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İKİ FUAR BİR SERGİ
TÜRKİYE 6. DİNİ YAYINLAR FUARI
ANKARA VE İSTANBUL'DA
DİNİ YAYINLAR SERGİSİ DE
EDİRNE'DE AÇILDI

V

aklımız , Kültür ve irfan hayatımıza hizmette bütün imkanlarını seferber etmektedir. Geleneksel hale getirdiği~iz " Dini Yayınlar Fuarı" bu yıl da ramazan ayında Ankara ve lstanbul'da açıldı. Bu
faliyetlerin devamı olarak Edirne ilimizde de "Dini Yayınlar Sergisi " ni açtık .
Camilerin ibadetin yanında , kültürel ve eğitime yönelik yeni fonksiyonlarla bezenmesi esprisinden hareketle, bu yıl 22 Nisan Cuma günü 55 yayıncının iştirakiyle Kocatepe Camii avlusunda, 29 Nisan Cuma günü de 100
yayıncının iştirakiyle Sultanahmet Camii avlusunda 6000 çeşit dini milli muhtevalı basılı, sesli ve görüntülü yayın bir arada sergilendi. 30 Nisan Cumartesi günü ise Edirne Selimeyi Camii 'nde çok sayıda basılı , sesli ve görüntülü
yayınların yer aldığı " Dini Yayınlar Sergisi " açıldı.
(Deva mı

2. Sayfada)

rKemal GÜRAN

SEMİNERLER ve

FUA LAR/

Genel Müdür

Geçtiğimiz aylar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile müştereken düzenlediğimiz " DİN EGİTİMİ
VE DİN HİZMETLERİ SEMİNERİ" Ramazan ayının manevi bereketinden faydalanarak Ankara Kocatepe ve İstanbul Sultan Ahmet Camilerinde açtığımız " DİNİ YAYINLAR FUARLAR! " ve Edirne Selimiye
Camiinde açtığımız " KİTAP SERGİSİ" ile kültür ağırlıkl ı aylardı.

19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ' nin Samsun 'da düzenlediği "Din EQitimi Semineri " nden sonra yapılan sözünü ettiğimiz
seminere çeşitli branşlardan, yerli-yabancı yüzlerce ilim adamı tebliğleri , müzakerler sırasındaki görüşleriyle katıldılar. Maddi giderleri
Vakfımızca karşılanan bu seminerde; Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğ
retimi ile Din Hizmetleri Konularında çok faydal ı sonuçlara ulaşıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bundan sonraki çal ışmalarında ; yayın
hizmetlerine, irşat çalışmalarına , başkanlık personelinin toplumumuza
daha verimli bir din hizmeti sunabilmesini temin maksadı ile hizmetiçi eğitim faaliyetlerine hız vermesi özellikle vurguland ı . Semi(Devamı

Z. sayfada)
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Temmuz 1988
SEMİNERLER VE FUARLAR
1. Sayfada)

139 yayınevinin

(Baştarafı

nerde sunulan teblığlerin, bu tebliğlerin müzakeresi sıras ı nda ileri
sürülen görüşlerin ve sonuç bildirilerinin bir kitap halinde yayınlan
ması ile bu faydalı ilmi çalışma , kültür hayatımız için kal ıc ı ve daha
faydalı bir nitelik kazanmış olacaktır.
Vakfım ı zca düzenlenen fuarlar ve sergide; başta kitaplar olmak
üzere dini-milli muhtevalı her türden y~yınlar halkımıza sunuldu. Çok
iyi biliyoruz ki dinimiz okumaya, yazmaya büyük önem vermektedir.
İlim kadın-erkek her müslümana farz kılınm ı ştır. Bilenler bilmeyenlerden, alimler cahillerden üstün sayılmıştır. Feza çağına ulaşmamıza ,
baş döndürücü teknolojik ilerlemelere rağmen kitap bilgi edinme sahasında baş köşeyi hala işgal etmektedir. Kitap, dün olduğu gibi bugün de en önemli bilgi kaynağıdır. Kitap gelecek çağ l arda da bu
önemini koruyacaktır. Fert ve toplumun kitaptan vazgeçmesi mümkün değildir . Kitaplar, kültür ve medeniyetlerin oluşmasında ve korunmasında temel taşları mesabesindedir.
Bu sebeplerle biz, her türden dini-milli muhtevalı yayınların ve
özellikle kitapların toplumumuza en gen iş manada sunulması ve tanıtılması gerekliği inancın dayız . Bu amaca u l aşmak için yayınevleri ,
fuarlar ve sergiler açıyoruz . 1988 yılı Ramazanında açılan fuarlarımızda
bir milyarı aşan değerde dini yayın , halk ım ızca satın alınmıştır. Bir
milyona yakın vatandaşımız bu fuarlarla sergiyi ge~miştir . Sıra ile
Kur ' an-ı Kerim , Kur' an-ı Kerim Meali, Tefsir, Hadis, ilmihaller ve Islam Tarihi k itaplar ı , Kur ' an-ı Kerim Kasetleri en çok satan yayınlar
olmuştur . Bu rakamlar sözünü ettiğimiz fuarların dini-milli muhtevalı yayınların halkım ı za sunulmasında ne derece etkili o l duğunu gösteren işaretlerdir.
Bu tür kü ltür ağırlıklı

çalışmalarımıza

iştiraki

ile

açtı k .

Bu

yıl yine İstanbul ve Ankara'da 155
yayınevinin iştiraki

ile 6. Dini Yayın
lar Fuarı'nı , huzurlarınızla açıyoruz.
Bu rakamlar, bu fuarlara yıldan yıla
ilgi ve iştirakin artışının, bu fuarların
bir gelenek halinde önümüzdeki yıl
larda da ge l işerek devam edeceği
nin. göstergesidir. Halk ı mız ve
aydınlarımız daha şimdiden özellikle, İstanbul ve Ankara'da yayın fuarı n ı n
tertip
edi l mediği
bir
Ramazan ' ı n yadırganacağım söylemektedirler. Bu fuarlar, Ramazan
ayında istanbul'da Sultanahmet Camii'nin, Ankara'da Kocatepe Camfi'nin ayrılmaz bir parçası haline
gelm iştir. Bundan sonraki fuarlar kış

gelecek yıllarda da devam

edeceğiz .

22 Nisan Cuma günü saat
11.30 da Ulaştırma Bakanı Ekrem
Pakdemirli tarafı ndan büyük bir törenle açılan Fuar'a Devlet Bakanı
Kazı m Oksay, Devlet Bakanı Cemil
Çiçek, siyasi parti temsilcileri, çok
sayıda parlamenter, yabancı misyon
şefleri ile kalabalık bir halk topluluğu katı l dı.

Törenin

açış konuşmasını

~""'~ -T

Fuar-

Tertip Komitesi Başkanı ve Vakfımız
Genel Müdür Muavini Yakup Üstün
yaptı. Üstün, duygularını şöyle dile
getirdi:
"İlk defa Ankara'da 1983 yılın
da başlattığımız Dini Yayınlar Fuarlarının altıncısını hizmete sunmaktan
mutluyuz. İlk Fuarı 33 yayınevinin iş
tiraki ile başlatmıştık. Geçen yı l yine İstanbul ve Ankara'da toplam

Ramazan larında Kocatepe Konferans salonu Anfilerinde tertiplenecek, Sultanahmet cami avlusu
yerine de kapalı bir mekan temin
edilecektir.

Günümüzde kitap fuarları, bütün dünyada, okumanın , okutmanın
ki tabı tanıtmanın ve yaygınlaştırma
n ı n önemli vasıtası haline gelmişt ir .
Bu sebeple Frankfurt, Paris, Tokyo
ve Kahire gibi merkezlerde düzen-

Yaz ı işleri Müdün.i ve
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Türkiye Diyanet Vakfı Adına Sahibi

Kemal Güran
Genel Müdür

Yayına Hazırlayan

Halil Kaya
Basın-Yayın ve
Halkla ilişkiler Müşavırı
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Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
gi, müminin kaybolmuş malı sayı l 
mış , onu nerede bulursa almaya en
fazla hak sahibi olduğundan söz
edilmiştir. İnsan l arın faydalanacağı

iyi bir kitap bırakmak, insanın öldükten sonrada amel defterinin kapanmamasına
sebep olacak üç
amelden biri olarak kabul edi l miştir ."
Diyanet İşleri Başkanlığı adına
ve Vakfımız Mütevelli Heyet il. Başkanı Halit Güler ise günün mana ve önemini
belirten sözlerinden sonra duygularını şöyle ifade etti.
konuşan Başkan Yardımcısı

3
devamla

şöyle

dedi:

