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DiYANET VAKFI
HABER BÜLTENİ

MART 1988
1987-1988

öğretim yılında Vakfımızdan

11

burs alacak

öğrenciler

belirlendi

BURSLU ÖGRENCİ SAYIMIZ
3593 ADEDE ULAŞTI
0RTA ÖGRETİM

7!!0 adet

7.500.-TL.

İMAM HATİP LİSESİ BİRİNCİSİ

:tôO adet

30.000.-TL.

2r:i.ı0

YÜKSEK OKUL
MASTER

adet

15.000.-TL.

9 adet

25.000.-TL.

5 adet

30.000.-TL.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

59 adet

30.000.-TL.

YURTDIŞI

10 adet

1320 DM
3550 FF
450 Sterlin

DOKTORA

DOKTORA

~ - -- -- ~ - - - - - - - -

• Bu yıl 1468 adet yeni
renciye burs bağlandı.
Vakfımız öğrenim

öğ

çağ ı ndaki

gençl i ğin

ihtiyaç ve problemlerini
hafifletmek için kuruluş yıllarından
itibaren orta ve yüksek öğrenim
gençl i ğine burslar vermeye baş
ladı. Bu faaliyet tahsil yapmakta
olan öğrencilerim izin mali sıkıntı 
larına az da olsa bir çare bulma
çabasıdır.

Devamı 2. Sayfada

•

EGITI

us

önemi berkesin kabul ettiği bir gerçektir. Bu önemi, herEğitimin
kes bir başka biçimde ifade eder. İmam Gazali'nin tekrarlamaktan zevk aldıfım bir sözü bana göre bu konuyu en güzel şekil
de ifade eder. Gazali: "bir babanın çocufunu mgibi cüsseli, arslan
gibi heybetli, zürafa gibi uzun boylu yapmafa çalışması boş şeyle
ufraşmaktır. Böyle bir şeyin olması mümkün d~ildir. Fakat bir
baba çocufuna bir şeyler öğretmek için elinden ne geliyorsa
yapmalıdır" der. Gerçekten ~itim için ne yapılsa azdır- İnsanı büyük ve şerefli yapan aklı, insafı ve düşüncesidir. Bu melekelerin gelişmesi için yapılan yardım, adeta insanlığın tümüne yapılmış bir
yardımdır. Çünkü bu, insanlığın bu günü ile oldufu kadar gelec~
ile de ilgilidir.
Efitiınin gayesi insandaki mevcut temyiz ve tefrik kabiliyetinin
geliştirilmesi, sorumlulufunun öğretilmesidir. Bu günün siyasi coğ
rafyasına göz atbfımız zaman, geri kalmışhğın veya az gelişmişli
ğin temelinde yatan gerçek sebebin cehalet oldufu görülür. Bir
milletin kalkınması için zengin tabii kaynaklara, şerefli ve zengin
bir tarihe sahip olması kafl gelmiyoI". Eğer böyle olsaydı dünyanın
en zengin kaynaklarına sahih olan Arjantin sefalet içinde yüzerken,
toprak ve kaynak yönünden son derece kısıUı olan Japonya servetin zirvesinde bulunmazdı.
Devamı 2. Sayfada

"SiGARA
•
iÇMEYELiM"
KAMPANYASINA
VAKFIMIZ DA
KATiLDi
•

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığ ı 'nca
13 Şubat 1988 tarihinde başlatılan "Sigara içmeyelim kampanyası" na Vakfımız da
katıldı .

Uzun süredir ülkemiz ve dünya kamuoyunda muhtelif zamanlarda gündeme gelen sigaranın sağlığa zararlı olduğu ve bu
konuda tedbir al ı nması ile ilgili çalışmala
ra Sağlık ve Sosyal Yard ım Bakanlığı öncülüğünde ilk ciddi tedbir olarak başlatılan
" Sigara içmeyelim kampanyası" büyük ilgi
gördü.
Vakıf Genel Merkez ve şubelerimiz personelinin bu kampanyaya katı lmaları bir
genelge ile istendi.
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Baştarafı

1. Sayfada

Yurdumuzda her kademedeki çok çeşitli elitim problemleri, hepimizce bilinmektedir. Bwılar aynı zamBIJda elitim çalındald yüzbinlerce çocuğumuzun problemidir. Bu çocukları problemsiz
yetiştirmeğe mecburuz. Bina, araç-gereç, plan-program, öğretmen
eksikliği yanında en büyük problem maddi kaynak yetersizlijJidir.
Elinde imkanı olBIJ herkes, bu işin her tarafından tutmalı ve bu işin
üstesinden gelmeliyiz.
Türkiye Diyanet Vakti yaklaşık dörtbin gencimize burs vermektedir. 1988 yılı, yurt içi ve yurt dışı burs giderleri yaklaşık bir milyar TL 'dir. Gençlerimizin ögrenimleri için yaptJlımız bu mütevazi
katkıyı yeterli görmüyoruz. Daha geniş imkanlarla daha çok yaYnımıızun bütçesine daha fazla katkıda bulunabilmek mutlıılulı-unuzu
artıracaktır.

<Jgrencilik yılları bir gencin hayatında önemli bir yer tutar. Bu
sonuna kadar adeta tekrar tekrar yaşar. Yaşlılı
ğında bile o yılların hatıraları ile gençleştijJini hisseder. Sıkıntıları
nı, ızdıraplarım unutur, o günlerin acı hatıraları bile tatlı bir hayal
olarak yaşar.
Çocuklanmızın, gençlerimizin hayatının daha güzel, daha huzurlu
hale gelmesi için yapılacak katkılar, aynı zamBIJda onların hatıra
larının sermayesi olacak, mazilerine, o günleri yaşatan insanlara,
kendilerini güvenlik içinde, büyüten deYletlerine bağhlıklarmı artıracaktır. Yoksıılluğun kahredid pençesinde kıvranan, yaşh bir insanın duyguları, düşünceleri başka, genç adamınki başkadır.
Okuyan, düşünen bir gençte bu tahribat şüphesa daha büyük olur.
yılları hayatının

Böylece yeni burs bağlanan öğ
rencilerle birlikte burslu öğrenci
sayımız 3593 adede yükseltilmiştir.
Vakfımız'dan

burs almak isteher yılın Ekim
ayında Vakıf Genel Müdürlüğ ü'ne
müracaat etmektedirler. Bu müracaat ve formları burs komisyonunca incelenip değerlendiri lmekte
dir. Bu inceleme ve değerlendir
mede; Diyanet İşleri Başkanlığı'
nca açı l mış olan hafızl ık tesbit
imtihanı nda başarı göstererek hafızlı k belgesi almış olanlara, yetim
ve öksüz öğrencilerle ailesi çok fakir ol duğu tesbit edilenlere, okul
idaresinden takdir ve teşekkür
alanlara, babası veya annesi Diyanet İ şleri Başkanlığı teşkilatı nda
görevli olanlara ve üstün başarısı
tesbit edilen öğrenci lere öncelik
yen

İnsanların, dünyaya-geldiklerine pişman eden yoksıılluk ızdıra
bmdan kurtarılması manevi olduğu kadar milli bir görevdir. Özel-

likle gençlerimizin gönüllerinin huzurlu,

başlarmın

dik olarak

yetiştirilmesi,
dalı

her türlü komplekslerden, düşmanlıklardan uzak, faybir insan olmalarının da temel şartıdır.

