, 
yakınında ve yardımında olan bu Vakıf, hayırsever 
mensuplarıyla dostlarının değerli destek ve kıymetli 
katkılarıyla ilgi, destek ve yardıma muhtaç olan dar 
gelirli kardeşlerine başlattığı yardım hizmetlerini ge-
liştirerek gerçekleştirmenin gayreti içindedir. Yıl içinde 
yürüttüğü değişik yardım hizmetlerini Ramazan ayında 
yoğunlaştırıp daha fazla fakiri sevindirmektedir. Devam 
ede gelen nakdî, aynî, yiyecek, giyecek ve yakacak 
yardımlarının yanında, hediye çekleriyle de dar gelirli 
kardeşlerine destek olmaktadır.

Bu cümleden olarak Ramazan-ı şerîfin rahmet dili-
minin 6. gününe denk gelen 1 Haziran 2017 Perşembe 
günü yapılan yardım programında konuşan YOYAV Ge-
nel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, duygu ve düşüncelerini 
ifade ettiği kısa konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

“Güçsüzleri gözetmek, düşkünleri düşünmek, hal-
sizleri himaye etmek, açları doyurmak ve muhtaçların 
ihtiyaçlarını gidermek toplumun tümünün görevidir.

Yardımlaşma ve dayanışma duygusu, insanî duy-
gu ve düşüncelerin en yücesidir. İnsanî ilişkilerin iyileş-
mesinde ve dostluk bağlarının pekişmesinde etken olan 
bu duygu, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında daha 
da yoğunlaşarak yoksullara yardım elinin uzatılmasında 
ve güçsüzlerin gözetilmesinde muharrik motor niteliğin-
de olan itici bir güçtür. Bu güç, ihmal edilmemeli, çok 
iyi değerlendirilmelidir. Hizmet edenin hizmet göreceği, 
merhamet edene Rahman olan Allah Teâlâ’nın merha-
met edeceği unutulmamalıdır.

YOYAV‘lılar olarak hayır işimiz, hizmet düşümüz-
dür. Destek sizden, hizmet bizden, muvaffakiyet yüce 
Allah’tandır.”

YOYAV Yardım Köprüsü
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12 Aralık 2017 tarihinde yani bundan 71 gün 
sonra 29 yaşını doldurup 30 yaşına girecek olan 
YOYAV, bilgi ve beceri kurslarının 57. dönemi ile 
30. hizmet sezonunu, bazı devlet büyükleri ve kar-
deş kuruluşların başkanları ile çok sayıda davetlinin 
katılımıyla 2 Ekim 2017 Pazartesi günü düzenlediği 
görkemli bir törenle başlattı.

29 yıl önce yardımı yaymak, yoksulu saymak 
ve gafili aymak amacıyla 12 hayırsever ve hami-
yetperverin girişimi ile kurulup, bugüne kadar on 
binlerce yoksulun bacasını tüttüren, bir o kadar 
insana ilim irfan öğreten ve binlerce fakir öğrenciye 
burs veren bu güzîde kuruluş, tarihî vakıf anlayışını 
günümüze yansıtmış ve çağdaş vakıfçılığın öncü-
lerinden olmuştur.

Devletin yanında, milletin emrinde ve yoksulun 
hizmetinde olmayı ilke edinen bu vakıf, yıllardır 
yürüte geldiği hayrî, sosyal ve kültürel hizmetleri 
her yıl Ekim ayı başında başlatıp, Haziran ayında 
noktaladığı 9 aylık hizmet sezonlarında önceden 
belirlediği aylık programlar doğrultusunda gerçek-
leştirmenin gayreti içinde oldu.

Birbirinden güzel faydalı faaliyetlerle hayırlı 
hizmetleri içeren bu sezonların 30.su ile çok sayıda 
insanın ilim-irfan edinmesine imkân sağlayan bilgi 
ve beceri kurslarının 57.sinin açılışı 2 Ekim 2017 
Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Törene katılanlar arasında Kilis Milletvekili 
Hilmi Dülger, 20. Dönem Adana Milletvekili Dr. İ. 
Ertan Yülek, 22, 23, 24. Dönem Manisa Milletvekili 
Hüseyin Tanrıverdi, Afyon Milletvekili Müjdat Kaya-
yerli, MEB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Nu-
rettin Konaklı, VGM Vakıflar Meclisi Üyesi Ahmet 
Temizkök, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı 

İbrahim Karakoç, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür 
Vakfı Genel Müdürü Bayram Şibil, MEB Meslekî ve 
Teknik Eğitim Daire Başkanı, Gönüllü Eğitimciler 
Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erdoğan, 
Kilis Yardımlaşma Derneği Başkanı M. Yahya Efe, 
VGM Emekli Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Haltaş, 
YOYAV Mütevelli Heyet Üyelerinden Nurçin Sayan, 
YOYAV Onur Kurulu Üyelerinden Kadriye Barata-
lı, Jale Koçak, Hatice Coşkun, Fatma Özçelik de 
vardı.

Tören dolayısıyla Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jü-
lide Sarıeroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 

Erbaş ve Diyanet Vakfı Genel 
Müdürü Mustafa Tutkun YO-
YAV Genel Başkanı Dr. İbrahim 
Ateş’e başarı ve iyi dilek mesajı 
gönderdi.

TRT Radyo ve Televizyon 
program yapımcısı ve sunucu-
su Yasemin Aras’ın sunumuyla 
başlatılan tören, Saygı duruşu, 

Tören Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı.

Yasemin Aras

30. Hizmet Sezonu Başlatıldı
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İstiklâl Marşı ve Diyanet TV 
Yayın Denetmeni Mesut 
Özünlü’nün Kur’ân-ı Ke-
rîm tilâvetiyle devam etti. 
Törende YOYAV Genel 
Başkanı Dr. İbrahim Ateş, 
Nurettin Konaklı, Ahmet 
Temizkök, Hüseyin Tan-
rıverdi ve Kilis Milletvekili 
Hilmi Dülger birer konuşma 
yaparak YOYAV’ın yıllardır 

yürüte geldiği hayrî, sosyal ve kültürel hizmetleriyle 
eğitim faaliyetlerinden övgü ile söz ederek, başarılı 
çalışmalarının devamını dilediler.

Törende ilk konuşmayı yapan Dr. İbrahim 
Ateş, yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın 
mutluluğunu içinde duygu ve düşüncelerini şu cüm-
lelerle ifade etti:

 “Saygıdeğer konuklar, değerli dostlar, sevgili 
kardeşlerim!

Davetimize icabet ederek 30. Hizmet sezo-
numuzla 57. Dönem bilgi ve beceri kurslarımızın 
başlatılması vesîlesiyle tertiplediğimiz törene teşrif 
edip, bizimle birlikte olma incelik ve yüceliğini gös-
teren güzîde heyetinizi gönülden ve samîmî duygu-
larımızla selamlıyor, şerefli varlığınızla törenimizi 
taçlandırmanızın haz ve huzuru içinde hepinize 
hürmet ve muhabbetlerimizi arz ederek hoş geldi-
niz diyor, hayat boyu Hakk’ın himâyesinde, hidâye-
tinde ve inâyetinde olmanızı diliyorum.