" Gençlere yeterli düzeyde okuma alışkanlığı verilememektedir. İn
sanımızın
alışkanlık
haline
getirebileceği en büyük prensiplerinden birisi okuma alışkanlığı olmalı
dır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 279
adet yayın çıkarılmıştır. Bu yayı nla
rın yüzde 30'u çocuklara, yüzde 70'i
ise büyüklere hitap etmektedir. 279
adet yayından bugüne kadar toplam
5 milyon 880 adet basılmıştır. Bunun
yanısıra her ay 100 bin adet basılan
Diyanet Gazetesi bu yıldan itibaren

lenen milletle,rarası kitap fuarları ayn ı zamanda milletlerarası kültür alış
verişinin serg i lendiği önemli kültür
olayları olarak değerlendirilmektedir.
Bu sebeple yayın hizmetini gekültürümüzün temin atı kabul ediyor, Türkiye Diyanet
Vakfı olarak bu şerefl i hizmetin içinde olmaktan gurur duyuyoruz."
leceğimizin ışığı ,

Vakfımız Genel Müdürü Kemal
Güran ise Vakfımızın bu türfaaliyetlere gün geçtikçe ağ ı rl ı k verdiğini dile getirerek ko n uşmas ı nı şöyle
sürdürdü:

" Kitaplar, kültür ve medeniyetlerin oluşmasında, korunmasında temel taşlar ı mesabesindedir. Kutsal
kitaplar, şiir mecmual arı, ansiklopediler, edebiyat, felsefe, tarih, coğraf
ya, tıp, astronomi, matematik ve
diğer ilim dallarında yazılm ış tüm kitaplar, bilgiyi yazı lı olarak başkala
rına nakletmek için bulunan en
değerl i ve kalıcı vasıtalard ı r. Kitaplara ve kitap l arın derlendiği kütüphanelere "Beşeriyyetin kağıttan
hafızasıdır." demek mümkündür.
Kitap okumak suretiyle

başka

larının düşüncel erini öğrenmek

ve
bilgiler edinmek, düşünd ü k
lerini ve bildiklerini yazmak suretiyle kitaplaşt ı rarak
insanlığı ı:ı
istifadesine sunmak, çok değerli beşeri etkinliklerdir ~.Kitap, hem çok değerli bir dost ve hem de en faydalı
bir dinlenme vasıtasıdır.
faydalı

Dinimiz belirtilen sebeplerle
okumaya, yazmaya ve faydalı kitaba büyük önem vermiştir. Yüce Allah'ın ilk emri " Oku" ile başlam ı ş ,
ilimle, kalemle devam etmiştir . Bil-

"Türkiye Diyanet Vakfı 'nc a düzenlenen 6. Dini Yayınlar Fuarı'nı
Ramazan -ı Şeri f'in ilk cumasında
hizmete açmak için burada toplanmış bulunyoruz.
Türkiye Diyanet Vakfı 'nı n Ramazan aylarına mahsus olmak üzere 6 yı ldan beri devam ettirdiği bu
organizasyon, büyük ilgi görmekte,
kitap sevgisinin ve okuma alışkanl ı
ğının halk_
a yayılması.na vesile olmakta, Başkanlığımızca da şükran
ve takdirle karşılan maktadır .

Türkiye'nin bütün camilerinde ücretsiz dağıtılacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığı basılı
görüntülü yayınlara da ağırlık vermeye baş l amış
bulunmaktadır. Bu konuda video
film yaptırma çalışmaları büyük bir
hızla devam etmektedir.
yayınlarının yanında

Sevinçle kaydedelim ki , Türkiye Diyanet Vakfı bundan 6 yıl önce
Ramazan ayı münasebetiyle ve bir
hizmet olur düşü n cesiyle başlattı ğ ı
bu gü;ıe l ve faydalı i şi, yaptığı pekçok örnek hizmetler arasında devam
ettirmektedir."

Gönlüm şöyle arzu eder ki Diyanet Vakfı da bu konulara el atsın ,
gençlerimize güvenilir ve kaliteli video filmler yaptırsı n. Bu dileğimizin
kısa sürede gerçekleştiri l mesini yöneticelirden rica ediyorum."
Devlet Bakanı Cemil Çiçek ,
törende yaptığı konuşmada, İnsan
lara çeşitli faydalı bilgiler öğretme
nin yanısıra dini bilgiler öğretmen i n
faydasına işaret ederek özetle şöy
le dedi.

Devlet 'Bakanı Kazı m Oksay ise
Türkiye Diyanet Vakfı ' nca düzenlenen Dini Yayın lar Fuarl arının geleceğe ışık tutacak bir davranış
oldu~unu vurgulayarak bu tür fuar
ve sergilerin süratli bir şekilde diğer
illere yay ıl acağını söyledi. Oksay,

"Günümüzün savaşı bir kültür
Bu nedenle herşeyden
önce gençlerimizi ve kendimizi, kültürümüzü tanıtacak , dinimizin esasl arın ı n öğrenilmesine vesile olacak
bilgilerle doldurmak ve doyurmak
mecburiyetindeyiz.''
savaşıdır .
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İST AN BUL FUARI
Ankara Fuarı'nın aç ı lışından bir
hafta sonra 29 Nisan Cuma günü
saat 11 .30'da istanbul'da açılan 6.
Dini Yayınlar Fuarı'na Diyanet İşle
ri Başkan Yardımcısı Halit Güler,
Genel Müdürümüz Kemal Güran, İs
tanbul Müftüsü Selahattin Kaya,
parlamenterler, yabanc ı misyon şef
leri ile kalabalık bir halk top l uluğu
katıldı.

İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya tar afı ndan hizmete açılan fuarın
ilk konuşmasını fuar tertip komitesi
başkanı Yakup Üstün yaptı.

Fuar tertip komitesi başkanı Yakup Üstün' ün kı sa konuşmasından
sonra Vakfımız Genel Müdürü Kemal Güran söz a ldı. Güran; Kitapların bilgiyi başkalarına nakletmek için
bulunan en değerli vasıtalar olduğu
nu belirterek özetle şöyle dedi.
" Kitaplar toplumun irfan kaynağıd ı r . Kitapsız hiçbir ilme ulaşmak
mümkün değild i r . Kitaba kaynak
olan düşünce dahi, kitaba ve yaz ı 
ya geçmedikçe yok olmaya mahkumdur. Kitaplar geçmiş i anlatarak
geleceğe ışık tutar, dünü anlatarak
bugünü ve yarınları hazır l ar . Kitap
medenileşm iş bir fert ve toplumun
ekmek kadar, su kadar, vazgeçi lmez ihtiyacıd ı r . Kitap kişinin en sadık dostudur. Açılınca konuşa n ,
kapatı lınca susan bir sırdaştır .
Bildiğiniz gibi çağımız feza çabilgisayar çağıdır. Ancak feza
araştırmaları bilgisayar teknolojisi ve
benzeri ilmi ve teknik gelişmeler , buluşlar ne kadar ilerlerse ilerlesin kitabı n önemini azaltmayacak onu
irfan hayat ı mızdan silemeyecektir.
Çünkü bi lgisayarın soğukluğu ve
karmaşıklığı kitapta yoktur. Kitap her
zaman sıcak ve•caziptir. Bu sebeple feza çağında da, bilgisayar çağın
da da kitap günlük hayatı mızın bir
parçası olmaya devam edecektir.
ğı ,

Türkiye Diyanet Vakfı olarak altı
beri düzenled i ğimiz "Dini Yayınlar Fuarl arı " ile kitap gibi çok değerli bir varlığa ve milli irfanımıza
hizmet ettiğ i miz i nancındayız .
yıldan

Üzülerek belirtmek zorundayız
ki Türkiye'de kitap, çok aranan bir
meta değildir . Toplumumuz sigara
kadar kitaba önem vermiyor, kitap
almıyor, kitap okumuyor. Kitap yayınlamakta , kitap okumakta dünyada çok gerilerde kal mış durumdayız .
Az okuyan bir toplum oluşumuzun
sebepleri olarak k i tabın pahalı oluşunu , buna karşı l ık halkım ızın al ı m
gücünün çok düşük olduğ unu söylemek mümkündür. Ancak gerçek
sebep bunlar de ği l d i r . Kitabı toplumumuzda sevimsiz kılan şey yaşa
dığımız kültür buhranıdı r. Bi_
zim
toplumumuz az okumakta fakat çok
konuşmaktadır. Kültürümüze kitabı
temel yapamadığım ız için kitaba yeteri kadar önem veremiyoruz. Böylece düşünce birikimlerimizi de
yazıya dökemiyoruz ."
Diyanet İşle ri Başkanlığı adına
ve Vakfımız Mütevelli Heyet il. Başkanı Halit Güler
konuştu. Güler, özetle şöyle dedi:
Başkan yardımcıs ı

" Kur ' an-ı

Kerim ' in ilk emri
'' OKU " hitab ı ol maktadır . Yine
Kur'an-ı Kerim'de " Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu? " buyrulmaktad ı r. Allah 'ı n RasCılü sevgi li
Peygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.s.) " Bilgi, hikmet, mü'minin kaybolmuş malıdır . Nerede bulursa
al ı r . " buyurur.
İslam dininin ilme, okuyup yazmaya ve insana verdiğ i değeri çok
iyi anlayan ecdadımız, camilerin bi-

tişiğinde kütüphaneler, medreseler
de kurmuşlar, dinimizin anlayışına
uygun olarak mabedi, kütüphaneden ve ilmi tedristen koparmamışlar
dır . Başkanlığ ı mızca da desteklenen
ve yayıncıların sıcak ilgisine mazhar
olan Türkiye Diyanet Vakfı ' nın bu
güzel teşebbüsü , bu niyetin ve bu
uygulamanın devam ettirilmek istendiğinin anlaml ı ve seviyeli bir örneğid i r .