ÖGRENCİ SAYIMIZ
yı l
zorlukları

Baştarafı

1. Sayfada

da öğrenim şartları ve
göz önüne alınarak Vakfımız Mütevelli Heyeti tarafından
burs miktarları ve burslu öğrenci
sayısı artırılmıştır. Vakfı mızca karşılıksız verilen ortaöğrenim öğren
ci bursları 5000.-TL. 'den
7500.- TL'ye, yüksek öğrenim
öğrenci bursları ise 10.000.TL. 'den 15.000.-TL.'ye yükseltil-

bünyesinde oluşturu
lan burs komisyonu, 1987-1988
öğretim yılında burs almak için
Vakfım ız'a müracaat eden 2315
adet orta öğrenim, 5425 adet de
yüksek öğrenim öğrencisinin burs
talep formlarını inceleyerek Mütevelli Heyete sunmuştur. Mütevelli
Heyeti 1987-1988 öğretim yılında
1468 adet yeni öğrenciye burs

miştir .

bağlanmasını

Bu

Vakfımız

tanınmaktadır.

İmam-hatip lisesini birincilikle
bitirip ilahiyat fakültelerine devam
eden tüm öğrencilerin tahsil masrafları da Vakfımızca karşılan

kararlaştırmıştı r.

maktadır.

Yaz ı lşlerı Muduru ve

~''"''~

T O R K·

i Y E

\~l DiYANET VAKFI
HABER BULTE, 1

Türkiye Diyanet Vakfı Adına Sahibi

Yayına Hazırlayan

Halil Kaya
Basın- Yayın

Halkla

öğrenci ler ,

ve

llışki ler Muşavı ri

•

Kemal Güran

Dr. Mediha Eldem Sok., 89
Tel; 125 08 31 - 117 37 06

Genel Müdür

Kocatepe/ANKARA

Haber ve FotoOraflar
HOseyın ÖZTÜRK
Dizgi:
Kandil Fotodizg ı Sıstemleri
125 07 18 - 11 7 39 86

•

Baskı

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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VAKFIMIZ TARAFINDAN
• 200 FAKİR AİLEYE
YAKACAK

• 500 ÖGRENCİYE
GİYECEK

YARDIMI YAPILDI
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen "Vakıflar Haftası" kutlama programlarına Vakfımız da 'Yardım ağırlıklı
faaliyetleriyle' katıldı.

dım için vakıf yoluyla her türlü çaba sarfetil miştir. Tabii bu
çabalar sarfedilirken hep Allah rızası birinci planda tutul-

İ nsanl ı k tarihine baktığımız zaman her tonlıııııda yardımlaşmayı görmek mümkün. İslam niz::.ı-:.: ,-e;yırılaşın

değ işikl iklere uğraması, çeşit l i

muştur.

rızası na dayandırı lmıştır.

Günümüzde ise ülkelerin ekonomik ve sosyal açıdan
ülke kültürlerinin yine çeşitl i ülkelere hükmetmesi, ülkelerin öz kültürünün, örf ve
adetlerinin değişmesine yol açmış, insanl arın inançları doğ
rultusundaki yaşam biçimleri diğer inançlarla ortak bir yaşam biçimi alarak, insanımızın özünde bulunan hayı r
yapma duygusu menfaat alış-verişine dönüştürülmüş ve
Vakıf müesseseleri ana çizgisinden kaydı rılarak batı -vakıf
an layış ı na sahip ç ı kı lm ıştır .

Bu yardımlaşmalar Vakıf ad ı ile müesseseleşmiş, Türkler'in İslamiyet'i ka,bulünden sonra Vakıf müessesesi toplum hayatında büyük etkinlik kazanmış, yaralı kuşl arın
tedavisinden, korunmasından tutun da evlenecek fakir kız
ların çeyizinin hazırlanmasına kadar bütün canlılara yar-

İşte bu batı-vakıf anlayışının tamamen dışında kalan
ve kuru l uş amacının temel prensiplerinden birisi Toplumu
din konusunda ayd ı nlatmak olan Türkiye Diyanet Vakfı ,
"Vakfın parmak basmadığı dert, düşünmediği fert v~ konu almadığı hizmet yoktur." İ l kesini benimseyerek 1975

caya kadar

yardımlaşmalar

karş ılıklı

r-ı c,nı aatlere

dayanırken , İslam'ın hakim olduğu bö 1~el~·...:~ insanlık

kendi özüne

kavuşmuş , yardımlaşma rl v,ıq·J~u

da

deği 

şik bir çehre kazanmıştı r. Sadaka mOe.ss~;;osi oluşarak yard ı mlaşmalar karşı lı klı menfaatler çizg isirıotır ayrılm ış Allah
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yılından

beri yurtdışında ve yurtiçinde dine, Diyanete ve
insanımıza hizmetini yoğun bir şekilde sürdürmüştür.
Beş yıldan beri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
geleneksel hale getirilen ve her yı lı n Aralık ayı nda kutlanan 'Vakıflar Haftası ' kutlama programlarına Vakfımız 571
şu besiyle katılarak toplam 8695 vatandaşımıza
150.084.206. TL. 'lik yakacak, 4622 vatandaşımıza
107 .355.22. TL. 'lik yiyecek yardımı yapmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlıqı ve Türkiye Diyanet Vakfı çalı
okunan üç adet Hatmi Şerif, 11.12.1987
Cuma günü namazdan önce Kocatepe Camii 'nde okunarak Mevlid-i Şeriften sonra vakfedenlerin ruhlarına ba-

şanları tarafından

ğışlanmıştır.

Ankara'nın çeşitli gecekondu semtlerinde oturan fakir,
kimsesiz 200 aileye 100.000'er TL. yakacak yardımı, 1000
aileye de 50.000'er TL. yiyecek yardımı yapılmıştır.
Ayrıca Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığ ı Ankara
Milli Eğiti m Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığıyla Ankara'nın 20 orta dereceli okulundan seçilen 500 fakir öğrenci
tepeden tırnağa giydiril mişti r.

2 gün arayla Vakfımızın Kocatepe Camii'ndeki Konferans salonunda düzenlenen törenlere Devlet eski bakanı
M. Vehbi Dinçerler, Diyanet İşleri Başkanı Doç. Dr. M. Said
Yazıcıoğlu, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Atilla
Özer, Mütevelli Heyet başkanımız Dr. Abdülbaki Keskin,
Mütevelli Heyet üyeleri, çok sayıda davetli topluluğu katıldı.