Allah’ın inâyeti, dostlarının desteği, yönetici-
lerinin dirayeti ve çalışanlarının gayretiyle gelişip 
güçlenerek hedeflediği hayrî, sosyal ve kültürel 
hizmetleri gerçekleştirerek çaba ve çalışmalarını 
sürdüren YOYAV, yılmadan, yorulmadan yoluna 
devam etmekte ve her geçen gün yeni ve yararlı 
bir hizmetin peşinde koşmaktadır. Halka hizmeti 
Hakk’a hizmet telakki ederek, yurdumuzun yücel-
mesi ve insanımızın ilerlemesi istikametinde çalış-
malarını sürdürmektedir.

Bugün başlayıp 30 Haziran 2018 tarihinde 
sona erecek olan 30. Hizmet sezonumuzun daha 
çok ve çeşitli hizmetlere sahne olması temennisiyle 
sözlerime başlarken, bu sezonun içereceği 57 ve 
58. Dönem bilgi ve beceri kurslarımızın yeni ve ya-
rarlı bilgiler edinmeye vesîle olmasını diliyorum.

3 ay dinlenip yeterli enerjiyi edinerek, taze bir 
azim ve gayretle yeni bir hizmet sezonunu başlattı-
ğımız böylesine anlamlı ve önemli bir günde sizleri 
yanımızda görmek, gayretimizi kamçılamakta ve 
mutluluğumuzu arttırmaktadır. Değerli desteğinizin 
devamına ve gerçekleştireceğimiz hayırlı hizmet-
lerin kıvamına vesîle olacağına inandığımız bu 
birliktelik, dostluğumuzun gereği, dayanışmamızın 
direği ve gücümüzün bileğidir.

Bu dilek ve bilekle 29 yıldır hedeflediği hayırlı 
hizmetler ve faydalı faaliyetlerle devletin yanın-
da, milletin emrinde ve yoksulun hizmetinde olan 
YOYAV, tarihî vakıf anlayışını günümüze yansıtıp 
yaşatmanın yanında, çağdaş vakıfçılığın öncülerin-
den oldu. Dayanışmayı düstur, paylaşmayı prensip 
ve çalışmayı ilke edinerek çevresindeki yoksullarla 
dar gelirlilere desteğini devam ettirdi. Darda kalana 
dost, yolda kalana yoldaş ve aç kalana arkadaş 
oldu.

Öte yandan yıllardır yürüte geldiği burs ve 
kurs hizmetleri ile ülke eğitimine önemli katkılarda 
bulundu. Burs verdiği öğrencilerin öğrenimlerini 
sürdürmelerine, düzenlediği bilgi ve beceri kursla-
rına katılan yetişkinlerin de yeni ve yararlı bilgiler 
edinmelerine imkân sağladı. Özellikle Kur’ân-ı 
Kerîm’i tecvîd kurallarına uygun olarak doğru ve 
düzgün okuyup, içeriğini öğrenme yolunda, örnek 
alınması gereken ve takdire şâyân olan güzel bir 
çığır açtı. Böylece Kur’ânî hayatı kavrama, yaşama 
ve yayma yolunda tüm mensupları ile dostlarına 
övünç vesîlesi ve alın akı olacak nitelikte başarılı 
adımlar attı.

Kıymetli konuklar!
Malumunuz olduğu üzere insan, içtimaî bir 

varlıktır. Yalnız değil, başkalarıyla birlikte yaşaması 
esastır. Her insan, başkalarının ilgisine, bilgisine, 
sevgisine, hizmetine, üretimine, yardımına ve des-
teğine muhtaçtır. Kimse tek başına tüm ihtiyaçlarını 
temin edemez. Her toplumun üreticiye, tüketiciye 
ve değişik meslek mensuplarına ihtiyacı vardır. Bi-
rinin yaptığını diğeri yapamaz. Dolayısıyla bireyler 
birbirinin yaptığı iş ve uğraşlara ihtiyaç duyarlar. Bu 
da birbirinin yanında, yakınında ve yardımında ol-
malarını gerektirir. Herkes hem fırıncı, hem manav, 
hem bakkal, hem berber, hem lokantacı, hem çiftçi, 
hem temizlikçi olamaz. Herkesin yaptığı bir iş olur. 

Dr. İbrahim Ateş

Mesut Özünlü
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Herkes işini en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde 
olur. Yaptığıyla yararlı olur, yaptıklarından yarar-
landırır. “Hizmet eden hizmet görür.” vecizesiyle 
“Milletin efendisi, onlara hizmet edendir.” Hadîs-i 
şerîfi bu düşünceyi destekleyen referanslar cüm-
lesindendir.

Başkalarından hizmet bekleyenler, onlara hiz-
met etmeyi görev bilmelidirler. Herkes bana hizmet 
etsin, ben kimseye hizmet etmeyeyim düşüncesi, 
doğru olmadığı gibi, toplumun ihtiyacı olan hiz-
metler arasında iyi-kötü ayrımı yapılması doğru 
değildir. Toplumda her işi yapan bireyler bulunmalı 
ve herkes işini itina ile yapmanın gayreti içinde 
olmalıdır. Kimse yaptığı işi küçümsememeli, toplu-
muna faydalı bir iş yaptığı inancıyla işine dört elle 
sarılmalı, millet ve memleketine faydalı bir insan 
olmanın onuruyla çalışmalarını sürdürmelidir. Her 
topluma bir mimar, bir mühendis ve bir doktor ne 
kadar gerekliyse, bir teknisyen, bir işçi, bir hemşire 
ve bir çöpçünün de o kadar gerekli olduğunu bilmeli 
ve herkesin yaptığı hizmete saygı duymalıdır. Hiz-
metler takdir, hizmet edenler de tebrik edilmelidir.

Hizmet etmede ve hizmet almada bu düşünce-
ler devamlı göz önünde bulundurulmalı ve değer-
lendirmede esas alınmalıdır.

Herkes her şeyi yapamaz ama her fert bir şeyi 
yapabilir. Kişi yapabildiği işi yapmaktan geri durma-
malı, kimse tembelliğe tevessül etmemeli, ‘yer-içer 
hem ve kederden kaçar’ olanlardan değil, bir şeyler 
yapıp, yararlandıran ve başkalarının yaptıklarından 
yararlananlardan olmalıdır. “Sen ağa, ben ağa, 
inekleri kim sağa” diyen atasözünden ders alma-
lıdır.

Hakkın rızası için halka hizmet eden kimse, 
yaptığı hizmeti yüksünmemeli, yaptığını Yaradan’a 
yar ve yakin olma vesîlesi kabul edip, içtenlikle, 
seve seve yapmalı ve işini eksiksiz îfâ etmenin 
gayreti içinde olmalıdır. Halka hizmeti Hakk’a hiz-
met kabul ederek, yaptığı hizmet mütevâzi’de olsa, 
Hakk’ı memnun ve halkı mesut etmeye yönelik 
hayırlı bir hizmet olduğu inancıyla, kendisini böyle 
hayırlı bir hizmeti îfâya muvaffak ettiği için Allah’a 
şükretmeli ve toplumunun terakkisine katkıda bu-
lunan verimli bir vatandaş olmanın mutluluğunu 
yaşamalıdır.

Bu cümleden olarak yöresindeki yoksul yurt-
taşlara yardım elini uzatmanın, güçsüzleri gözet-
menin, muhtaçların ihtiyaçlarını gidermenin, darda 
kalana dost, yolda kalana yoldaş ve aç kalana ar-
kadaş olmanın, kendisini Yaradan’a yaklaştıracak 
ve yaratıklarla kucaklaştıracak insanî bir incelik ve 
islamî bir yücelik olacağını unutmamalıdır. Yaptığı 
her iş ve verdiği her hizmette bu gerçeği göz önün-
de bulundurarak davranışlarını ona göre dizayn 
etmenin gayreti içinde olmalıdır.