Memnuniyetle müşahade ediyoruz ki yayıncılarımız da bu gayretin içerisindedirler. Kitap yayı nları nın
günden güne zenginleştiğini ve güzelleştiğini böyle bir organizasyonla yayıncı lar bir araya getirildiği
zaman daha iyi anlıyor ve görüyoruz. Basılı yayınların yanında sesli ve
görüntülü yayınlara da yönelinmiş
o l ması memnuniyet verici bir geliş
medir. Dini ve milli kültür zenginliğimize uygun basılı, sesli ve
görüntülü yayın çalışmaların ı gel iş
tirmek, bu vas ıtalarla zengin kültür
mirasımızı genç nesillere aktarmaya çalışmak görevimiz olmalıdır .
Hiç şüphemiz olmasın ki Ramazan ayında oruç tutmak kadar güzel
ve lüzumlu bir iş de Türkiye Diyanet
Vakfı' nın ve benzeri kuru l uş l arın kitaba ve yayıncıya yönelik çalışmaları
ve bu fuarın açı lışı sebebiyle oluşan
şu kitap sever tablo, bizleri sevince
boğmaktadır. Bu düşünce ve duygularla Türkiye Diyanet Vakfı yöneticilerini , güzel eserleriyle fuarı
renklendiren fedakar ve gayretli yayı ncıları da tebrik ediyor ve kitaba ilgi
duyan sizleri saygıyla selamlıyo
rum."

Türkiye

6.Dinl Yayınlar

HOŞ GELDi

•

1

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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rüsüdür. İşte şu anda o köprüyü kurmak için bu hizmet yapılmıştır .

EDİRNE SERCİSİ
İstanbul Fuarı 'nı n açılışını müteakip serhat şehrimiz Edirne'de de ilk
defa Vakfımız tarafından düzenlenen " Dini Yayınlar Sergisi"nin açı
lışı 30 Nisan Cumartesi günü saat
14.00 de Edirne Valisi Yılmaz Ergin,
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve
Vakfım ız Mütevelli Heyet il. Başkan

Halit Güler, Vakfımız Genel Müdürü Kemal Güran, Edirne Müftüsü İb
rahim Koçaşlı, resmi daire
müdürleriyle çok sayıda halk topluluğunun katılmasıyla yapıldı. Törende yapılan konuşmalardan sonra
sergi Edirne Valisi Yılmaz Ergin tarafından açıldı.

SERGİNİN AÇlLlŞINDA YAPILAN KONUŞMALAR

Muammer Aslan
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın
Matbaacılık ve Ticaret
İşletmesi Müdürü
Vakfımız ; sosyal , kü ltürel, ekonomik ve teknik gelişme ile yakından
ilgisi bulunan yayın faaliyetlerine,
ayrı bir önem vermektedir.

Dini ve milli muhtevalı basılı,
sesli, görüntülü yayınlar günümüz
insanı için su ve ekmek kadar vazgeçilmez bir ihtiyaç olmuştur.
Bunu dikkate alan Vakfımız, basılı , sesli ve görüntülü yayınlarını yıl
dan yıla artırmaktadır. Halen 26 çeşit
bası lı, 7 çeşit sesli, 2 çeşit görüntülü yayınımız bulunmaktadır .
Vakf ımız

dini ve milli yayınları
neşretmekle kalmayıp bu tür yayın
ları , okuyucunun daha kolay temin
etmesini sağlamak amacıyla 6 yıl
dan beri Ankara ve istanbul'da
"Türkiye Dini Yayınlar Fuarı " nı düzenlemektedir. İlk defa bu yıl Edirne'de "Di ni Yayınlar Sergisi"
açıyoruz.

Halkımızın

güvenilir ve ucuz yaiçin Ankara, İstanbul ve Aydın Yayınevlerimiz
açılmıştır. Yeni yayınevlerimizin açıl
ması için çalışmalarımız devam etmektedir. Yayınevlerimizde yaklaşık
5.000 (Beşbin) çeşit dini-milli muhyın ihtiyacını karşı lamak

tevalı yayın satışa sunulmaktadır.

İbrahim Koçaşlı

Kemal Güran
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü
Bildiğiniz gibi 6 yıldan beri devam ettirdiğ i miz bu fuar ve sergilerimizi ülkemizin büyük camilerinde
düzenliyoruz. Ramazan aylarına tesadüf ettiriyoruz, dini duygu ve düşüncenin zirveye ulaştığı bu ayda
camilerimiz gibi müslüman bir cemiyette hayatın merkezi niteliği taşıyan
kutsal yerlerde bu dini yayınlar sergilerini açmam ız anlamlıdır.

Edirne bizim için bir tarihtir.
Edirne bizim için bir milli kültür kaynağıdır. Edirne bizim için bir serhat
şehridir. Edirneyi sembolize eden de
Selimiye Camii'dir. Şüphesiz Selimiye Camimiz bu ilgiye bu hizmete, bu
titizl i ğe layı k bir camimizdir. Edirnemizin tapusu mesabesindedir.
İşte bu yıl 6. Dini Yayınlar Fu-

Edirne Müftüsü

arlarımız

Vakfı ' nın açmış

Türkiye Diyanet
bu sergi Peygamberlerin mirasını neslimize ulaştırabilme hizmetidir. Peygamberlerin mirası dedim
çünkü ilim peygamberlerin mirasıdır.
olduğu

Yüce Peygamberimiz bir hadis-i
şerifinde "Ya Rab ilmimin, irfanımın
artmadığı ve artırılmadığı bir güne
yetişirsem o günüm için doğan güneşte benim için bereket yoktur."
buyurur. İşte o bereketli günlere
neslimizi ulaştırmak için bu hizmet
yapılmaktadır.

İlim zihin ve gönüllerin süsüdür.
O ilme varmak için kitap onun köp-

zincirinin halkasını Edirne'ye ulaştırırken bunları düşündük. Bu
düşünceyle bu anlayışla bu mana ile
Edirne'de bu sergiyi açmayı kararlaştırdık .

Hallt Güler
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti il. Başkanı
İslam dini ilme okumaya, yazmaya, düşünmeye, araştırmaya, çalışmaya
çok
büyük
önem
vermeketdir. İslam dininin bu özelliklerini bu şekilde anlayan ve idrak
eden ecdadımız , tarih boyunca ilme,
medeneyite kültüre çok büyük hizmetlerde bulunmuşlar, yalnız yaşa
dıkları topraklara değil dünyanın her
tarafına adeta ışık saçmışlar ilim götürmüşler hikmeti, bilgiyi ulaştırmış
lardır.

Edirne ilimiz'de de bize dünya
durdukça iftihar edebileceğimiz çok
güzel eserler bırakmışlar ve muhteşem mabetlerin yanına hemen kütüphaneler, medreseler ilave
etmişler , mabedi ilimden, kitaptan,
hikmetten ayrı düşünmemişlerdir.
~
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BASILI
YAYINLARIMIZ
Adı
: Çocuk ve Dua
Yazan
: Gökhan Evllyaoğlu
Baskı Adedi: 7 .000 (2. baskı)

Çocuk; küçücükler anlamına
gelir. Ama en büyük uğraş ı lar , en
büyük emekler, en büyük çabalar o
küçücük anlamına gelen çocuklar
içindir.
Çocuklar; Cenab-ı Hakk'ın anne ve babalara bahşettiği en güzel
servetlerdir. Korunmasıyla , yetiştiril
mesiyle, sevinceyle, üzüntüsüyle
hep beraber olur, onların yaşadığı
nı hep beraber yaşarız.

ana dilinize yakışan mısralar kurdum. Resimlerinizi yaparken sevdiğiniz renk ve çizgilere önem vererek
kıtabınızı resimledim.
Kitabınızda sizler için yeterli din
bilgilerini, müslümanlığın ilkelerini
şiirlerle hikayelerle anlatılmış bulacaksınız .