Mart 1988

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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Türkiye Diyanet vakfı cıon Devlet Bakanı Vetıııı
Dinçerlerin ııe katıııııoı bir törenle soo fakir
ıı~rencıvı tepeııen tımaOa gıvıııtcıı.
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5. VAKIFLAR HAFTASI MÜNASEBETİYLE
ŞUBELERİMİZCE YAPILAN YARDIMLAR
5.inci Vakıf Haftası sebebiyle
150.084.206.-TL yardım yapılmıştır.

şubelerimizce

8.695

kişiye

toplam

500.000.- ve daha yukarı yardım yapan 99 şubemizce toplam 4622
107.355.222.-TL yardım yapılmıştır.

kişiye

ŞUBENİN ADI

1. Eminönü
2. Şişli
3. Tokat
4. Aksaray (Nİt'lDE)
5. Feltıiye
6. Kula
7. Niğ de
8. Edirne
9. Kadıköy
10. Demirci
11. Üsküdar
12. Nevşehir
13. Uşak
14. Gazipaşa
15. Rize
16. Eyüp
17. Hayrabolu
18. Zeytinburnu
19. Erdemli
20. Afyon
21. Erajli (Zonguldak)
22. Çiçekdağı
23. Denizli
24. Giresun
25. Yalova
26. Gerze
27. Sivas
28. Kastamonu
29. Orhangazi
30. Salihli
31. Fatsa
32. Kaman
33. Elazığ
34. Karapınar
35. Ürgüp
36. Düzce
37. Turhal
38. Serik
39. Susurluk
40. Bakırköy
4 1 . Ağrı

42. Kayseri
43. Tekirdağ
44. Eynesrl
45. Amasya

YARDIM MiKTAR!
9.350.000.-TL
7.800.000.-TL
4.995.000.- TL
4.055.655.-TL
3.229.700.-TL
2.456.000.-TL
2.250.000.-TL
1.991 .000.-TL
1.855.000.- TL
1.500.000.- TL
1.499.000.-TL
1.450.000.- ·11
1.314.880.-TL
1.304.000.-TL
1.263.780.-TL
1.202.000.-TL
1.164.290.-TL
1.089.600.- TL
1.085.000.-TL
1.067.000.-TL
1.036.100.-TL
1.035.000.-TL
1.014.000.-TL
1.002.000. -TL
1.000.000.-TL
1.000.000.-TL
981 .850.-TL
977.434.-TL
954.142.-TL
949.300. - TL
930.700. - TL
880.000.- TL
858.755.- TL
855.000.- TL
854.600.-TL
851 .250.-TL
830.000.-TL
825.000. -TL

808.000.-TL
800.000.-TL
800.000.- TL
784.880.-TL
782.500.-TL
766.500.-TL
750.000.-TL

YARDIM YAPILAN
KİŞİ SAYISI
126
520

. 98

530
71
19

80
50
75
76
35
45
31
42
15
75
10
176
90
30
37
34
36
26
20
42
26
142
85
25
30
20
50
14
21
35
20
20
13

30
58
19
65
15

46. Yomra
47. Adana
48. Meızilon
49. Hadim
50. Safranbolu
51. Balıkesir
52. Çine
53. Mamak
54. Kargı
55. Görele
56. Kepsut
57. Bayburt
58. Konya
59. lskenderun
60. Nizip
61. Çubuk
62. Bolu
63. Ünye
64. Gönen
65. Tarsus
66. Karasu
67. Araklı
68. Adıyaman
69. Düziçi
70. Eğridir
71 . Karamürsel
72. Alaşehir
73. Biga
74. Yenimahalle
75. Akçakoca
76. Kağızman
77. Kırıkhan
78. Korkuteli
79. Azdavay
80. Zile
81 . Kütahya
82. Trabzon
83. Sürmene
84. Çumra
85. Yahyalı
86. Kumluca
87. Ordu
88. Muğla
89. Divriği
90. Hatay
91 . Ladik
92. Hacıbektaş
93. Ezine
94. Keçiören
95. Ermenek
96. Şarkı~a
97. Akçaabat
98. Zonguldak
99. Ku~unlu

TOPLAM

747.000.-TL
738.890.-TL
726.000.-TL
725.000.-TL
725000.-TL
714.840.-TL
711.500.- TL
700.000.-TL
700.000.-TL
697.000.-TL
695.000.-TL
695.000.-TL
683.000.-TL
668.000.-TL
667.500.-TL
665.000.-TL
654.000.- TL
650.000.- TL

28
15
32
44

33
63
14

649.500.-TL
642.400.- TL
635.000.-TL
628.000.-TL
625.000.-TL
620.000.-TL
617.000.-TL
616.500.-TL
614.300.-TL
600.000.-TL
600.000.-TL
588.420.-TL
586.600.-TL
580.000.-TL
580.000.-TL
576.620.-TL
575.000.- TL
570.000.-TL
569.700.-TL
568.000.- TL
565.000.- TL
560.000.-TL
558.000.-TL
557.500.-TL
556.000.-TL
550.000.- TL
546.000.-TL
545.490.-TL
527.600.-TL
525.000.-TL
509.000.-TL
501.345.-TL
500.600.-TL
500.000.-TL
500.000.-TL
500.000.-TL

40
20
21
27
19
20
24
31
43
45
11
36
25
24
20
26
81
22
23
22
12
34
54
7
17
65
33
13
17
21
30
31
26
23
20
20
20
94
20
20
20
60
27
20
19
13

107.355.222.-TL

4.622

Türkiye Diyane1 Vakfı Haber Bülteni
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HAYIRSEVER VATANDAŞIMIZ
EMİNE MAHMUTOGLU'NDAN
VAKFIMIZA BAGIŞ
Şanlıurfa ilinde ikamet etmekte olan Emine Mahmutoğ
hayırsever vatandaşımız Vakfımıza bağışta bulundu.

lu adlı

Hayırsever vatandaşımız Emine Mahmutoğlu Şanlıur
fa'nın en gelişen semtlerinden Yenişehir ' de bulunan 556
m2 lik arsasının üzerinde 60 milyon TL. harcayarak i nşa
ettirdiği; alt katı cami, üst katı da Kur'an kursu olan binayı
Vakfımıza hibe etti.
Geçtiğim iz günlerde ibadete aç ılan cami ile öğretime
açılan Kur'an kursu semt sakinlerince memnuniyetle kar-

KELKİT'TE İLK YATILI

KUR'AN KURSU AÇILDI
Gümüşhane ili Kelkit ilçesinde uzun zamandır
nen yatılı Kur'an kursu hizmete girdi.

bekle-

İlçe yakınlarında bulunan Kızılca Köyü'ne ait 5182 m2

arsa Kelkit

şubemize

Kur'an kursu

yapılmak

üzere ba-

ğışlandı.