Bir çiftçi, bir çoban, bir işçi, bir esnaf, bir me-
mur, bir amir, bir öğretmen, bir doktor, bir mimar, bir 
mühendis vesair geçimini sağlamak için, herhan-
gi bir iş yapan herkes, yaptığı o işle, el emeği ve 
alın teriyle geçimini sağlayacak helal kazanç elde 
etmenin yanında, bir arada yaşadığı insanların ihti-
yaçlarını temin etmelerine katkıda bulunarak onlara 
hizmet etmiş olmanın huzurunu da hissetmelidir.

Hizmet edene hizmet edileceğini, her hizmetin 
karşılığında kişiye ilahî ihsan ve ikramda bulunula-
cağını bilmeli, insanlara ihsanda bulunmaktan geri 

Törene katılanlardan bir grup.
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durmamalıdır. Kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in 
Rahman Suresi’nin 60. ayetinde beyan buyuruldu-
ğu üzere iyiliğin karşılığının iyilik olduğunu unutma-
malıdır.

Kıymetli kardeşlerim!
İnsanın insana Allah için ikramda bulunma-

sının sağlayacağı saadeti dikkatimize getiren bir 
hadîs-i şerîfin mealini dilerseniz buyurun birlikte 
okuyalım: “Kim, kardeşine içinin çektiğini tattırırsa, 
Allah ona bin kere bin (bir milyon) iyilik yazar. Bin 
kere bin (bir milyon) kötülüğünü siler. Onu bin kere 
bin (bir milyon) derece yüceltir. Ona Firdevs cen-
neti, Adn cenneti ve Huld cenneti olmak üzere üç 
cennetten yedirir.”

Hadîs-i şerîfin incelendiğinde de anlaşılacağı 
üzere Allah Teâlâ’nın, bir insana hoşuna giden bir 
yemeği yedirme karşılığında kuluna üç milyonluk 
ihsanda bulunacağı ve onu üç cennetin nimetlerin-
den doyuracağı beyan buyurulmuştur.

Bir hizmetin karşılığında bu kadar nimet. Böyle 
bir fırsat kaçırılır mı? Elbette kaçırılmaz. Öyleyse 
fırsatı fevt edenlerden olmayalım.

Bu hadîs-i şerîfte verilen müjdeyi bilen bir Müs-
lüman, başkasının elinde ve avucunda olana göz 
koymaz, onu çalıp çırpmaya ve gasp etmeye yel-
tenmez. Kendi elindekini ondan yoksun olanlarla 
belirtilen şekilde paylaşmaya çalışır. Allah’ın ihsan 
ettiği imkânları, Allah’ın kullarına ikramda bulunur. 
“Bütün insanlar Allah’ın iyalıdır (kullarıdır). Allah 
Teâlâ’nın en çok sevdiği kimse O’nun iyalına iyilik 
edendir.” diyen sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in 
uyarısına uymayı ilke edinir. Çalışır, didinir, alın 
teriyle elde ettiği şeyleri aile bireyleri, yakınları, 
komşuları, misafirleri ve diğer insanlarla paylaşma 
cihetine gider.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalar-
ken, 30. hizmet sezonumuzla 57. dönem bilgi ve 

beceri kurslarımızın başlatılması vesîlesiyle tertip-
lediğimiz törene teşrifinizden dolayı tekrar teşekkür 
ediyor, buraya gelmek için attığınız adımların sizleri 
Kâbe’ye götüren adımlar kadar sevap kazanmanı-
za vesîle olması diliyor, bugün için yazmış olduğum 
üç dörtlükten oluşan “Sizle Varız” başlıklı şiirimle 
sizleri selamlayarak huzurunuzdan ayrılmak istiyo-
rum:”

Sizle Varız
Sezonumuz oldu otuz.
Bugün varız, yarın yokuz.
Dostlar yanımızda olsun,
Onlar yoksa bizde yokuz.

İlme, iyiliğe varız.
Kine, kötülüğe yokuz.
Hilme ve hikmete varız.
Zulme ve şiddete yokuz.

Dostlarsa dolarsa YOYAV,
Bizler varız, yoksa yokuz. 
Otuz yıldır biz burada,
Sizle varız, sizsiz yokuz.

Tören sonrası ikramdan başka bir görüntü. İkram sonrası yemek duası yapıldı.

Tören sonrası ikramdan bir görüntü.
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YOYAV’ın 30. Hizmet Sezonu ve 57. Eğitim 
Dönemini birlikte idrak etmenin mutluluğu ve şükrü 
içerisinde, YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş 
ve çok kıymetli hazirunu saygıyla selamlıyorum.

Türkiye genelinde kamu, özel ve sivil toplum 
kuruluşlarının yapacağı sosyal, kültürel ve mesleki 
yaygın eğitim kurslarının başlama dönemindeyiz. 
Milli Eğitim Bakanlığında sosyal ve kültürel kurslar 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, mesleki 
ve teknik kurslar ise Mesleki ve Teknik Öğretim 
Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmektedir.

Hayat boyu öğrenme hizmetleri kapsamın-
da anne babalara ve çocuğa yönelik açılan Halk 
Eğitim Merkezlerinde yürütülen Aile Eğitimi Kurs 
Programları, 0-18 yaş kapsamında; çocuk gelişimi 
ve eğitimi, olumlu anne babalık becerileri, sağlıklı 
beslenme, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi ileti-
şim, olumlu davranış kazandırma vb. konularda 
eğitimler verilmektedir.

2016 yılında 81 ilde 0-18 yaş Aile Eğitimi Kurs 

Programı kapsamında açılan 5443 kursta; 106 bin 
kursiyere, 212 anne/babaya ve çocuğa hizmet gö-
türülmüştür.

Yine 2016 yılı itibariyle 340 mesleki eğitim 
merkezinde 31 meslekte, 152 meslek dalında 77 
bin çırak ve 47 bin dolayında kalfaya eğitim imkânı 
sağlanmıştır. 2017 yılında yapılan düzenleme ile 
bu eğitimler, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mü-
dürlüğüne bağlanmış ve verilen eğitimlerde örgün 
eğitim kapsamına alınmıştır.

Özetle, Türkiye sadece sosyal ve kültürel kurs-
lar kapsamında 2016 yılı sonu itibariyle Milli Eğitim 
Bakanlığı, 986 halk eğitim merkezinde 7.348.387 
kursiyere, 6 bin derslikte, 10.312 öğretmenle hiz-
met verilmiştir. Diğer kursları da saydığımızda bu 
rakamlar daha da yükselmektedir.

30 yıldır aralıksız bu eğitim hizmetini sürdüren 
YOYAV’ın yönetimini, öğretmenlerini ve kursiyerle-
rini şahsım ve Bakanlığım adına tebrik ediyor, sağ-
lıkla bu çalışmaların devamlılığını diliyorum.

MEB’in Yaygın Eğitim Faaliyetleri

Nurettin KONAKLI
MEB Strateji Geliştirme Başkanı

Törene katılanlardan bir grup.
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YOYAV’ın Saygıdeğer Başkanı, Saygıdeğer 
Milletvekilleri, YOYAV dostu saygıdeğer hanım-
efendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ile selam-
lıyorum.

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfının yeni 
faaliyet döneminin hayırlı, faydalı, güzel hizmetlere 
vesile olmasını diliyorum. 