Özellikle yatarken, kalkarken,
yemek yerken okuyacağınız dualarla
ilgili şiirleri ezberleyerek ve bunları
sesli okuyarak büyüklerinizi de sevindiriniz.
Yüce Allah hepinize sağlık ve
başarı lütfetsin, inanmış , dinlerine
saygılı insanlar olarak yetişmeniz
için sizlere yardımcı olsun , kalplerinizi vatan sevgisiyle doldursun.

İyiliği, güzelliği , doğruluğu öğ
yaratılış fıtratına

retebilmek,

uygun
bugün her toplumun
gelen vazifeleri olmuştur .

yetiştirebilmsk

en

başta

da

çocuklarım ıza

Gökhan Ev" Çocuk ve
Dua" adlı k itabıyla küçücük bir hizmeti gerçekletirmişti r .

liyaoğlu ' nun

yazdığı

Yazarımız

Gökhan Evl iyaoğlu
çocuklara şöyle

Şartlardan birincisi:
Kelime-! Şahadet;
Tek ve büyük Allah'dan
Başka tanrı yok elbet.
O'nun son peygamberi
Şanı yüce Muhammed ...

ikinci şart namazdır,
O ne güzel ibadet.
Günde yanın saate
Sığar beş vakit nöbet.. ..
Üçüncü şart Ramazan
Onıcundadır niyet,
Gündüz ylylp içmeden
Sevinçle geçer müddet. ..

Beşinci şart İslamın

K.abeslnl ziyaret...

sesleniyor:
Bu

İslamın beş şartı var; bilmek bile saadet,
Bunlara klm uyarsa ona açılır cennet...

Bir defa Hace' a gitmek
OlabUlrse kısmet,

kitabının başında

şiirleri

ve hikayeleri sizler
Günlük, güzel konuş
malarınızda severek söylediğiniz
sözcükleri özenle seçerek, tertemiz
için

ŞARTLARI

Dördüncü şart zekattır
Allah vermişse servet;
Bedelini kırka böl,
Birini hediye et ...

işte bu espiriyi yakalayan vakfımız

İSLAMIN

YOKTUR ELBET BAŞKA TANRI,
YOKTUR ELBET BAŞKA iLAH,

yazdım .

TEKDİR ALLAH, BİRDİR ALLAH
LA İLAHE İLLALLAH !. .

-----------Çünkü islam dinini de kitaptan ayrı
düşünmek mümkün değildir. Oruç
tuttuğumuz şu mübarek ayda bize
hatırlattığı , öğrettiği pek çok hikmetler içerisinde, pek çok faziletler içerisinde bu noktayJ yani kitaba
yönelinmesi gerektiğ,ini de hatırlat
maktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın baş
bu kültür hareketini,
kitabı halkımızın ayağına götürme
gayretini, okuma alışkanlığını, halkı
mıza yayma teşebbüsünü candan
desteklemekteyiz. Vakfın Bu hizmelatmış olduğu

te öncülük yapmasından Diyanet İş
i eri Başkanlığı olarak büyük
memnuniyet duymaktayız .

Yılmaz

Ergtn

Edirne Valisi
Ülkemizin serhat şehri ve içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ve yine bu güzel şehrimizde
dünyanın şaheseri 400. ölüm yıldö
nüriıünü kutladığımız Yüce .Sinan'ın, o dehanın eserinin avlusunda
açılan bu sergi nedeni ite kitap hakkında çok değerli bilgiler verildi. He-

pimiz istifade ettik burada ilgililere
ediyorum.

teşekkür

Kitap ilme giden yoldur, cehaletle bir yere varılmaz , insanlar okudukça, kitaplar beraber haşir neşir
oldukça doğruyu , iyiliği, güzeli bunun yanında da kötüyü anlarlar. İş
te burada açılan bu sergiyle ve
yayınlanan eserlerle bu amaç gerçekleştirilmiş olacaktır.

Bu hizmetlerinden dolayı Türkiye Diyanet Vakfı'nın yöneticilerine
teşekkür ediyor, serginin Edirne'ye
hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni

.
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'· IVIIMAR SINAN"IN
40(fNCU OLU!\I
.. .. ..
YILD()NU!\·IU
.
.
FAALiYETLERi

RESİM YARLŞMASL SONUÇLARL
LİSELER:
Biri nc ı

Mehmet KOCAMAN Anamur

Bozyaz ı Lıses ı

İkinc i Tülay ODABAŞ Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lısesi

Üçüncü Ari fe ACUN Deve l ı Lises ı
Mansiyon Hidayet BERÇİNDERE Sarıyer V Koç Vakfı Lisesı
ORTAOKULLAR:
B i rınci

Tolgay KARA

Gazıantep

Anadolu

L ısesı

İ ki nci Şafak BAYIR Tekirdağ Anadolu Lisesi

"MİMAR SİNAN"
KONULU KOMPOZİSYON, RESİM
VE ŞİİR YARIŞMALARINDA
DERECEYE GİREN ÖGRENCİLERE
VAKı;IMIZCA

BURS TAHSİS EDİLDİ

M

illi Eğ itim Gençlik ve Spor Bakan l ığ ı O rtaöğ
retim Genel Müdür l üğü ' nce , Türkiye genelinde organize edilen MİMAR SİNAN Konulu kompozisyon ve şiir yarışması sonuç l andı.

Mımar Sinan' ı n 400 . ö lüm yı l dönümü nedeniyle İl
kokul lar, Ortaokullar, Lise ve Dengi oku l la rarası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına 67 ilden
katılmalar oldu .
Resim konusunda birinci l iği ilkokullardan Ankara

Yalçın Eskiyapan İlkoku l u , Ortaokullarda Gaziantep
Anadolu Lisesi , Liselerde İçel Anamur Bozyazı Lisesi
aldı.

Kompozisyon konusunda, b i rinci l iği İl koku l lar da
Artvin Arhavi Atatürk İlkoku l u, Ortaokul lar da K ı rşehir
Meslek Lisesi, Liseler de Uşak İmam-Hatip Lisesi aldı.
Şi i r

İLKOKULLAR :
Birincı Onur BAYDIN Ankara Yalçın Eskiyapan İlkokulu

İkinci Beril BAYDIN Ankara Özel Yükseliş İ lkokulu
Üçüncü Utku YAREN i zmır Yeşilyurt İlkokulu
Mansiyon Beren TUNCAY İstanbul Fatih İ lkokul u

KOMPOZİSYON YARLŞMASl SONUÇLARI
LİSELER:

Birinci Mürşide KARAHAN Uşak İmam Hatip Lisesi
İ kinci Ebru ÇAVUŞOG L U Kayseri Özel T.E.D . Koleji
Üçüncü Gülin AKÇAY Erzurum Anadolu Lisesi
Mansiyon Nurdan AKTAN Eskişehir Muradiye i. H. Lisesi
ORTAOKULLAR:

Birinci İ lkay İÇ Kırşehir Kız Meslek Lisesi
İkinci Ayla TEBERIKLER Ankara Ulubey Lisesi
Üçüncü Mediha Büyüközer Antalya Atatürk Ortaokulu
Mansiyon Sabriye ÜVEY İçel Özel Tarsus Lisesi
İLKOKULLAR:

Birinci Mustafa AlTUN Artvin Arhavi Atatürk İ lkoku l u
İkinci G.Tuğba BAYSAN Kastamonu A.Fuat Darende İlkokulu
Üçüncü Ahmet COŞKUN,Boyabat Okçumehmelli Köyü İlkokulu
Mansiyon Ahmet BAYBAŞAN Bingöl Solhan Atatürk İl koku lu

ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLARI

konulu ya-

rışmanın birinci l iği

ni ise İlkokul lar da
Kı rklare l i Lüleburgaz Hürriyet İ lkoku
lu, Ortaokullar da
Yozgat Anado lu Lisesi, Liseler de Van
Atatürk Lisesi ald ı.
Dereceye giren ve Vakf ı n:ıızda n
burs almaya hak
kazanan öğrencile
rin ad l arı ve okulları şöy l e :

Üçüncü I şıl FENER Ankara Bahçelievler Ortaokulu
Mansiyon Ebru KAYNARAKAN Fındıkzade Ortaokulu

LİSELER:

Birinci Zelal KARTAL Van Atatürk Lisesi
İkinci Yüksel ACAR Denizli Anadolu Lisesi

Üçüncü Ayhan TAŞKIRAN Çanakkale Çan Lisesi
Mansiyon Ercan iNCE Yozgat Yerköy İmam Hatip Lisesi
ORTAOKULLAR:
Birinci Selda HALAÇLI Yozgat Andolu Lisesi
İkinci Zeliha KOÇ Sivas Fevzi Paşa Ortaokulu
Üçüncü Ayşe Gül UÇAR Uşak Anadolu Lisesi

Mansiyon Nezaket KESKİN Balıkesir Bigadiç İskele Ortaokulu
İlKOKUllAR :