Şubem iz, öncülüğünde inşaatına kısa zamanda.baş
lanarak 1 nci katı bitirilen yatılı Kur'an ku rsu bu öğretim

döneminde hizmete girdi.
Bölgede sevinçle karşılanan yatılı Kur'an kursuna ilk
günlerde müracaat edenlerin sayısı kurs kapasitesini aş
tı. Bu yıl 20 öğrencinin hafızlığa başladığı kursta 25 de
gündüzlü öğrenci öğrenim görüyor.

KULA ŞUBEMİZİN
FAALİYETLERİ

Vakfı mız Kula şubesi tarafından geçtiğimiz aylarda kutlanan 2. Camiler Haftası münasebetiyle ilçeye bağlı merkez, bucak ve köy camilerinin yeniden bakım ve onarımı
yapıldı. Çevre halkı nın da yardımlarıyla gerçekleştiri len bakım ve onar ı mlara 17.227.000 TL. harcandı.

Ayrıca 1987-1988 öğretim yılında 7 adet yüksek okul
öğrencisine ayda 10.000.'er TL. burs verilerek 1988 ocak
ayı itibariyle de yine 5 adet yüksek okul öğrencisi ne de

15.000.'er TL. aylık burs verilmeye başland ı.
5. Vakıflar Haftası münasebetiyle de yine ilçe merkezi
ve köylerde 30 adet fakir aileye 580.685. TL. lık gıda yardımı , 40 adet fakir ve başarılı ilkokul, ortaokul ve lise öğ
rencisinin giydirilmesi için de toplam 2.440.839. TL, lık
harcama yapıldı .
Vakfımız Kula şubesinin bu faaliyetleri çevre halkınca
ilgiyle takip edildi .

şılandı.

POSOF MÜFTÜLÜK BİNASI
VAKFIMIZA BAGl~LANDI
V

Kars ili Posof ilçesi Müftülük Sitesi Yaptı rma ve Yaşat
ma Derneğince inşa ettirilen ve Müftülük sitesi olarak kullanılan Posof ilçesi Alparslan caddesinde inşa edilen 3 katlı
bina Vakfım ıza bağışlandı.
Sözkonusu bağışla ilgili olarak bilgi veren ilçe Müftüsü ve Vakı f şube başkanımız Abdullah Sağ lam , 1975 yı 
lında yaptırı l an binanın üst katında müftülük hizmet dairesi
ile bir lojmanın , ikinci katında üç dükkan ile Kur'an kursunun, birinci katta mescid ile şadırvanın bulunduğunu, sitenin maddi değerinin yaklaşı k 120 milyon lira olduğunu
söyledi.
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"SİGARA İÇMEYELİM
KAMPANYASI"
••
••
•
•
••
••
BUYUK iLGi GO DU
• Sağlık ve Sosy~I Yardım Bakanlığı'nca başlatılan
kanlığı ve Vakfımız da katıldı.
Tütün, Kristof Kolomb'un Amerika'önce burada yaşayanlar
ca biliniyordu. Daha sonra kaşiflerce
Avrupa' ya getirildi. Tütünün ülkemizde kullanılmasına 1605 yılında başlan
dı. İlim adamları buna karşı çıktılar.
Hatta iV. Murat, alkol ile birlikte tütün
kullanılmasını bütün ülkede yasaklamıştı. Bütün bu zorlayıcı tedbirler tütünün yayılmasını önleyemedi. Büyük
bir hızla bütün dünyayı kapladı.
yı keşfinden

Bir merak ve özentiyle başlayan tütün alışkanlığı insanlığı tehdit eder hale geldi. İslam dünyası , Kur'an-ı
Kerim'deki açık ve kesin yasak sebebiyle alkollü içkilere rağbet etmedi
ama, ayet ve hadislerde tütün hakkın-

Sağlık

ve Sosyal

Yardım Bakanı

BÜLENT AKARCAL/

Sigara, biJinen en önemli önlenebilir has-

talık nedenlerinden biridir. Bütün dünyada da giderek salgın halinde yayılmaktadır.
Özellikle gelişmekte olan ülkeler için geçerli
durumdaki bu salgın, mikrobik değil sosyal, bulaşıcı bir hastalık halindedir.
Kampanyamızın zorlayıcı, baskılayıcı olmaktan çok özendirici olmasını amaçlıyo
ruz. Bu nedenledir ki toplumun beğendiği,
örnek aldığı kişileri sigara içmediklerini ya
da sigarayı bırakıp başkalarına da bırak
mayı tavsiye ettiklerini söylemeye davet
ediyoruz.

Özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza
sigarasız sağlıklı hayat konusunda olumlu

örnek olmalıyız. Bu konuda gerek şahsen
örnek olarak, gerekse çeşitli yollarla ana
babaları olumlu örnek olma konusunda
uyararak kampanyamıza katılmak hepimizin yapabileceği bir şeydir.
Sigara bir semboldür; asıl önemli olan
kendi sağlığımıza sahip olabilme sorumluluğudur. Bu da hep beraber konuyu benimsememiz halinde gerçekleşebilecektir.

kampanyaya Diyanet işleri Baş

da özel bir hüküm bulunmaması sebebiyle bu zehir müslümanlar
arasında da yayılmaya başladı.
Gençler, büyüklere benzemek ve
kendini ıspatlamak için sigaraya baş
ladılar. Bu alışkanlığın son zamanlarda kadınlar arasında daha çok taraftar
bulmuş olması ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur.
Sigara. .. Zararları pekçok bilim
ortaya konulan, içenin de içmeyenin de bir türlü sevemediği bela...
adamı tarafından

İnsanı bir "hava" içine soktuğu öne
sürülen, ancak havamızı, vücudumuzu zehirleyen pekçok hastalığın etke-

ni olan sigara ...
İnsandaki parıltıyı , sağlığı alıp götüren; önce belki biraz keyif, fakat sonra tamamen keyifsizlik getiren kötü
alışkanlık ...
İşte bu kötü alışkanlığın daha fazla
yayılmaması hususunda Sağlık ve
Sosyal Yardım Başkanlığınca " Sigara içmeyelim" kampanyası başlatıldı.

Bu kampanyaya Diyanet İşleri Baş
ve Vakfımız da etkin bir biçimde katıldı. Kampanya için D.İ.B .
tarafından 3 ayrı afiş ile masa pankartı
hazırlattırılarak bütün il, ilçe müftülükleri ile camilere dağıttırıldı.
kanlığ ı

Diyanet işleri Başkanı

Onkolog

Doç. Dr. M. SAiD YAZICIOGLU

Dr. HALÜK NURBAKİ

Dünyanın

muhtelif ülkelerinde sigaraya

karşı kampanya/ar başlatılmış olup deği
şik müeyyideler uygulanmaktadır. Pek çok
ülkede kapalı alanlarda sigara içilmesi de
yasaklanmış bulunmaktadır.