YOYAV bizim çok değer verdiğimiz örnek bir 
vakfımızdır. 1988’den beri eğitim hizmetlerinin yanı 
sıra, ihtiyaç sahiplerine nakdî ve aynî yardımlar 
temin eden, muhtaç öğrencilere burs veren, 
hayırseverler ile muhtaçlar arasında köprü olan bir 
vakfımızdır. Yoksulları, açları doyuran, muhtaçları 
giydiren, en önemlisi de insanımızın manevî 
açlığını gideren eğitim faaliyetleri ile her zaman 
göz dolduruyor, biz eğitimci ve vakıfçıları memnun 
ve mütehassis ediyor.

Saygıdeğer dinleyiciler! 
Hayat doğumla başlar, ölüm ile sona erer. 

Hayat boyu devam eden bir süreç daha vardır ki, 
o da öğrenme sürecidir. İnsanın hayatı doğumdan 
ölüme kadar öğrenme süreci içinde geçer.  Doğru 
veya yanlış olsa da öğrendiklerimizi hayatımız 
boyunca davranışlarımızda farkında olarak veya 
olmayarak uygularız. Başka insanlara da öğretiriz. 
Biz buna eğitim diyoruz. Öğretme ve öğrenme 
şekli bir öğretmenin ders vermesi ve bir öğrencinin 
ders dinlemesi şeklinde olduğu gibi, güzel olan 
davranışları kendi içinde sindirmiş, eskilerin tabiri 
ile ilmi ile amel eden kâmil bir insanın davranışları 
ile diğer insanlara rol model olarak, yani örnek 
olarak aramızda yaşaması da olabilir. Ben bugün 
eğitim ve iyi örnek olma konusuna dikkat çekmek, 
dini eğitimin günümüzdeki önemli güncel konusu 
olan hadis ve sünnet aleyhtarlığı konusuna da 
değinmek istiyorum. 

Çoğunuzun bildiği üzere ben bir öğretmenim. 

Biz fakültede Öğretmenlik formasyonu alırken, 
bizlere eğitim iki şekilde olur, birincisi örgün eğitim, 
ikincisi yaygın eğitim demişlerdi.

Örgün Eğitim; Devletimizin okullarda, üniver-
sitelerde verdiği sistematik eğitim.

Yaygın Eğitim;  Resmi kurumlar dışında Vakıf, 
Dernek, Dershane ve özel kişilerin verdiği eğitim.

YOYAV’ın faaliyet alanı içinde olan ve halen de 
devam eden bu yaygın eğitim programları, takdire 
şayandır. Başta Kur’ân-ı Kerim’i öğretme, tecvitli 
güzel okuma, Kur’ân Denizinden Damlalar gibi 
ayetleri açıklama, tefsir etme, bunun yanısıra ilgisi 
dolayısı ile hadis ve fıkıh konuları, ilk başlangıçtan 
mükemmele doğru kademeli Arapça dil kursları 
faaliyetlerini takdir ediyorum ve önemsiyorum. 
YOYAV yaygın eğitimi kendi çapında, kendi 
imkânları ile en iyi yapabilen vakıflardan biridir. En 
çok sevindiğim ve beğendiğim husus ise bu dini 
eğitimi verirken, Kur’ân’a ve sünnete uygun olarak 
Peygamberi bir metoda sadık kalmasıdır. Çünkü 
dinî bilgileri doğru öğrenmek ve insanımıza doğru 
öğretmek gerekir.

Doğru ve gerçek bilgi nedir? Hepimiz âlim 
değiliz ki, okurken, öğrenirken dinî bilgilerde doğru 
ve gerçek olan, Kur’ân’a ve sünnete uygun olan 
bilgiyi nasıl seçeceğiz? Her bilgide olduğu gibi dinî 
bilgilerde akıllı, araştırıcı ve seçici olacağız. Nasıl ki 
destimizi su ile doldurmak istediğimizde kirli durgun 
göl suyu ile değil, temiz kaynak suyunu arayıp 
dolduruyorsak, buna dikkat ettiğimiz gibi, doğu 
bilgiyi arayacağız. Yoksa inancımızı hastalandırırız. 
İnancımızdaki en ufak şüphe İslam düşmanlarını 
mutlu eder. 

Değerli dostlar,  
Dün olduğu gibi bugün de İslamiyeti za-

yıflatmak, bozmak, yıkmak isteyenler var. Bunlar 
kapsamlı olarak uzun vadeli, kısa vadeli planlar 

Eğitim ve İyi Örnek Olma

Ahmet TEMİZKÖK
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyesi
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ile çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bazı cahil 
insanları kandırarak, selefi inanç veya Kur’ân 
Müslümanlığı diye aldatıyorlar. İslamiyeti terörist 
bir din olarak algılayan Hristiyan ülkelerin tezlerine 
güç kazandırıyorlar. İçimizdeki bilgisiz insanlar iyi 
niyetli dahi olsa, bunların değirmenine su taşıyor. 
Çok kısa olarak sünnet ve hadis aleyhtarlığı 
konusuna değinmek istiyorum. 

Son zamanlarda sünnet ve hadislerin 
bazılarının uydurma olduğu, daha sonra ilave 
edildiği gibi güya mantıklı iddialarla ortaya çıkıyorlar. 
Oysa hadisler Peygamberimizin sözleridir. 
Peygamberimizi dinleyen onlarca arkadaşının şahit 
olduğu, “Peygamber (s.a.v.) şurada şu konuda 
şunları söyledi, şu şu sahabeler de dinledi ve 
şahittir.” denildikten sonra, bu sözler hadis olarak 
literatüre girmiştir. İslamî bilimlerde hadis usulü 
olarak bilinen bir bilim var. Kılı kırk yarma tabiri ile 
bu hadisler, sistematik olarak tasnif edilmiştir. Bizim 
inancımızda hadisler yani sünnet,  Kur’ân-ı Kerimin 
Peygamberimiz tarafından yapılan açıklamalarıdır. 
Çünkü Kur’ân-ı Kerim Peygamberimize nazil 
olmuştur.  Kur’ânı en iyi bilen, anlayan ve anlatan da 
Peygamberimiz (s.a.v.)’dir. Hepinizin bildiği üzere 
Kur’ân-ı Kerimde her türlü bilgi detaylı olarak yer 
almaz. Mesela Namaz kılın emri vardır, fakat bizler 
namazı nasıl kılacağımızı Peygamber (s.a.v.)’in 
uygulamalarından öğreniyoruz. Peygamberimiz 
(s.a.v.): “Namazı benim kıldığım gibi kılınız” 
buyuruyor. Kur’ân’ı anlamaya çalışırken sünnet 
egemendir. Sünnete aykırı bir anlam Kur’ân’a 
yüklenilemez. Yani sünnet anlamı sınırlandırıyor,  
kesinleştiriyor, anlam sınırlandığından dolayı 
din bozulmuyor. İşine gelen işine geldiği anlamı 
Kur’ân’a veremiyor.  