Birinci Selda GÜRELER Kı rklareli Lüleburgaz Hürriyet İ l kokulu
İkinci Aliye Y1LDIRIM Muğla Cumhuriyet İlkokulu
Üçüncü Havva OKtJMUŞ Gümüşhane Mehmet Akif ilkokulu
Mansiyon Ebru ERSOY Eskişeh i r Cumhuriyet İ lkokulu
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nsanlar
vardır;

özgül ağırlığ lı olmayan insanlar;
dünyaya gelirler, yaşar ve
ölürler sadece; insan lı ğa hiçbir
faydal arı dokunmadan .. . İnsanlar
vardır ; gündelik duyguların, basit meş
gu liyetlerin içinde, bir kaşık suda boğu 
lurcasına, yok olup giderler, gölgesi hiç
olmayan zaval lı bir gölge gibi. .. Fakat bazı insanlar da vardır ki , bir kuyumcu titizliğiyle ortaya koydukları eserleriyle,
gönlümüzde, bizim olan değerlerle örülü bir sevgi tahtı kurmuşlardır , Mimar Sinan gibi .
Mimar Sinan ' ı sıradan insanların ölçüleri ile ölçmemek gerekir. O da bir insanda bulunan özellikler taş ı r . Ancak O,
başkalarında bulunmayan yönüyle Sinan'dır . Sinan ' ı Mimar Sinan yapan ; zamanı aşıp , çağlar ötesine seslenebilmesi;
bir kum tanesinde, bir kristal avizede
dünyayı seyrettirmesi, damlada derya olmasını bilmesidir. Hiç geriye dönmeyen,
özür dilemek nedir bilmeyen , ezelden
ebede evrensel bir rit imle akıp giden zamana dur diyerek zamanın yüreğinde çarpan bir nab ız olabilmesidir. Mekanı da
küçücük bir boyut hal ine getiren,
Müslüman-Türk Milleti'nin Koca Sinan'ı;
aşk ı n ve imanın sınırsız kabiliyetini , eş
yanın mekaniğine esir etmemiş ; ruhsuz
taşlara, soğuk mermere bir hayatiyet kazandırmış , adeta onları konuşturmuştur.
Eşyanın fiziği , yürek olgusunun metafiziği, onun eserlerinde, candan kucaklaş
man ı n doyumsuz tadına varmıştır .
Mimari denilince Mimar Sinan , Sinan denilince Süleymaniye hatırlanır
hep. Çünkü Süleymaniye, onun kemal
mertebesinde , Kanuni' nin adına, devrini mimaride temsil edeceğ i mabed. Kanuni 'nin isteğiy l e , Sinan'ın heyecanının
b i r l eşivermesinin , çağ l arın üzerine oturmuş görkemli ağ ır lığ ı . Sü leymaniye'deki iklim başka bir ruh , heyecan başka bir
güzel , Süleymaniye'de Bayram Sabahları bir başka anlamlı ... Süleymaniye'de
renk ve ış ığ ın, ses ve sükütun, huzur ve
ümidin , vecdin ve teslimiyetin yani teknik ve estetiğin başka bir idrakin kadehine dökü l üşü var . Bir kaos , bir
karmaşıklık yok, bir ahenk var. Mızrabın
tele , yaprağın dala, dikenin güle uyumu
gibi bir ahenk . Bir bütünlük, bir kaynaş
ma var. Binlerce notanın öyle dizi lişi ki ,
sonuç fersahfeza ayindir, nihavent peş
revdir, yanıksaz semaidir. Ahengin öylesi
var ki Süleymaniye'de, yeşilin toprağa ,
hilalin bayrağa yak ış ması gi bi... Tarihimizin , dinimizin büyük bir abidesi olan
Süleymaniye'de kaderin her yönden güzel tecellisini görmemek imkans ızdır . Mimar Sinan gibi kemal yaşında olmasıydı,
bu eser vücut bulmazdı belki, fakat Süleyman gibi kendine " Muhteşem" dedirt-

GÜZELİ

HİSSETTİREN

ELLER
miş bir padişah mimarına böyle bir ferman buyurmasaydı , yine meydana gelmezdi . O ihtişa mlı dönemin, Kanuni gibi
bir padişah ı vardı . Baki gibi kudretli , arkasından hoş bir sada bırakan bir şa iri
vardı. Sinan gibi bir de mimarının olması gerekliydi. Kafalarda ve yüreklerde şe
ki llenen Türk-İslam ruhu, istanbul' da
otağ kurdu . Fatih 'i n kılıcı ile kazandırdı
ğı İstanbu l, Mimar Sinan'da estetik, sihirli bir ifadeye bürünüyordu .

Yunus 'un hece hece ördüğünü,
kubbu kubbe, kemer kemer Sinan ' ın mimarisinde bulursunuz. Mimari ve dekor
sanat l a rı nın bu mükem mel terkibinde
asalet, zerafet ve ince bir zevk vardır.
Bun lardan daha hakim olarak Sinan ' ın
, ihtişam ve sadelik görürsüeserlerinde _
nüz. O i htişam, o azamet içinde sadelik
ve sadelik içinde güzellik ... Onlardaki
mükemmel atmosferi teneffüs ederken,
kendinden geçiyorsunuz ve Descardes'in meşh ur sözü geliyor a kl ı nıza : " Düşü
nüyorum, o halde varım . " Fakat ifadeyi
eksik eksik buluyorsunuz. " Bu güzel li ği
hissediyorum , o halde varı m , vecde geliyorum, o halde varım ... " diyorsunuz.

ruh öyle girift ki ; arkasında sabır , aşk ve
iman üçgeni var. Bu üçgenin içinde de
bütün fani duyguların eriyip yok olduğu
nu, sadece Allah rızasının beyaz gölgesinin z irveleştiğ in i göreceksin iz. Allah
için, din için, iman için, beyazın beyazı
renge boyanmış ecdadımız , başka ideal tanımamış. Mimaride de tek gaye, Gü;zeller Güzeli'nin toprağa mühürlenmesiydi . Toprağ ı n gecesine düşmeyen tohumun , sümbül veremeyeceğini anladı
Mimar Sinan .
Sıınatta

büyük bir zevki olmayan ve
bilmeyen mimar, mimar
değ ild i ı Sinan'daki hassasiyet , yani güzelliği~ Koordinatları o derece kapsamlı
ki , O'nu Sinan haddeden geçirircesine
ince ltm iş . Güzellik limitin i yükseltecek
ivmeler, artı değe rler buldurmuş . Teknik
de bir başka onda. Kubbelerdeki fizik ,
rş ık hesapları başkad ır. Hak huzurunda
eğri durulmayacağ ı nı gösteren minareler bir başkadı r , matematik ahenk daha
bir başkadır. ·
inşa tl• kniğini

Çağdan çağa taşar. meı,kıbemizin

derinden sesidir o. İstanbul'da Yedi Tepe'nin yedisinin çinilere, ayetlere sinmiş
Türk mavisinin üstadıdır o .. Sını rlı helal
dünyası içinde, iki boylam a rası s ı kış ıp
kalmamış, orijinal imajları yakalayabildiği
için Sinan, sanat ı n kıvrak boyutlarında
evrensel bir ahenk yakalayarak, tarihin
aynasın da , kendi portresine tarafsız bir
gözle bakt ırabilmiştir .
Uzunluğu bile kısa sürmüş bir ömre, Selimiye' nin ezan bereketini bağış
layıp, yüzyıllara kanat vurmak ve binlerce
Fatiha Kervan ına yol açmak, bir deha .
Tac Mahal 'in m imarla rı nın, S inan' ın talebeleri o l duğun u biliyor muydunuz?

Sinan ' ın mimarideki mücessem yerine tayin eden Süleymaniye için, coşkun
satırlar söyleniyordu.

"Ordu-milletlerin en çok

döğüşen

en

sarp ı ,

böyle bir yap ı .
En güzel mabedi olsun diye, en son
dinin,
Budur özşek li , hayal ettiği mimarinin .

Adamış sevdiği Allah'ına

Bir insan ömrüne, binlerce ömrü sığ
d ı rmak , asırların yakalayıı,mayarağı bir
ebediyyete akıp gitmek ... . Güç .:ı ir şey
belki bu, gücün de ötesinde imkansız. İş
te im kans ız gibi görünen, mümkün leşt i
ren ruh ki , Koca Sinan'ı da, Türk ve İslam
mimarisindeki lay ı k olduğu yere yükselten mana. O ruh ki, Ferhad'a dağı deldiren , Mecnun'a çölleri aştıran buydu . O

Asır l ar sonra şa i rim i ze bu dizeleri
söyletebilmesi , onun mimari dehasını
göstermek için yete r.