Türkiye 'de de çeşitli kuruluşlar bu türbir kampanya başlatmışlardır.
Bu genel tablo içerisinde sôzkonusu
kampanyaya en büyük desteğin Diyanet
İşleri Başkanlığı 'nca sağlanması çok tabiidir. Bu faaliyetin etkin bir şekilde desteklenmesi Başkanlığımıza ve görev alanına
yaraşır bir tutum olacaktır.
Bu sebeple bu kampanyaya şimdilik
merkez teşkilatındaki bürolarda sigara içilmesini yasaklayarak iştirak etmiş bulunuyoruz. Böylece bürolarda sigara içme
alışkanlığı olmayan personelimiz ve iş takibine gelen vatandaşlarımız rahatsız edilmemiş olacaklardır.

İlerde bu uygulamayı taşra teşkilatımızı
da içine alacak şekilde genişletmek sureti
ile Türkiye çapında aktif bir şekilde mevcut kampanyayı desteklemek kararındayız.

Sigaranın soluk yolu kanserlerine özellikle akciğer ve hançere kanserlerine eği
lim yarattığı aşikar olarak bilinmektedir.

Sigara konusunda önemli bir sorun, bu
keyfe düşkünlerin, içmeyen insanlara verdiği zarardır. Sigaranın bence en
önemli yanı da budur. "Başkalarının sağ
lığına zarar vermek ve bunu umursamamak bencilliği."
zararlı

Bu konuda ciddi tedbirler alınmasını,
özellikle bu tedbirlerin uzun süreli olması
nı temenni ediyorum. Başlatılan kampanyanın sağlık bakanınca önemsenmesi
gerçekten umut vericidir. Herkesin bunu
desteklemesi halinde yeni kuşakların buzararlıdan daha az müteessir olmaları sağ
lanmalıdır. Asıl hedef bu olmalı: "Yeni
nesillere tertemiz bir akciğer. '' Gönül ister
ki toplumda başladığını gördüğümüz bu
hassasiyet en az onun kadar zararlı olan
diğer keyf maddelerine de yönelsin. Özellikle genç kuşakları alkol belasına karşı korumanın milli bir görev olduğu bilincine
varılsın .

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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''Sigara ;çmeyelim Kampanyası'' için Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlattırılan
afişler

SİGARAYA

HAYIR
.

~ T.C. DiYANET iSLERi BASKANLIGI

GERZE MÜFTÜLÜK SİTESİ'NİN
TEMELi ATILDI
1

Sinop ili Gerze ilçesi müftülük sitesinin temeli
törenle atıldı.
Mülkiyeti Vakfımıza ait Gerze ilçesi Hamidi
ye mahallesinde bulunan 4200 m 2 arsa üzerı
ne müftülük sitesi, cami, Kur'an kursu ve
lojmanların temeli geçtiğimiz ay törenle atıldı.
Düzenlenen törene Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Dr. Fahri Demır, Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yayla, Sinop Vali Yardım

cısı M, Zeki Özkan, Sinop Müftüsü Burhan
Toraman, Gerze Kaymakamı Nihat Canpolat,
Gerze müftüsü ve Vakfımız şube başkanı Yüksel Kaymak ile çok sayıda davetli topluluğu
katıldı.

Öte yandan yine Vakfım ız Gerze şubesınce
5.000.000. TL. harcanarak restore ettirilen ve
ilk yapılış yılı 1287 yı llarına rastlayan tarihi Merkez Eshab-ı Hayr camii de yine Diyanet İşlen
Başkan Yardı mcısı Dr. Fahri Demir tarafından
ibadete açı ldı.
Yıllardır bakı m ve onarıma ihtiyacı olan camiye bugüne kadar el uzatılmaması çevre halkı tarafından üzüntüyle karşılanırken Vakfımızın
bu faaliyeti Gerze'lileri sevindirdi.

YA

YA

S İ GA RA

SAGUGINIZ

SEÇMEK ELİNİZDE

1

@ T.C. DiYANET lşLERi BAŞKANLIGI

1

Mart 1988

10

1 K iLDi YÜRÜYEMEYEN NİMET KUlAKOGLU'NA
Ülkemizin en ücra köşelerinden gelen ve tedavi olabilmek için
hastane hastane dolaşan , maddi gücü yetersiz olan bir çok vatandaşımızın sesine kulak verip yüzlerce hastanın tedavisini üstlenen Vakfımız; Gaziantep'te 40 yıldır yürüyemeyen, yürüyebilmek
için de her çareye başvuran Nimet Kulakoğlu adlı vatandaşımı 
zın da sesine kulak vererek onu yeniden hayata bağladı .
Geçtiğimiz günlerde yürüyemez halde Vakfımıza gelip gerekli
tedaviden sonra yürüyerek giden Nimet Kulakoğlu ile Hüseyin
ÖZTÜRK görüştü.

- Nimet hanım mutluluğunuz yüzünüzden okunuyor,
önce bize kendinizi tanıtır mısınız?
- Tabii. Nasıl mutlu olmam. 194 ı yılında Gaziantep'te dünyaya geldim. Doğuştan yürüyemez olduğum için okul gibi, iş gibi, evlilik gibi konulardan haliyle uzak kaldım . Beni hayata
bağlayan bir şeyim yoktu.

-

Peki tedavi için hastanelere başvurunuz olmadı mı?

- Ailem kendi gücü çapında epey uğraştı . Bir çok tedavi kurumlarına başvurduk. Zaman zaman çaresiz kaldık, zaman zaman ümit ışığı doğdu . Nihayet Ankara Hacetıepe Hastanesi'nde
tedavinin mümkün olabilecel)i bildirilince çok sevindim. Bütün
maddi gücümüzü kullanarak tedavi oldum ve kendimi yeniden
dünyaya gelmiş saydım .

- Yeniden dünyaya geldiğiniz~ göre hayattan neler bekliyordunuz, düşüncelerlnlz nelerdi?
- Evet çok mutluydum. Topluma kazandırılmak güzel şey.
Hayata yeniden başlıyorum. Yuva kurmak, çoluk çocuk sahibi
olmak benim de hakkımdı . Allah nasip etti evlendim ve bir çocuğum dünyaya geldi. İkinci mutluluğu tadarken beraberinde gelecek felaketleri de düşünemiyordum . Düşünemezdim de zaten.
Çünkü hayatı sevmek güzel şey. Derken bir trafik kazası beni geçmişe döndürdü. Allah'tan geldi ama tam bir felaketti. Eşimi ve
ayaklarımı kaybettim ...

-

Bundan

sonrası ...