Sünnet ve hadis aleyhtarlığı bilimsel değil 
ideolojiktir. Kur’ân Müslümanlığı diye savunulan 
şey, selefi inanç olarak tavizsiz müslümanlık söylemi 
ile karşımıza çıkıyor. Kendileri gibi düşünmeyen 
Müslümanları küfür ile suçlayabiliyorlar. Bugün İşid, 
El-Kaide, Vehabilik benzeri sözde İslamî görüşlerin 
kaynağı, sünnetten uzaklaşma ve Kur’ân’ı kendi 
anlayışları doğrultusunda yorumlamaktan geçiyor. 
Sünneti dışladığınızda, yaraladığınızda, şüphe 
ile baktığınızda, Kur’ân’ın lafzı bozulmasa bile o 
lafızlara yüklenen anlam çoğalıyor ve bozuluyor. 
Bu anlamlar bizce İslam dışıdır. Dikkatinizi şuraya 
çekmek isterim ki: İslam düşmanları müsteşrik 
veya Türkolog olarak bilinen, ülkemizde ve İslam 
ülkelerinde araştırma yapan birçok bilim adamı 
çalıştırıyorlar. Bunlar değme hocalarımızdan 
daha fazla bilgililer. Arapça’nın lehçelerine bile 

vakıf, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Felsefe gibi ilimlerde 
derinlemesine temayüz etmiş uzmanlardır. Bunların 
yanında yetişen, bunların görüşlerinden, tezlerinden 
etkilenen bazı profesörlerimiz, hocalarımız bugün 
karşımıza çıkıyor, iyi niyetle dahi olsa bilmeden 
İslamiyete en büyük kötülüğü yapma gayreti içine 
giriyorlar. Kendilerini âlim zanneden (âlim de olabilir 
farketmez) topluma sanki yeni bir şeyler söylemek, 
caka satmak, televizyonlarda olur olmaz yerlerde 
kendilerini göstermek isteyen bu kişilerin önündeki 
en büyük engel hadis ve sünnettir. Yani direk 
Kur’ân’a sataşamayanlar hadis ve sünneti hafife 
alarak, önlerini açmaya çalışıyorlar. Şunu iyi biliniz 
ki:  14 asırdır Kur’ân’ı ve İslamiyeti bozdurtmayan 
koruyan kalkan hadis ve sünnettir. 

Benzer bir konuya temas ederek konuşmamı 
bitireceğim. Kutsal Kitabımız, dinimizin ana 
kaynağı, Rabbimizin kelamı olan Kur’ân-ı Kerim 
için,  Kur’ân Allah kelâmıdır amma tarihsel ve 
yereldir lafını dillendirenler çıktı. Kur’ân tarihseldir 
demek, Kur’ân’ın tarihte kaldığını söylemek 
anlamına gelir. Yani belli bir zaman içindir, 100 
yıl, 500 yıl içindir anlamı çıkıyor. Yine aynı şekilde 
Kur’ân yereldir demek de Kur’ân Arap yarımadasına 
aittir anlamındadır. Bu söylemler yanlıştır. Bu iddia 
küfürdür, söyleyen de dinden çıkar, ona Müslüman 
denilmez. Bizler, Kur’ân-ı Azimüşşan’ın tüm 
zamanlar, tüm devirler için olduğuna inanırız. O 
kadar.

Bu iddiaların temelinde Dünyaya egemen 
olmak isteyen Emperyal güçlerin İslam inancını 
şüpheler ile zayıflatmak, İslam ümmetini bölmek 
ve o ülkelerdeki petrol, maden, orman ve ucuz 
iş gücü gibi doğal zenginliklere el koymak amacı 
yatmaktadır. İçimize sokulmak istenen fitnelere 
karşı uyanık olacağız. Bilhassa bize dinimizi 
öğretiyormuş gibi yaklaşan bu gafillere pirim 
vermeyiniz. Biz dinimize atalarımız gibi inanıyoruz. 
Kur’ân ve sünnet doğrultusunda Peygamberî bir 
metod üzerine inanıyoruz. Yani Ertuğrul Gazi gibi, 
Fatih Sultan Mehmed Han gibi, Kanuni Sultan 
Süleyman Han gibi, Sultan Abdülhamid-i sani 
Han gibi, yani bizi biz yapan değerlerin maddî ve 
manevî kurucuları Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, 
Hacı Bayramı Veli gibi inanıyoruz.

YOYAV’a tüm faaliyetlerinde, bilhassa bu 
güzel, doğru, geleneksel dinî bilgileri sunmaya 
vesile olduğu için şükranlarımı arz eder, başarılar 
dilerim. 
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Sayın milletvekillerim, çok değerli YOYAV 
Genel Başkanı, çok değerli katılımcılar!

Bu güzel anlamlı etkinliğin açılışında, sizler-
le birlikte olmaktan son derece mutluyum. 

Rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu ağabeyimiz 
bir gün bir sohbette demişti ki: “Tokat’ta valiyim. 
Bir köyde bir okul yaptık. Köy aslâ yardım et-
meyen bir köydü. Ama bir Fatma ninemiz vardı, 
onun girişimleriyle mükemmel bir okul yaptık. Ar-
tık açılışa geldik. Açılışı yaparken Fatma nineyi 
onurlandırmak istedim. Bana tutulan makası tut-
tum, Fatma nineye uzattım.” Fatma nine dedi ki: 
“Bey bey! Deniz dururken dere çağlamaz.” 

Onların hepsi birer deryaydı. Rahmetli Erzu-
rumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin dediği gibi:

 “Harabat ehlini hor görme zâkir,
 Defineye mâlik viraneler var” misali biz on-

ların bize aşıladıklarıyla bugüne geldik. 
Değerli dostlar!
Dünyanın yedi büyük harikasından söz ede-

riz, ama bir harikayı unuturuz. O da nedir biliyor 
musunuz? İnsanların mahşeri vicdanında olan 
iyilikler. Bugün nasırlaşmış, kara bir taş olmuş 
vicdanlar, eğer bu sekizinci büyük harikayı tam 
manasıyla ruhlarına sindirselerdi, Arakan’da, 
Mymar’da dünyanın her hangi bir yerinde zulüm 
ve açlık olmazdı. Eğer bu sekizinci harikayı, yani 
iyilik yapma duygusunu bu insanlık yitirmeseydi, 
bugün Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta insanlar zul-
me uğramazlardı ve bu zulümden kaçıp bizim 
kucağımıza atılmazlardı. 

Allah, YOYAV’lıların sayısını çok etsin. Irk, 
dil, din, mezhep ayrımı yapmadan sadece hiz-
met düsturuyla yola çıkan bu güzîde topluma 
Rabbim güç, kuvvet ve feraset versin.

Burada büyük bir hizmet olarak Kur’ân eği-
timi yapılıyor. Kur’ân-ı Kerîm üzerinde oynanan 
oyunları söylemeye benim ne dilim, ne de gücüm 
yeter. Değerli büyüklerim bizden fazla bilirler. 
Neden üzerinde oynanan tüm oyunlara rağmen 
Kur’ân’da hiç tahrifat olmamıştır. Kur’ân, dostla-
rının nesilden nesile YOYAV’laşarak aktarmaları 
sonucu gelmiştir. Burada Kur’ân’ın hem lafzını, 
hem ruhunu, hem de manasını öğreniyorlar. 
Dolayısıyla buna vesîle olan cenneti bu dünyada 
kazanmasında ne yapsın?

İkinci bir olay, burada meslek edindirme 
kursları düzenleniyor. Bu faaliyetlerle bu dinin 
Peygamberinin “İki günü eşit olan aldanmıştır” 
hadîs-i şerîfine layık olmak için hem çalışıyorlar, 
hem de insanlığı bu yönde motive ediyorlar. Do-
layısıyla bu güzîde topluluğun yanında olmayıp 
da nerede olacağız? Elimizden geldiğince, gü-
cümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce biz bu 
güzîde topluluğun hizmetlerine katılamıyorsak, 
bizâtihi gelip hizmeti sunamıyorsak da biliniz ki 
yanınızdayız. 

Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Dr. İbrahim 
Ateş Başkanımızla kırk yıla yakın bir zamandan 
beri hem şahsen, hem de ailecek tanışırız. Bu 
güzel hizmetlerin öncüsü ve fitilinin ateşleyicisi 
olmuştur. Kendilerine destek veren bütün cami-
aya ben teşekkür ediyorum. Rabbim gücünüze 
güç katsın, bileklerinizi güçlü kılsın, yolumuza, 
yolunuza çıkacak her türlü taşı, engeli Hızır yar-
dımıyla ortadan kaldırsın diyor, nice 30 yıllara, 
nice 57. dönemlerde birlikte olmayı yüce Mev-
lâ’dan niyaz ediyor, hepinizi en kalbi duygularım-
la selamlıyorum.

Sekizinci Büyük Harika

Hilmi DÜLGER
Kilis Milletvekili
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YOYAV’ın çok saygıdeğer Başkanı, YO-
YAV’ın çok saygıdeğer gönül dostları, hepinizi 
saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Bugün oldukça anlamlı ve önemli bir töreni 
birlikte gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda önemli 
bir günde, günlerde gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz 
gibi hicri yeni yıla girdik. Hayırlı olsun. Bildiğiniz 
gibi Kerbela acısını yaşadığımız günlerdeyiz. 
Yine bildiğiniz gibi âşure günlerindeyiz. Nuh tu-
fanı sonrası böylesi bir güzelliğin ortaya çıktığı 
gündeyiz ve bugün YOYAV’ımızın 30. Hizmet 
Yılını başlatıyoruz. 30. Hizmet Yılı ile birlikte 57. 
Bilgi ve Beceri Kurslarının açılışını da yapıyoruz. 
Böylesi güzel insanlarla böylesi güzel günde bu 
açılışın yapılıyor olması, sezonun başlatılıyor ol-
ması, inanıyorum ki diğer yıllara göre biraz farklı 
olacak ve verimli olacak, daha hayırlı ve daha 
yararlı olacaktır.

Benden önce değerli başkanımız ve arka-
daşlarımız konuşmalarını yaptılar. Günün anla-
mına ilişkin ve dünyamızda gelişen olaylara yö-
nelik bilgilendirmelerde bulundular. Kendilerine 
işten teşekkür ediyorum.    

Çeyrek asırdan bu yana yoksullara kapısını 
ve gönlünü açan YOYAV ve bu topluluğun yerine 
getirdiği toplumsal görev, gerçekten takdire şa-
yandır. Uzun yıllar yoksulların, garip gurebanın 
ihtiyaçlarını karşılayarak, onların kötü günlerin-
de yanında olmak, birçok sivil toplum örgütüne 
örneklik teşkil eden bir davranıştır. YOYAV yö-
neticileri, dostları ve gönüldaşlarının her birine 
teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum. 

YOYAV öylesine güzel bir hizmet veriyor 
ki değerli dostlar, yardım elini uzattığı herkese, 
ama herkese bu dünyada faydalı oluyor, yardım 

elini uzatana da ahiret için azık biriktirmesine 
vesile oluyor. 

Değerli dostlar,
Son yıllarda AK Parti iktidarlarının ve yerel 

yönetimlerinin yoksulluk ve yoksunluğun azal-
tılması, en önemli öncelikli maddelerinden biri 
oldu. Hizmet programlarının, planlarının ön sı-
ralarını aldı. Bu yolda kurumsal ve sistematik bir 
politika izlenerek, hedefler belirlenmiştir. 

 Yoksul insanlarımızın bir envanteri çıka-
rılmış ve bilgileri güncellenmiştir. Aylık, 3 aylık 
yardımlar ulaştırılmış, çocuklara yönelik okul ve 
kırtasiye yardımları, kadınlara yönelik yardımlar, 
yaşlılara yönelik yardımlar yapılmaktadır. O ka-
dar önemli hizmetler verilmektedir ki, artık Sağlık 
Bakanlığı da evde hizmet vermektedir. 

Değerli YOYAV Gönüllüleri,
Her gün televizyonlardan, yazılı ve görsel 

medyadan takip ettiğimiz gibi Suriye’de, Lüb-
nan’da, Filistin’de, Myanmar’da, Libya’da, Bal-
kanlar’da, Kafkasya’da çocuklar, kadınlar yurtla-
rından çıkarılmakta, öldürülmekte, binlerce değil 
milyonlarca insan zulme maruz kalmaktadır. 

Dünyanın neresinde olursa olsun, bu zulme 
maruz kalanların acısı, elbette yüreğimizde his-
sedilmektedir. 

Bu arada maalesef güney sınırımızda ya-
şanan savaş ve çatışmalardan kaçan insanların 
ülkemize sığınmaları neticesinde, ülkemizdeki 
yardıma muhtaç kişi sayısı bir anda milyonları 
aşmıştır. Biraz önce Kilis Milletvekili arkadaşı-
mız konuştular, Kilis’in nüfusu oldukça arttı ve 
neredeyse iki katına yükseldi. Gaziantep ilimiz 
de keza öyle. Tabii ki bu iki ilimiz, böylesi önemli 
bir yükü taşırken, diğer illerimize de bu insanlar 
gittiler, yerleştiler. 

Herkesi Eğitmek Görevimiz Olmalı

Hüseyin TANRIVERDİ
22,23. ve 24. Dönem Manisa Milletvekili



41

Yardım kuruluşlarının kapasitelerini aşan 
bu durum karşısında da Türkiye, her zaman ki 
kadirşinas ve eli açık tavrını göstermiş, adeta 
Ensar gibi evimize, mahallemize gelen bu muha-
cirlere yardım elini uzatmıştır. Düşene bir tekme 
atılmamış, tersine düşenin elinden tutulmuştur. 

Biz öyle bir medeniyetin mensuplarıyız ki, 
“Veren elin alan elden üstün” olduğunun bilin-
cindeyiz. Allah’a şükürler olsun, insan olarak 
böylesi bir ruha sahipken, ülke olarak da böylesi 
önemli bir ruha sahip olduk. Dün alan ülke idik, 
çok şükür bugün veren ülkeyiz. Dün kendimize 
bakamazken, beş sente muhtaç bir Türkiye iken, 
bugün dünyanın neresinde olursa olsun, yardı-
ma muhtaç kim varsa, insan ortak paydasında 
buluşarak, sadece kendi soydaşlarımız, dindaş-
larımız noktasında değil, hangi dine, hangi me-
deniyete, hangi renge mensup olursa olsun, her 
bir mağdur insanın elinden tutulmaktadır.   

Hatta biz biliyoruz ki değerli dostlar; “İşini 
bilenler, asıl muhtaç oldukları zaman infak eder-
ler. Vermek için zengin olmayı bekleyenler, hiç 
veremeyecekler demektir. Darlık sırasında vere-
meyenler varlıkta hiç veremezler. 

Darlıkta verenler bilir ve inanırlar ki verdikleri 
kendilerine kat kat iade edilecektir”. 

İşte böyle bir anlayışın, “Komşusu açken 
kendisi tok yatan bizden değildir” sözünün mu-
hatapları olarak, yoksul, aç ve açık nerede ise 
yardım elimizi uzatıyoruz, uzatmalıyız. Çünkü 
fakire yardım eden, Allah’a borç vermiş gibidir. 

İşte bu yüzden biz her daim nerde aç, açık, 
yoksul ve fukara görsek elimizdekini paylaşmayı 
düşünürüz ki, bizim medeniyetimizin en temel 
taşlarındandır. Paylaşmak, dayanışmak ve uz-
laşmak bizim kültürümüzün temel taşlarıdır. 