Mürşide

KARAHAN
7-C
No: 989
İmam-Hatip Lisesi / UŞAK
Sınıf ı :

Türkiye Diyanet

Vakfı
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SINA N
Sen ki 1400'de doğan bir usta,
Kış demeden, yaz demeden her anda,
Çalışan camilerde , saraylarda, hanlarda,
Adın gitlidir her eserinin sanat ı nda.
Zenginin , fakirin, garibin,
Yoldan geçen zavallının, sefilin,
Sayılara sığmayan köprü ve çeşmelerin ,
Hayır dua ettiği bir yiğitsin SİNAN ... .
bu toprağa feda ettiği canın ,
En güzeli; şereflerin, şanların,
Fatih, Yıldırım ve Süleymanların ,
Gururla söylediği bir isimsin SİNAN ...

Atamın

Ozanların, şairlerin, aşıkların,

ve taşların,
Senin büyüttüğün bütün mimarların,
Dillerinden düşmeyen bir türküsün SİNAN ..
Ovaların, dağların

İyiliğin, kardeşliğin, dostluğun,
Dine olan bağlılığın, kulluğun,
İnsanı mutlu eden, tuttuğun yolun,
En güzel bir örneğisin SİNAN ...

seni biz; ölsen bile,
Hatırlarız bir eserini gördüğümüzde,
Yaşıyor sevgin dillerde, gönüllerde,
Yasımız daha ~rtar sensiz geçen her günde ....
Unutmayız

Selda HALAÇLI
2-B, 137
Anadolu Lisesi
YOZGAT

Tokat'la Gelenek Haline Gelen

Bir

Yarışma

HADİS EZBERLEME
YARIŞMASI

G

ünümüzde akla ve hayale gelebilecek her şeyin yarışmaya konu olduğu bir dönemde, Tokat'ta manalı bir
yarışma gelenek haline getirildi . Her y ı l Tokatlılara zevkli dakikalar yaşatan bu yarışma!
"Hadis Yarışması ". Vakfımız Tokat şubesin
ce gerçekleştirilen yarışma bu yıl da geçtiğimiz ay Alipaşa Camii 'nde yapıldı. Tokat ili
ve ilçelerindeki imam-hatip liseleri aras ı nda
yapılan yarışmaya 20 öğrenci katıldı.
Büyük bir cemaat huzurunda yapılan
hadisleri metin ve
manaları ile ezbere okudular. 3 öğrenci
1000, 5 öğrenci 500, 12 öğrenc i 250 hadis
ezberlediler. 1000 hadis ezberleyen öğren
cilerin her birisine 150.000 'er TL. , 500 hadis ezberleyen öğrencilerin herbirisine
100.000.' er TL. , 250 hadis ezberleyen öğ
rencilerin herbirisine 50 .000. 'er TL. değerin
deki hediyeleri Vakfımız şube başkanı ve
Tokat Müftüsü Hali l Elitok tarafından verildi. Yarışma çevrede sevinçle karşılanırken
her yıl yapılması istendi.
yarışmada yarışmacılar

ıO

••

Temmuz 1988

KUZEY KAFKASYA
MÜFTÜSÜ
MİSAFİRİMİZ OLDU

U

lkemizi ziyaret eden SSCB Kuzey Kafkasya
Müftüsü Mahmut Gekkiyev ve beraberindeki
heyet Türkiye 'yi ziyaretleri süresince misafirimiz oldular.

Çeşitli temaslarda bulunan Müftü Mahmut Gekkiyev ve beraberindeki İmam Muhammed Canov, İmam
Cafer Bikmayev önce Devlet Bakanı Kazım Oksay 'ı daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Doç.Dr. Mustafa Said
Yazıcıoğl u'nu, Ankara üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meliha Anbarcıoğlu ' nu da ziyaret etti.
Vakfımızca, misafir heyet onuruna verilen yemekte Diyanet İşleri Başkanl ığı yöneticileri, Vakfımız yöneticileri ile çeş it l i kurum ve kuruluşların üst düzey
yöneticileri bir araya geldi. Yemekte bir konuşma yapan Vakfımız Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Abdülbaki
Keskin ; davetlilere teşekkür ettikten sonra Kuzey Kafkasya'dan g~len müslüman kardeşlerimizle bir araya
gelmenin, oradaki müslüman l arın dertleriyle ilgilenmenin ve buradaki müslümanlardan, oradaki kardeşlerim i
ze selam göndermenin büyük zevk o lduğunu , böylece
kardeş l ik bağlarım ı zın her geçen gün daha da güçlenmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamlad ı .

Kuzey Kafkasya Müftüsü Mahmut Gekkiyev de duydile getirdi: "Kardeş olmanın duygusunu
çok iyi bilirim. Bugün burada tattığım kardeşl i k havası
nı çok küçükken yine tatmışt ı m . Henüz 9-10 yaş l arın 
daydım 4 kardeş bir tarlada oynuyorduk, üzerimizden
de uçaklar uçuyordu, çocuklardan biri " Bakın şu uçak
bize şeker atacak diye bağı rdı, bizde hepimiz gökyüzüne
bakarak şeker şeker diye bağırdık . Biz tatl ı isterken acıyı
davet ettiğimizi bilemiyorduk, biraz üzerimizde dönen
uçak şeke r yerine bomba atarak ortalığ ı toz dumana çevirdi ne olduğunu anlayamadık . Biraz sonra gördüğüm
manzara korkunç ve dehşet verici tıir sahneydi. Dört kargu l arını şöy l e

deşim in

cesedi paramparça sağa sola dağılmıştı. Ne yabilemeden eve gittim, olay duyu l muştu, annem perişan o l muş , kendini kaybetmişti.
pacağımı

Günler geçti ben büyüdüm, rahmetli annem ölünceye kadar, ben evden çıkarken de ağlardı , girerken de
ağlardı. Çok ızdırap çekti. İşte böyle acı içerisinde büyüyürek bugünlere Allah ' ın izniyle geldik.
Bir haftad ı r Türkiye'de gördüğüm misafirperverlik
ve kardeşlik duygusu beni o günkü günlerime; o günkü kardeşlik, birbirimize bağlıl ı k günlerime götürdü. Hepinizden Allah razı olsun bizleri memnun ettiniz."

MAKEDONYA CUMHURİYETİ
ÜSKÜP lMAM-HATİP LİSESİ'NİN
İLK MEZUNl:.ARl ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ
Üsküp İmam-Hatip Lisesi'nin ilk mezunları yurdumuza gelerek misafirimiz oldular.
Makedonya Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanlığı'na bağlı
Üsküp İmam-Hatip Lisesi (Üsküp Medresesi) ilk mezunlarını
verdi.
Üsküp İmam-Hatip Lisesi öğretmenlerinden Hasan Cilo
ve Mehmet İ brahimi başkanlığında 36 öğrenci yurdumuzda çeşitli inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere bir hafta süreyle Vakfımızın misafiri oldular.
Türkiye'de. kaldıkl arı sürece gerekli i aşe ve otel masrafl arı Vakfımızca karşılanan öğrencilerin yurdumuzu ziyaretleri
konusunda Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti İslam Birliği Baş
kanı H. Yakup Selimovski şu bilgileri verdi.
" Makedonya Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanlığı Üsküp
İ mam-Hatip Lisesi bu y ı l ilk mezunlarını verme muvaffakiyetini elde etmişt ir.
Üsküp İmam-Hatip Lisesi (Üsküp Medresesi) son sınıf talebelerini bilimsel amaçlı ziyaret için Türkiye'ye göndermeyi
kararlaştırmıştır .

Talebelerimiz Türkiye'deki dini kuru l uşları , tarihi, islami
eserleri ziyaret ederek karşılıklı islami kültür mübadelelerinde bu l unmuşlardır. Bu gaye doğrultusunda talebelerimiz Türkiye'yi gezmiş , Türkiye Diyanet Vakfı da gerekli imkanlarını
kullanarak talebelerimize ev sahipliği yapmıştır. Türkiye Diyanet
Vakfı ilgililerine teşekkür ederiz."

Türkiye Diyanet

Vakfı
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D

aha önce Vakfımızca Aydın il merkezinde satın alı
nan 10 dairelik -apartmanın
giriş katı TÜRKİYE DİYANET VAKFI AYDIN YAYINEVİ olarak hizmete girdi.

AYDIN

YAYlNEVİMİZ

Geçtiğimiz

ayda hizmete giren
yayınevinin açılış törenine Vali Vekili Nihat Özgen, Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcısı Hamdi Mert, Genel

Müdürümüz Kemal Güran , Aydın
Belediye Başkanı Nevzat Biçer, Aydın Müftüsü Mustafa Ateş , civar ilçe müftüleri ile kalabalık bir halk
toplulğu katı l dı.
Aydın ve yöresinde bugüne kadar eksikl i ği hissedilen böyle bir ya-

HİZMETE

y ı nevi

AÇILDI

boşluğunun

Aydınl ı lar

le

ve çevre

doldurulması

halkınca

sevinç-

karsılandı .