- Eğer saı:)lığınız yerinde ise, varlıı:)ınız da iyiyse, (Allah rahmet eylesin eşim varlıklıydı.) Bir yıı:)ı n dostunuz oluyor. Bir de çark
tersine dönüverırse her şeyinizi kaybediyorsunuz. Ne akrabanız,
ne dostunuz, ne elinizden tutacak birisi, velhasıl etrafınızda kimsecikler kalmıyor. İşte bir çocuğumla yapayalnız yine kalmıştım.
Çocuı:)umun desteğine mutlak ihtiyacım olduğu için onu ilkokuldan da almıştım. Tam beş yıl kimseye muhtaç olmadan AnkaraGaziantep arasında tedavi için gittim geldim. Bu arada eşimden
kalan bütün mal varlıı:)ımı da erittim. Çünkü başka bir yerden gelirimiz yoktu. "Hazıra daı)lar da dayanmazmış" . Buna rağmen
mücadeleye devam ettim. Nihayet evimdeki dikiş makinası nı da
satarak, paralardan sonra eşyaları mızı da tükettik. Çaresizlik içerisinde kıvranı rken Diyanet Vakfı 'na müracaat ederek yardım istedim. Allah hepinizden razı olsun onlar da ilgilendiler. Bir yı l
müddetince Ankara-Gaziantep arası yol masraflarımı karşıladılar.

-

Sağlığınıza

-

Vardı.

tekrar kavuşma imkanı yok muydu?

Ayak protezi

yaptırmak

gerekiyordu. Bunun için Vak-

fınıza tekrar başvurdum. Olumlu karşıladılar, hastaneden gerekli

rapor ve evrakları tamamlamam halinde yaptırılacak ayak prote·
zinin ücretini Vakıf karşılayabilecekti. Gerekli işl~mleri tamamladıktan sonra " Moldlu yürüme cihazı " adı verilen ayak protezini
taktırdı. Şimdi çok mutluyum ve kendimi ikinci kez dünyaya geldim sayıyorum. Daha da önemlisi çocuğum okuluna gidebilecek.
O da hayata yeniden bakacak. Allah hepinizden razı olsun, çok
teşekkür ederim.
-

Biz

teşekkür

ederiz.

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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YAYINLARIMIZI TANITIYORUZ
BASiLi
VA YINLARIMIZ
Adı

Yazan
Baskı

: STRES VE DiNİ İNANÇ
: Prof. Dr. Necati ÖNER
Adedi: 10.000 (2.baskı)

Gelişen medeniyetle, ilerleyen teknolojiye ayak uydurmada insan için bir yetersizlik kendini göstermiştir. Çağımızda dine
verilen önemin azalması insan ruhunda
boşluk doğurmuştur. Bütün maddi imkanlarına rağmen mutsuz olanların sayısı az
değildir.

Gelişen

teknolojinin insanın hayrına kulonu mutlu etmek için o teknolojiyi kullananın, ruh halinin ona ayak
uydurmaya hazı r olması lazımdır. Materyalizmin insan anlayışı, i nsanı bütünüyle
kavrayamamaktadır. insanın maddi varlığı
yanında, ruhsal varl ığının da bulunduğu
gözden kaçırılmamalıdır. Makinanın hakimiyetini sürdürdüğü ve her geçen gün artırdığı şu günlerde, i nsanımızın üzerindeki
stres ve sebepleri nelerdir sorusuna Prof.
Dr. Necati Öner, Vakfımız yayınları arasın
da çıkan STRESS VE DiNi İNANÇ adlı kitabında cevap veriyor.
lanılarak,

Yazarımız Prof. Dr. Öner, konuya girer-

ken kelime ve kavram açısından önce stresi şöyle tarif ediyor:
"Stres: dıştan gelen bir saldırı, baskı,
etki karşısında insanda oluşan bir gerilim,
bir alt üst olma, normalin dışına çıkma halidir. İnsanın dış tesire karşı reaksiyonudur.
Bu hal hem bedende, hem de ruhta görülür. Bir kaza, bir ameliyat veya bir bakteri hücumu vücuttaki dengeyi bozar, bir
alevlenme olur, işte bu hal stresstir. Ruh
yapısında da öyle, herhangi bir dış etken,
kişide korku , endişe, heyecan, üzüntü doğurur , bu haller de strestir."
Prof. Dr. Öner, stresin vücut ve ruhta
meydana getireceği bozuklukları izah ederek, stresten kurtulmanın yollarını da şöy
le izah ediyor:
"Heyecanların, sı kıntıların ve endişe
lerin, kısaca stresin vücutta fonksiyonel bozukluklar yaptığı, bunlann giderek fizyolojik
bozulukluklara dönüştüğü bilinmektedir.
Ruhi sebeplerle ,bedeni bozukluklar olduğu gibi, bedendeki bir arıza da ruhta normal olmayan haller doğurmaktadı r.

Ruhi alandaki stresin kurdeşenden
kansere kadar bir çok hastalığın sebebi olduğunu yetkili tıp uzmanları ifade etmek-

tedirler. Öyleyse sağlık açısından stresten
kurtulma veya etkisini azaltma. hayati bir
sorun olarak ortaya çıkıyor.
Şimdi; stresten kurtulmanın yolları nelerdir? Birincisi ferde dıştan yapılan yardım
dır. Bu hususta en etkili yol hiç şüphesiz
tıbbi müdahale ile ferdin stres doğu ra
bilecek sorunlarını kendi kendine çözme
yoludur. ikinci yolda en etkili unsur ise dini inançtır. Mü'min bir kişi dini inanç yolu
ile stresten nası l kurtulduğunu yaşanmış
tecrübesi ile bilir. Her birimiz çevremizde,
stres doğurabilecek büyük hadiseler karşısında dindar kişileri n nası l mukavemet
gösterdiğine şahit olmuşuzdur. Nice filozof
ve bilim adamı dini inancın olumlu etkisini
belirten ifadelerde bulunmuşlardır. Mesela:

William James: "Şüphesiz üzüntünün
din ve imandır".

başlıca ilacı

Gandhi: "Dua ve ibadet olmasa idi ben
çoktan çıldırırd ı m ."
Mazhar Osman: " Mutedil, salih bir itikada malik dindar bir şahıs, sinirlerini metin bir zırhla muhafaza etmektedir. "
Bir ruh hali olan stres üzerinde, dinin
olumlu etkisinin nereden kaynaklandığını
açıklayabilmek için, stresin temelinde yatan duygunun ne olduğunu bilmek gerekir. Stresin temelinde yatan duygu " yok
olma korkusudur" . Yok olma teriminden şu
iki hali kastediyorum.
1· İnsanın varlığını kaybetmesine, yani
ölümüne birinci dereceoen yok olma
diyorum.
2· İnsanın varlık düzeyinden bir halini (itimaddi varl ığı
nı v.s.) kaybetmesine de ikinci dereceden

barını , mesleğini , sağlığını ,

.