Elimizde yoksa da ‘keşke elimde olsa da 
verebilsem’ deriz. 

Güzel bir söz var: “Dünyanın neresinde olur-
sanız olun, mutluluğun formülü basittir: Çalış, 
iyilik yap, şükret. “ 

Yapılan iyiliğin bugün olmasa da yarın veya-
hut ahirette bize sevap olarak geri döneceğine 
inanırız.

Sayın Başkanım burada, bugünün anlamına 
denk düşen üç kata şiirini okudular. Gerçekten 
bizi duygulandırdı. “Siz varsanız biz varız” şek-
linde. Dolayısıyla bugün varız, yarın yokuz, diye 
şiirinin içerisinde bir satır geçiyor. Evet. Biz bu-
gün varsak yarın yokuz. 

Yunus Emre de bunu ifade ederken,
Gelin tanış olalım,
İşi kolay kılalım,
Sevelim sevilelim,
Bu dünya kimseye kalmaz. diyor. 
Bu dünya kimseye kalmıyorsa, bu dünya-

dan biz ayrıldıktan sonra kalacak olan şeyler, 
yaptığımız hizmetlerdir. Ortaya çıkardığımız, 
koyduğumuz eserlerdir. Ki, en büyük eser de 
insan eseridir. İnsanı yetiştirmektir. Dolayısıyla 
bir yılını düşünenler ekin eksinler, on yıllarını 

Törene katılanlardan bir grup.
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düşünenler orman yapsınlar. Ama yüz yıllarını 
düşünenler insan yetiştirsinler. Bu Çin atasözü 
gerçekten kulağımızda küpe olmalı. İşte bu an-
lamda evet bugün varız yarın yok olduğumuzda 
bizi anacak, yâd edecek, arkamızdan hayır dua 
gönderecek insanlar, ülkemize sahip çıkacak 
insanlar, vatanımıza, milletimize, değerlerimize 
sahip çıkacak insanlar, çocuk yaşından, yaş 
sınırı yok, büyüğüne kadar herkesi, ama herkesi 
eğitmek, yetiştirmek görevimiz olmalı, önemli bir 
eserimiz olarak ortada yaşamalıdır. 

Değerli dostlar,
Yapılan iyiliğin, tekrar ifade etmem gerekir-

se, bugün olmasa da yarın veyahut ahrette bize 
sevap olarak geri döneceğine inanarak yapma-
lıyız. Ve sadece ve sadece gönüllülük esasını 
dikkate alarak yapmalıyız. Bunun karşılığında bir 
maddi menfaat ya da etiket düşünecek olursak, 
bu yanlış olur. Gönülden yapılan her hizmet tak-
dir edilen hizmettir ve Kiramen Katibin melekleri-
nin ajandalarına yazılan hizmetlerdir.          

Türkiye olarak biz bunları, maddi bir geri 
dönüş olacak diye yapmıyoruz dünyada da. 
Bugün Myanmar’a yardım ediyorsak, Filistin’deki 
kardeşlerimize yardım ediyorsak, Somali’deki 
kardeşlerimize yardım ediyorsak, Sudan’daki 
kardeşlerimize yardım ediyorsak, Uygur’daki 
kardeşlerimize yardım ediyorsak, bunların hiçbi-
rinden bizim Türkiye olarak bir menfaatimiz bek-
lenerek yaptığımız hizmetler değildir. Tamamen 
insanî ve İslamî görevimizi ifa etmektir.  

Onları emperyalist ülkeler gibi kendimize 
bağlamak ve onların imkânı olan petrol gibi, altın 
gibi yeraltı kaynaklarına, zenginliklerine sahip 
olmak gibi bir anlayışla bunu kesinlikle yapmı-
yoruz. 

İşte samimi bir şekilde bu yardımlar yapıl-
dığı için, bu destekler verildiği için, bu insanlara 
sahip çıkıldığı için bakın Küresel İnsani Yardım 
Raporlarına göre Türkiye, son 10 yılda Gayrisafi 
Milli Hasıla bazında en çok uluslararası insanî 
yardım yapan ülke olmuştur. Dünyada deyin ki 
220, deyin ki 250 ülke var. Ama bu ülkeler içeri-
sinde övünen, böbürlenen, zengin olduğunu id-
dia eden Amerika’sı başta olmak üzere Rusya’sı 
diğer taraftan Japonya’sı, Almanya’sı, Fransa’sı, 
İtalya’sı kendince ekonomik olarak çok zengin 
olduklarını ifade eden bu ülkeler, Türkiye’nin 

çok gerisinde kalmışlardır. Onlar insanı, insanî 
değerler olarak bir türlü tanımıyorlar. Makinenin 
bir parçası gibi hep değerlendiriyorlar ve emper-
yalist iştahlarını tatmin için onları kullanıyorlar. O 
açıdan biz Türkiye olarak dünyada en öndeyiz ve 
ilk sıradayız değerli kardeşlerim.    

Türkiye 2015 yılında da milli gelirinin 0,37’sini 
insanî yardım için ayırarak, bir kez daha, “Dün-
ya’nın En Cömert Ülkesi” olmuştur. 

Bu şu anlama geliyor, dikkat ediniz; Dünya-
da yapılan her 10 yardımdan birisi Türkiye’den 
geliyor. 

Onun için değerli dostlarım, Tabi Türkiye 780 
bin kilometrekare toprak bütünlüğü içerisinde, 
bütün insanlarının, toprağın da bize cömertliği ile 
biz de insanımıza cömert oluyoruz. Ve inşallah 
bu duygularımız devam edip gidecek ve inşallah 
son bulmaz. 

Biz cihanşümul bir dinin mensubuyuz. 
Sadece kendimizden, kendi ülkemizden ya da 
bölgemizden sorumlu değiliz. Cihanşümul bir 
din demek tüm dünyayı kapsayan, kucaklayan 
bir din demektir. Dünya içinde yaşayan herkese 
sahip çıkma anlayışını bize telkin eden bir dindir. 
Tabii ki yardım etmeyi yakınlarımızdan, akraba-
mızdan başlayarak devam ediyoruz. Onun usu-
lünü sayın Dr. İbrahim Ateş hocam derslerde ve 
sohbetlerinde dile getirmiştir ve bundan sonraki 
programlarında da getirecektir. 

Değerli dostlar,    
Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Üç şey 

vardır, bunların doğruluğu hususunda size ye-
min ederim. Ayrıca bir de hadis söyleyeceğim, 
bunları iyi belleyin: 

Kişinin malı sadaka sebebiyle eksilmez. Bir 
kula haksız zulüm yapılır o da sabrederse, Allah 
onun izzetini dünya ve ahirette mutlaka artırır. Bir 
kul dilenme kapısını açtı mı, onunla birlikte Allah 
da o zavallıya fakirlik kapısını açar.” 

Değerli Dostlar, 
Türk milleti olarak toplumsal yaşamda çok 

önemli yeri olan, ahlakî ve kültürel değerlere 
sahibiz. Küreselleşen ve modernleşen dünyada 
bu değerlere sahip çıkmak, onları yaşamak, ya-
şatmak hayati önem taşımaktadır. 

Bağlılıkla ve ısrarla yaşatmamız ve sür-
dürmemiz gereken değerlerin başında sevgi, 
saygı, hoşgörü ve yardımlaşma, komşuluk, aile 
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ve akraba ilişkileri gelmektedir. Bunları dikkate 
almamız lazım.