SARIOGLAN MÜFTÜLÜK SİTESİ'NİN
TEMELİ ATILDI
Kayseri ili Sarıoğlan ilçesi Müftülük Sitesi'nin temeli törenle atıldı.
Törene Kayseri Valisi Yüksel Çavuşoğlu, Kayseri Müftüsü Seyfettin Yazıcı, ilçe Kaymakamı Nihat Yıldırım,
Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen
Din Eğitimi Dairesi Başkanı Şükrü
Öztürk, Vakfımız Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yayla ile kalabalık bir
halk topluluğu katıldı.
Sarıoğlan

Belediyesi'nden satın
alınan 1200 metrekare arsa üzerine
üç katlı olarak inşa edilecek olan
Sitesinin bünyesinde müftülük binası,

yatılı

Kur'an kursu,

altı

adet personel

lojmanı

yer alacak.
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*******************************************
KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA

*******************************************
• DİNİ AMAÇLI BİNALARA
YARDIMLARIMIZ

• SAGLIK
YARDIMLARI
Son aylarda

Vakfımızca

fakir ve muhtaç va-

tandaşlarımıza çeşitli şekillerde yardımlar yapı ld ı.

- Doğuştan konuşma ve yürüme imkanların
dan yoksun , devam l ı kucakta taşınan 7 yaşındaki
küçük Emre'ye taşınabi lmesi için sakat arabası satın alınd ı .

- Çeşitli hastalıkla rdan dolayı işitme engeli
bulunan 14 yaşındaki Semih lşıldar, Oğuzhan Akkaya, Şenay Keskin, Yasemin Aslan , İ. Ceyhun
Koçak, Nezihe Elibol, Kemal Acun, Emine Çetin
ve Rıdvan Güler'e birer işitme cihazı alındı .
- Kalp hastaları Zennure Toprakseven , Gülfer Kapusuz ve Kemal Suna'ya ameliyat ve tedavilerine harcanmak üzere 3(üç)'er milyon TL.
yardım yapıldı.

• MESCİT TEFRİŞLERİ

• ZEKAT
YARDIMLARI
- Genç yaşta vefat eden Diyanet İşleri Baş
Harun Şenses' in dul kalan
eşine 700.000.- TL.,
kanlığı memurlarından

- Bozkurt Müftülüğü görevlilerinden olup, vefat eden Mehmet Şener' in dul ve yetim kalan çocuklarına 500.000.- rL.,
Yoksullukları sebebiyle uzun zamandır niolarak bekleyen ve düğün yapamayan Emine Ünsal ile nişanlısı Özcan Öksüz'e 500.000.TL.,

-

şanlı

beci

Maddi hiç bir gücü kalmayan Medine Ce1.000.000.- TL.

adl ı vatandaşımıza

düşen

Kocasının

Fatma

ölümü üzerine muhtaç duruma
250.000.- TL. zekat yardı

Arıkan'a

mı yapıldı.
Ayrıca

Vakfımız Mütevelli Heyetince ayrıca cam i,
Kur'an kursu , müftülük sitesi, imam-hatip lisesi inşaatl arı ile Kur'an kursu öğrencilerinin iaşe v~ ibate masraflarına harcanmak üzere toplam
503.150.000.- TL. yardım yapılması kararlaştırıldı.
Buna göre:
Cami inşataalarına: 325.650.000.- TL.
Müftülük sitesi inşaatları 80.000.000.- TL.,
Kur'an kursu inşaatlarına : 69.500.000.- TL. ,
İmam-hatip liseleri inşaatlarına: 14.000.000.- TL. ,
Kur an kursu öğrencileri iaşe ve ibate masrafları
için : 14.000.000.- TL.
Bu tahsisatlar Genel Müdürlüğümüzce Mütevelli Heyet kararlarına göre il ve ilçe şubelerimize
gönderilmekte, şubelerim izce tahsis amacına uygun olarak harcanmaktadır .

son bir ay içerisinde Vakfımıza müracaat ederek fakir ve muhtaç olduğunu belgeleyen
2079 vatandaşımıza toplam 35.220.000.- TL. zekat yardımı yap ı ldı.

Son aylar içerisinde Vakfım ı zca çeşitli kurum
mescitleri tefriş edildi.
Yaklaşık 21 milyon TL. harcanarak tefriş edilen mescitlerin adları şöy l e:
- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Din
Öğretimi Genel Müdürlüğü mescidi ,
- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Ah i
Evran Çıraklık Eğ itimi Merkezi mescidi,
:.._ Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü
Mescidi,
- Aydınlıkevler Körler Okulu mescidi,
- İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Koleji
mescidi ,
- Vak ıflar Genel Müdürlüğü mescidi,
- Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürlüğlü Ankara Kapalı Cezaevi mescidi,
- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Ankara Bölge Müdürlüğü mescidi,
- Ulaştirma Bakanlığı T.C.D.D. Genel Müdürlüğü mescidi,
- Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel
Müdürlüğü mescidi ,
- Dr. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi
mescidi,
olmak üzere toplam 11 mescid tefriş edilmiştir.
ve

kuruluşların

Vakfı
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HUKUK MÜŞAVİRİMİZ AVUKAT .
ABDÜLHALİK KAYA'Yl KAYBETTİK
Geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu vefat eden
Avukat Abdülhalik Kaya , iki y ı l dır Vakfımızın Hukuk
Müşavirliğ i görevini yürütüyordu .

18.6.1988 Cumartesi günü ansızın Hakk ' ın rahmetine kavuşan Kaya, evli ve üç çocuk babasıydı .
1952 y ı lında Elbistan 'da doğan Abdülhalik Kaya, Antakya ili K ı rıkhan ilçesinde ilkokulu bitirdikten
sonra hıfz ı nı tamam l adı. 1971 yılında Gaziantep
imam-Hatip Lisesini bitirdi. 1972 yıl ında da. Kı rıkhan
lisesinden mezun olduktan sonra aynı yı l İstanbul Hukuk Fakültesine girdi.
Hukuk Fakültesine devam ederken İstanbul 'da
çeşit l i Kur'an kurslarında Kur'an-i Kerim öğretici l iği
görevini sürdürdü. 1979 yı l ında Kı rıkhan ilçesinde
Serbest Avukatlığa baş l ad ı.
1986 yı l ı
best

Mayı s ayına

avukat l ık

görevini

kadar devam

ettirdiğ i

bırakarak aynı yı lın

TİRE

MÜfTÜLÜK
HİZMET
BİNASININ
TEMELİ

ATILDI
--------

serHaziran

ayında Vakfım ız
Cenab- ı

lesine

Hukuk

Müşavirl iği ne atandı.

Hakk'tan kendisine rahmet, kederli aidileriz.

sabır , cam i amıza başsağ l ığı

Not: Merhumun yetimleri için İş Bankası Anka300/19939 nolu yardım he-

ra/Karşıyaka Şubesi nd e
sabı açılm ı ştır .

Yıllarca çalışma şartlarına

uygun olmayan binalarda hizmetini sürdüren Tire Müftülüğü ' nün
yeni hizmet b in asının temeli bir
törenle at ı ldı.
Temel atma törenine Tarım ,
Orman ve Köy İşleri Bakanı Hüsnü Doğan, İzmir Valisi Nevzat
Ayaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hamdi Mert, Vakfım ı z

Genel Müdürü Kemal Güran, İz
mir Anakent Belediye Başkanı
Burhan Özfatura, İzmir Müftüsü
Rasim Arslan , Tire Kaymakamı
Bülent Eğriboz, İ l çe Müftüsü G ı 
yasettin Bilici, civar ilçe Müftüleri
ile kalabal ık bir halk toplu l uğu
katıld ı . Müftülük hizmet b i nası bir
camiyi de bünyesinde bulunduruyor.

Temmuz 1988
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VAKFIMIZ ANKARA NUMUNE HASTANESİNE

B

ULTRASONOCRAFİ CİHAZI BAGIŞLADI
aşken! Ankara'nın en eski hastanelerinden olan ve
yıllarca

Ankara hal kı ile Anadoludan gelen hastalara
hizmet veren Numune Hastanesi'ne Vakfımız 60 milyon lira değerinde bir Ultrasonografi cihazı bağ ışl ad ı.

Vakıf senedimizin 3/k maddesindeki " Tedavi kurumları,
huzurevleri ve yetimhaneler açar. Fakir hastaların tedavilerinde
devlete ait sağlık kurum larını n araç, gereç ve malzemelerinin
temininde yardımcı olur." hükümüne müsteniden bağışlanan
Ultrasonografi cihazı yüzlerce hastaya hizmet verecektir.

Geçtiğ i miz ay hizmete giren Ultrasonografi cihazı ile ilgili
olarak Numune Hastanesi il. Röntgen şefi Dr. Enis Yüksel ile
Hüseyin Öztürk görüştü.