~

..... , .....

yok olma diyorum.
İşte bu yok olma duygusunun, fertte,
veya azaltılması , stresin yok olması veya azaltılmasıdır. Dini i nancın, stres
üzerindeki olumlu etkisi, bu inancın insanda yok olma korkusu üzerine yapacağ ı etkide aranmalıdır. "
kaldırılması

Yazarımız Prof. Dr. Öner; her iki tür yok
olma korkusunu ele alarak dini i nancın
bunlar üzerindeki etkisini açıkladıktan sonra stresin başlıca sebeplerinden olan ölüm
korkusundan nasıl kurtu lunacağ ı nı şöyle
izah ediyor:

" Ölümle herşeyin yok olmadığı , baş
ka bir alemde hayatın devam ettiği fikrine
inanmak, ancak din yoluyla mümkündür.
İçtenlikle ahiretin varlığına inanan bir kişi
için, ölüm bütün varlığı nı n yok olmadığı anlamına geldiğinden dolayı ürkütücü olmaktan çıkar: yani stres doğurmaz . "
Kitapta tepeden tırnağa insanda meydana gelebilecek olayları din ve tı p açısın
dan inceleyen yazarımız son olarak
hergeçen gün artan stresin izahanı şöyle
tarif ediyor;
" Gelişen

medeniyet bir taraftan insan
bir taraftan da onu
hızlı yaşamaya mecbur ediyor. Hem artan
ihtiyaçları karşı lamak , hem de devrin hızı
na ayak uydurmakta daha çok çaba sarfetmek gerekiyor. Çok sık değişen şartlara
uymak. fertlerde bazı çatışmalar meydana
getirmekte ve böylece dengeyi bozabilecek etkenlerin sayısı artmaktadı r. Stresin
bir nevi panzehiri olan dini inancı n fertlerde zayıflamaması , toplumlarda gereği gibi değeri nin korunması çok önemli
ihtiyaçlarını artırırken ,

gelişmelerdi r.
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Vakfımız tarafından yaptırılan

••

KOCATEPE CAMii
KONFERANS
.. ..
. SALONU
.
KULTUR FAALiYETLERiNE
BAŞLADI
Kocatepe camii külliyesi içerisinde yeralan ve
600 kişilik modern konferans
salonunda kültür faaliyetleri başladı.

Vakfımızca yaptırılan

Salonda ilk kültür faaliyeti olarak Diyanet İşleri
Dini Hizmetler Dairesi Başkanlığ ı' nca
ocak ayında tertiplenen "Mimar Sinan ve İslam
Mimarisi" konulu konferansta Prof. Dr. Oluş Arık
Başkanlığı

konuştu.

Şubat ayında tertiplenen "Batıda ve Dünyada İs
lami Gelişmeler" konulu konferansta Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş konuştu.

Mart ayında ise Türkocağı Ankara Şubesince organize edilen "Filistin Meselesi"ni konu alan panel
düzenlendi. Türkocağı Ankara Şubesi Başkanı Doç.
Dr. Orhan KAVUNCU'nun başkanlığını yaptığı panele, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hamdi Mert
ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.
Kemal Öke konuşmacı olarak katıldı.

KARAPINAR'DA VAKFIMIZA ARSA BAGISI YAPILDI
Konya'nın Karapınar

ilçesi halkından hayırsever
Mustafa Akkaya, Belediye'den satın
1838 metre kare arsasını Vakfımıza bağışladı.

vatandaşımız
aldığı

Bu arsa üzerine Vakfımız Karapınar şubesi önbölge halkının da katkısıyla cami inşa
edildi.

cülüğünde

Yaklaşık 30.000.000. TL'ye mal olan caminin temeli 27.4.1987 tarihinde atılarak kısa sürede tamamlanarak geçtiğimiz günlerde ibadete açıldı.

Hayırsever vatandaşımız

hizmeti

Vakfım ız

karşılandı.

ve çevre

Mustafa Akkaya'nın bu
takdirle

halkı tarafından
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ZiHiNSEL OZURLU
ÇOCUKLARA
VAKFIMIZ EL UZATTI
Türkiye'de ilk defa bu yıl açılan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı' 
na bağlı Zihinsel Özürlü Çocuklar
(öğretilebili r çocuklar) Okulu 150 özürlü öğrenci siyle öğretimine devam
ediyor.
Genellikle maddi durumları zayıf
olan aile çocukl arının devam ettiğ i
okulda, tam gün öğret im yapan öğ
rencilerin öğle yemeğ i vakfı m ı zca
temin ediliyor.
Bugüne kadar toplum tarafı ndan
ihmal edilmiş , hiçbir eğitim imkanı verilmemiş olan bu çocuklar, açılan okul
sayesinde eğ iti m imkanına kavuşmuş
bulunmaktadır. Zihinsel özürlü çocuklara yemek yardımıyla ilgili olarak okul
derneğ i n i n müracaatı üzerinde konuyu inceleyen Vakfımız, 1987-1988 öğ
retim döneminde 150 adet özürlü
öğrenciye hergün ücretsiz öğle yemeği vermeyi kararlaştırmıştır .
Halen özel olarak hazı rlattırılan yemekler Vakfımızın tahsis ettiği bir araçla herg'ü n öğrencilere ulaştırılmak
tad ı r.

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ ' NİN
KİTAP KAMPANYASINA

VAKFIMIZ DA
KATiLDi

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi
faaliyet gösteren kütüphanelere Vakfımızın kitap yard ı m ı sevinçle karşılandı .
desteğinde

İzmir'de bulunan 50 adet kütüphaneye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımıza ait 85 çeşit yayından 50'şer
adet kitap hibe edildi.
Konuyla ilgili olarak memnuniyetini bir teşekkür yazısıyla dile getiren İz
mir Büyükşehir Belediye Başkanı
Burhan Özfatura "Kütüphanemizin
kolleksiyonu zenginleşmiş ve milli kültürümüzün kitlelere ulaşması nda Türkiye Diyanet Vakfı' nın büyük katkısı olmuştur." dedi.
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VAKFIMIZIN SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ
SAGLIK
YARDIMLARI

ZEKAT
YARDIMLARI
Geçtiğim iz

son bir ay içerisinde
Zekat faslından yüzlerce fakir, kimsesiz, güçsüz aileye yardımlar

• Trafik kazası sonucu komaya giren ve Mla sağlığına kavuşamayan
Doğan Baran'a 500.000 TL. yardım

Vakfımız

yapıldı.

yapıldı.

Geçtiğimiz ay bir trafik kazası geçiren 3 çocuk babası ve eşinden ayrılmış bulunan Doğan Baran'a
hastahane masraflarının karşı lanma
sı ve sağlığına kavuşabilmesi için
500.000 TL. yard ı m yapıldı.

• Yozgat İli Çekerek İlçesi Kösrelik Köyü nüfusuna kayıtlı Şevket
Aydın'a uzun zamandan beri çektiği kronik böbrek hastalığının tedavisi için 1.680.000 TL yardım
yapıldı.

• Küçük yaşta geçirdiği kabakulak
sonucunda sağ ku lağ ın
da hafif, sol kulakta prta derecede işit
me kaybı olan Mehmet Ali Aşık'a
187.000 TL'l ı k kulak cihazı taktırıldı.
hastal ığının

• Damar tıkanması sonucunda
iki ayağı birden kesilen 64 yaşın
daki 4 çocuklu Şevket Çirçi'ye
100.000 TL. tedavi yardımı yapıldı.
• Doğuştan ve çeşitli hastalıklardan
mütevellit işitme özürlü Murat Sekülü,
Faruk Baydar, Nihal Zor, Hatice Özgü, Deniz Kaya, Saliha Eveyik, Yaşam
Moram, Meltem Koçak, Haydar Şim
şek, Ömer İlbey adlı vatandaşlarımı
za da birer işitme cih azı taktırıldı.