Özellikle hem dünyanın bütün ülkelerinde, 
hem de ülkemizdeki çarpık şehirleşmeler, arsa 
yok gerekçeleriyle binaların oldukça yükselmesi 
bu duygularımızı köreltti. 20 katlı 30 katlı apart-
manlarda, her bir katında 4-5 dairenin olduğu 
binalarda oturuyoruz. Ne alttaki, ne üsteki ne 
de yanımızdaki komşularımızdan haberimiz 
yok. Dolayısıyla biz özellikle bu kültüre sahip, bu 
medeniyete sahip insanlar olarak, komşuluk iliş-
kilerimizi şahsen arttırmalıyız. Komşularımızın 
bu noktada duygularını arttırıcı, apartman içinde 
bireysel ya da apartman yönetimi ile diyalogla 
etkinliklerimizi ortaya koymalıyız. Pazar günleri 
Cumartesi günleri ortak bir çay, pasta, yemek, bir 
sohbet şeklinde yavaş yavaş zinciri büyüterek, 
bu gün teksinizdir, bir kişi ile bir ay, diğer bir kişi 
ile bir ay daha, yani bir yıl boyunca 12 ayda  12 
komşunuzla diyalog kurabilirsiniz. Aynı şekilde o 
komşunuz, diğer komşunuzla bu diyalogu kurdu-
ğunda kısa zamanda göreceğiz ki, bir yıl olmasa 
da iki-üç yıl içerisinde apartmanın tümü birbirini 
tanıyan olacak ve önceki dönemler gibi komşu 
ne yapıyorsun, diye birbirinin halini hatırını sora-
caktır. Komşu çocukları da birbiri ile kaynaşacak, 
çocukları çocukluklarını yaşayacaklar. Şimdi ma-
alesef çocuklar da çocukluklarını yaşayamıyor. 
Evde bir odada hapis. Salona girersen cam eş-
yalar var kırarsın, diye sokmayız, küçük bir oda-
da hapsederiz. Birazcık yaramazlık yaptığında, 
enerjisini boşaltmaya çalıştığı zaman, biraz ha-
reketlendiği zaman aman sen otur, şu televizyo-
nu ya da laptopu eline vereyim de ya da eline bir 
elektronik alet vereyim sen onunla uğraş, ondan 
sonra film seyret. O filmin ne olduğunu doğrusu 
ebeveyn de bilmiyor, çocukta ondan öğrendiğini 
beynine sokuyor ve ondan sonra bizden farklı bir 
neslin yetiştiğini görüyoruz.

Onun için çocuklarımıza sahip çıkmak duru-
mundayız. Onlara daha fazla sahip çıkmak zo-
rundayız. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, bizim 
geleceğimizin teminatıdır.

Tabii ki yoksulluğun da, cahilliğin de bertaraf 
edilmesi için, günlük tedbirlerin yanında kalıcı ve 
gerçek tek çözüm eğitimdir. Yardım etmek isti-
yorsak, insanlara anlık ihtiyaçlarını karşıladıktan 
sonra tekrar yardım etmek yerine, o ihtiyacını 
karşılayabilecek yolları, yani eğitimi vermeliyiz. 

Yine güzel bir söz aklıma geldi: Her gün ba-
lık vermek yerine balık tutmayı insanlarımıza, ih-
tiyaç sahiplerine öğretmeliyiz. Eğer balık tutmayı 
öğretemez isek elimizdeki balıklar yetmez.

O açıdan YOYAV, bu bilgi ve beceri kursla-
rını açmakta. Milli Eğitim Bakanlığımızın, Beledi-
yelerimizin farklı alanlarda bilgi ve beceri kursları 
açtıklarını biliyoruz. Bunlar mahallelerde, belli 
mekânlarda oluşturulmaktadır. Bu bilgi ve beceri 
eğitim kursları insanın eğitimine, ekonomisine 
katkı vermektedir. Ülke ekonomisine de katkı 
vermektedir ve üreticiliği öğretmektedir. Sadece 
tüketiciliği değil. O açıdan böylesi kurslar olduk-
ça önemli.

Tabii YOYAV bilgi ve beceri kurslarında ay-
rıca ilmi kurslar da var. Ve en önemlisi burada 
Kur’ân-ı Kerim, tecvit, tefsir, hadis gibi gerçekten 
bizim, biz olmamızı temin eden böylesi güzel 
kurslar var. 

Hani Yunus Emre diyor ya: 
İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsen,
Bu nice okumaktır.
Dolayısıyla bizim kendimizi bilmemizi sağ-

layan kursların da burada açılıyor olması ve 
bugüne kadar açılmış olması gerçekten takdire 
şayandır. İşte bu kadar insan gönüllü yetişmiş. 
Ve zaman zaman İbrahim Hocadan dinleriz. 
Kursa gelmiş, kurs almış, öğrenmiş, sonra da 
öğreten olan ablalarımızı biliyorum. Böylesi bir 
mekanizma da devir daim yapıyor. Burda öğre-
nenler, sadece bu mekânda değil, kendi yakın-
ları, komşuları, akrabalarının da bu bilgiye sahip 
olması için kendi mekânlarında böylesi bir eğitim 
kursu niteliğinde çalıştıklarını biliyoruz. Allah yar-
dımcımız olsun. 

Ben Sayın Başkana ve Vakfımızın değerli 
Mütevelli Heyetine, yöneticilerine, gönüldaşla-
rına, böylesi hayırlı hizmetlere vesile oldukları 
için, vesile olmamızı sağladıkları için ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. 
Bu sezonun daha hayırlı, daha yararlı, daha fay-
dalı bir şekilde geçmesini en içten duygularımla 
Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum, sizleri Allah’a 
emanet ediyorum.
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YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş,           
6 Ekim 2017 Cuma günü, Çankaya Başkent Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Erkut Yıldırım’ı makamın-
da ziyaret etti. Sayın Müdürün yeni görevini tebrik 
eden Dr. Ateş, kendilerine iyi dilek ve temennilerini 
ileterek başarılı çalışmalar ve hayırlı hizmetler dile-
ğinde bulundu.

Bu vesîleyle Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü’yle yapılan eğitim işbirliği protokolü ile 
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında da bilgi ve 
beceri kurslarını devam ettirme isteğini içeren ta-
lep yazısını Sayın Müdür’e takdim eden Dr. Ateş, 

Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi yetkililerine 
gösterdikleri ilgi ve ihtimamdan dolayı şükranlarını 
sundu.

Tebrik ziyaretinden dolayı Dr. Ateş’e teşekkür 
eden Sayın Yıldırım, YOYAV’ın yıllardır yürüte 
geldiği hayrî, sosyal ve kültürel faaliyetlerini takdir 
ettiklerini belirterek önceki yıllarda olduğu gibi, bu 
yıl da YOYAV’la işbirliği yapmaktan mutluluk du-
yacaklarını ifade etti ve sürdürülecek işbirliğiyle 
ülke eğitimine katkıda bulunmanın gayreti içinde 
olacaklarını söyledi.

YOYAV
Genel Başkanı’ndan

Çankaya Başkent
Halk Eğitim Merkezi
Müdürüne Ziyaret

(Soldan sağa) Çankaya Başkent Halk Eğitim 
Merkezi Müdür Yardımcısı Fikret Selamoğlu, 

YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş ve 
Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi Müdürü 

Erkut Yıldırım, ziyaret sonrası bir arada.
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