• Geçirdiği ateşli bir hastalık
soncu sağlığına kavuşamayan ve
halen tedavisi devam eden Zatin
Göktaş'a 150.000 TL., burun ameliyatı olacak Mehmet Temizer'e
ameliyat masrafları için 180.000
TL., uzun zamandır belinden rahatsız olan ve tedavi olamayan Abdullah Çörten'e korse aleti yardımı
yapıldı.

• Maddi imkanlardan yoksun ve
olmayan halen de hastanelerde tedavi gören Veli Atay'ın
hastahane masrafları karş ılandı.
sağlık sigortası

• Ruhi bunalım ve krizlerinden dolayı mesleğinde tutunamıyarak ayrılan

Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü öğ
retim üyesi Oğuz Ataş' a. eşinden ayrı l
m ış ve 3 çocuk annesi Nermin
Tandoğmuş ve fakir ve muhtaç olduğu tesbit edilen Osman Budak'a
100.000'er TL. yardım yap ıld ı.

• Bilinmeyen nedenlerle evinde
ve bir kısım eşyaları
yanan Hüseyin Okur'a 500.000
TL., yine aynı yangında zarar gören Mehmet İllşkln'e 300.000 TL.
yangın çıkan

yardım yapıldı.

Ayrıca

fakir olduğunu belirterek
müracaat edip yardım talebinde bulunan 150 adet vatandaşımı
za çeşitli miktarlarda toplam
5.000.000 TL . '/ık yardım yapıldı.
Vakfımıza

ÖGRENCİ
YARDIMLARI
Öğrenci yardımlarında da gerekli titizliğ i

gösteren Vakfımız son bir ay içerisinde çeşitli okullarda okuyan
öğrencilere yardımlarını sürdürdü.
• Yenimahalle Kız Meslek Lisesi 'nde okuyan ihtiyaç sahibi 108 öğ
renciye 10.000'er TL.,

• Mehmet Akif Lisesi'nde okuyan 40 öğrenciye 10.000'er TL,
• Bağlum lisesinde okuyan 4
renciye 30.000'er TL. ,

öğ

• İncesu Lisesi'nde okuyan 30
20.000.-TL,

öğrenciye

• Keskin İ mam-Hatip Lisesi 'nde
okuyan ve yurtta kalan 5 fakir öğren
cinin yıllık yu rt masrafı karşılanmak
üzere 600.000 TL. yard ım da bulunuldu.
Ayrıca çeşitli yüksek okullarda okuyan ve tahsil masraflarını karşılama
yan 500 öğrenciye muhtelif
miktarlarda toplam 15.000.000 TL.
yardım yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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Doç. Dr. Mustafa Said YAZICIOGLU'ndan AÇIKLAMA
Özellikle son zamanlarda bazı
yayın organlarında yer alan İslam
Dini aleyhindeki yazılar üzerine Diyanet işleri Eiaşkanlığ ı 'nca bir
açıklama yapıldı. Bu önemli açık
lamayı aynen yayı nlıyoruz:

Diyanet İşleri Başkanı
Doç. Dr. M. Said Yazıcıoğlu
basında dinimiz aleyhinde
yapılan maksatlı saldırılara

cevap verdi.

" Son günlerde bir kısım basın
da İslamiyet tenkit edilmeye ve yüce dinimize di l uzatılmaya
başlandığından Diyanet İşleri Baş
kanlığı , aşağıdaki hususları değer

- Bu millete yeni bir din mi bul u nacaktır?

bulmuştur.

- Bu bizi nereye götürür?

1. "Hukuk Düzeni " anlamında
olmak üzere "Şeriat" ı şu veya bu
vesile ile değerlendi rmek başka
şeydir, doğrudan doğruya dini, İs
lamiyeti, onun kitabı ile Peygamberini tenkit etmek başka şeydir.

3. Bir dini, onun peygamberini
kitabını tenkit etmek, manevT
değerlere saygısızlık ve onları tahrip olur ki bu, ahlakı bir kusur ol-

ve

5. Dinimiz İslamiyeti, Kitabımız
Kerim'i, Peygamberimiz
Hz. Muhammed'i uluorta karalarken şu h ususları düşünmek gerekmez mi:
Kur' an- ı

- Bununla nereye varılmak isteniyor? ·

li
bas ı nım ı z
aracıl ı ğı
ile
kamuoyuna açıklamayı faydalı

2. Doğrudan dini ve dince kutsal sayı lan değerleri; Kur'an-ı Kerim 'i ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'i hedef alan karalama,
bir insanlık suçudur. Çünkü bu
davranış, o dinin mensuplarını
rencide eder.

birliğimiz ve dirliğimiz zarar görür.
ManevT değerlere saygı vatandaş
lık borcudur.

- Dost-düşman herkes " En
mükemmel din İslamiyettir" derken O'nu da karalamak suretiyle
bu millet dinsiz mi yapılmak isteniyor?
ile

Bir

kısı m değerli basınımız

sayın yazarları ,

düşü nmek

bütün bunları
durumunda değil

midir?

manın da ötesinde kanunlarımıza
göre suç oluşturur .

4. Böyle davranışlar, millet fertleri arası na kırgı nlıklar, küskünlükler sokar. Bundan millT ve manevT

Kutsal üçayların başladığ ı bu
günlerde, değerli basınım ızı ve
kamuoyunu , bu sorular üzerinde
düşünmeye; millT birliğimize ve din
kardeşliğimize zarar verecek davranışlardan kaçı nmağa davet ediyoruz.''

DİN ÖGRETİMİ VE DİN
HİZMETLERİ SEMİNERİ
Diyanet İşleri Başkanlığ ı , Ankara Üniversitesi İla
hiyat Fakültesi ve Türkiye Diyanet Vakfı ' nın ortaklaşa düzenliyeceği "Din Öğretimi ve Din Hizmetleri
Semineri" 8,9, 10 Nisan tarihlerinde Ankara'da yapı lacak.

11 O civarında yerli ve yabancı bilim adamının tebve müzakereci olarak katılacağ ı seminer Vakfı
mızın Kocatepe Konferans Salonunda ve Ankara
Üniversitesi İlah iyat Fakültesi salon larında yapı la
liğci

caktır .

KOCATEPE CAMİİ DEKORATİF OLARAK IŞIKLANDIRILDI
Kocatepe Camii 'nin Ankara'nın muhıeıır yeılerinden görülebılmesı ve Ankara'n ın gece· siluetine güzel
bir görüntü kazandırılması ıçın özel dekoratıf dış aydınlatılması yaptırıldı Vakfımız tarafından 100.000 .. 000
TL. harcama yapılarak ışıklandırılan Kocatepe Camıı her gece aydınlatı lmaktadır.