• Ultrasonograft nedir?
•

Kısaca

ve basit olarak özetlemek gerekirse; ku lağımı zın işi
yüksek frekansl ı ses dalgalarının vücuda gönderi lmesi ve vücutta çeşitli organ ile dokulardan yansıması
esası'na dayanır . Yansıyan ses dalgal arının toplanıp , çeşitli bilgisayar devrelerinden geçip ekranda görüntü haline dönüşmesi ultrasonografi olayının temelini teşkil eder.

temediği

miz zordur. Bu cihazın alınması ile tetkik edilen hasta sayı
ve dolayısıyl a bekleme süresinde azalma sağ
lanacaktır. Ayn ı zamanda h~sta l arın tetkiklerini
yaptırabilmek için başka hastane veya özel laboratuarlara
yönelmesi ileri derecede azalmış olacaktır. Doktorlar için
faydaları 2 Ayrı bölümde toplanabilir.
1- Hizmet aç ısıdan : Tetkikin ilaç kullanı lmadan , ağrısız ve
acısız ol ması aynı zamanda birçok organ hakkında geniş bilgi vermesi bakımından hasta ve hekime büyük kolaylık ve yardım sağlamaktadır." Birçok hastalıkların
teşhisinde ve gebelik takibinde, daha hamilelik sırasında
bebeğin birçok hastalıklarının tesbitinde vazgeçilmez ve
hergün gelişen bir teşhis vas ıtası olmuştur.
sında artış

• Hastaneye getirdiği yenlllkler nelerdir?
•

Numune Hastanesi'nde de diğer büyük hastanelerde olgibi birkaç yıldır ultrasonografi cihazları ku ll anılmak
ta ve hastaların hizmetine sunu l muş bulunmaktadı r. Ancak
bilinen bir gerçek tıp teknolojisinin hergün hızla gelişt iği ve
eski teknolojinin yerine yenilerin ge ldiğid ir. Ultrasonografi
de son yıllarda tıp sahasında yaygın bir kullanım alanı bulmuş ve sahasında gittikçe genişlemektedir.
duğu

Batın taraması yanında , kadın hastalıkları ve gebeliğ i n tayini, ve takibi bugüne kadar yapılan rutin tetkiklerden olup,
tyroid tükrük bezleri, testis damar tetkikleri ve daha birçok
özel tetkiklerin yapılm ası yanında biopsi yapılmas ı, abse
ve kist drenajı ile tedaviye yönelik çalışmaların yapılması

il - Eğitim açısından:

Numune hastanesi gibi yüzlerce asisveren bir kurumda tüm ileri teknolojinin olması aynı zamanda burada eğitim görenler için de
zorunludur. Bu konularda yeterli bilgiyi ve tecrübeyi kazanan ve uzman olan hekimler bu bilgilerini tüm yurt
sathına yayacaklard ı r . Bu da göstermektedir ki eğitim
veren hastanelerin çağım ızın gerektirdiği tıbbi teknolojiye enkısa zamanda ve mutlaka sahip olması zorunluluktur.
tana

sağlanmaktadır.

• Hastalara ve doktorlara
•

gettrdlğl kolaylıklar

nelerdir?

Halen hastanemizde ultrasonografi cihazı sayı sı yeterli saistenilen sayıda, düzeyde hizmet vereme-

yıda değild ir ve

•

eğitim

Vakfımızın

bu hlzmeüerl.

hakkındaki düşünceleriniz

ne-

lerdir?
•

Şunu aç ı kça

ve kesin olarak ifade etmek isterim, Tıp ilmine ve hastalara çok büyük bir hizmet olarak gördüğüm bu
hayır, yerini bulmuş ve bu tür yapılabilecek bağışların en
iyisidir.

Türkiye Diyanet Vakfı ' nın bu yardımı Ankara Numune Hastanesi'nde çoksayıda ve çoğunluğu fakir olan hastalara direk olarak intikal edecektir. Bu nedenle yerinde ve çok
olumlu bir hayırdır.
Cihazın alınması sırasında

çok olumlu yaklaşım larını görseçiminde maddi hiçbir fedakarlıktan
kaçınmayan sayın Vakıf yönetici ve idari kad rolarına şük
ranlarımı bir borç bilirim.
.

düğümüz

ve

c i hazın

Türkiye Diyanet

Vakfı
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DİN ÖGRETİMi VE DİN
HİZMEnERi SEMİNERİ
(Baştarafı

16. Sayfada)

- Seminerden bekledikleriniz nelerdir? Gerçekleşti
mi?
- Seminerden beklediğimiz , kardeş kuru l uşlar arave işbirliğini güçlendirmek, bu sayede din
eğitim ve öğretimi alanında kalite yükselmesine katkı
da bulunmaktı. Seminer bu açıdan başarılı olmuştur.
Şüphesiz üç günlük bir karşılaşma herşeyi çözmek anlam ı na gelmez. Ancak başlangıç olması , ilk adım ı atması
bak ı mın d an çok önemli bir hizmeti gerçek l eştirmiştir .
sında ilet işim

Hamdi Mert
Diyanet İşl eri Başkan Yard .
-

Seminerin

kısa

bir

değerlendirmesini

yapar

mısınız?

- 19'uncu yüzyıl pozitivizminin sarsılmaya başla
sonra insa nlık bir aray ı şa girmiştir . Bu aray ı ş, " müsbet" bilimcilerin " madde üstü" bir kudretin
varl ı ğını görmesinden kaynak l anmaktad ı r . Öyle ki , bugün artık "müsbet ilim"lerin değişmezl i ği bile tartışıl
maktadır. Yani müsbet bilimcilerin 19'uncu yüzyıl katılığı
yumuşamış ; sosyal ve manevi ilimlere de dönüp bir bakıma ihtiyacı ortaya çıkmıştır . Böylece insanlık ortaçağ ,
" İfrat''ı, ile 19'uncu yüzyıl pozitivizminin "tefrit"i aramasından

sında boğulmaktan kurtulmuştur .

Bu realite bizi şu sonuca götürüyor: " Bat ı " nın maddi verileri ile, "Doğu"nun ruhi verilerinin sentezinde, Doğu "madde" yi ihmal etti, sonunda onun hakimiyeti
altında ezildi. Batı " ruh " u küçümsedi; şimdi hedefsiz,
maksats ız, maneviyatsız kalmanın canhıraş arayışına

girdi. İkisi de yanlıştı. Doğru olan , madde-ruh dengesini muhafaza etmekti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, yürütmekle muvazzaf bul unduğ u din ve irşat hizmetlerinde bir "yenileme" ihtiyacının farkındadır. Dünya ve buna müvazi olarak
Türkiye art ı k değişiyor. Camilerde, kürsülerde hitabettiğimiz insan artık 100 yıl öncesinin, 50 y ı l öncesinin,

hatta 20-10 yıl öncesinin insanı değil. Hizmet anlayı 
yeni bir " uslüp" , yeni bir " tavır" , yeni bir metot
kazandırmanın lüzümuna kaniyiz. Bu sebep le Diyanet
işleri Başkanl ı ğı , Başkanımızın da zaman-zaman ifade
ettiği gibi, " eğit im "e yönelmiştir .
"Din hizmetleri" nin, " Din öğretimi " ile birarada değerlendirilmesi bu ihtiyaçtan doğmuştur. Türkiye 'nin her
yanında, 250 bilim adam ı ve uzmanı davet ettik. İstedik
ki, din hizmetlerine " ilmi" bir uslüp, ilmi bir seviye kazandıralım . Yurtiçinden ve dışından gelen bilim adamları bize ışık tutsun .
Öte yandan ; hayat tercihleri farklı gazeteci ve aydın l arı da davet ettik. Arzu ettik ki , bizi bir de d ı şar ı dan
eleştirsinler. " Din " e, din hizmetine nasıl bakıyorlar, neler bekliyorlar? onları da bilelim . Kendimize ona göre
bir yön çizelim .
Seminerle bunları hedef aldık.
- Seminerden bekledlklerlnlz nelerdi? gerçekleşti
mi?
- Herşeyden önce bir "işbirliği" gerçekleşti . Tertib eden 3 kuruluş arasında .. Bu kuruluş l arla üniversiteler, bilim adamı ve uzmanlar arasında ..
Sonra biz, kendimizi ve hizmetlerimizi, seminere
katılan ve değerli-ilmi katkı l arda bulunan bilim adam ı ve
uzmanlarımızın kriterleriyle değerlendirdik. Onların tecrübelerini , tekliflerini tesbit ettik.
Beklediklerimiz bunlardı. Bu tecrübe ve teklifleri hizmetlerimize na~ıl kata~ağız? Şimdi bunun değerlendir
mesini yapıyoruz . Onemli olan da bu . Burada
konuşulanlar , hizmet programlarımıza girer, uygulama
olarak halkımıza intikal ettirilebi lirse, uzman ve bi lim
adamlarımızın zahmetleri bize o zaman helal olur.
Bunu zaman gösterecek.
şımıza

A

nkara Üniversitesi İla~iyet
Fakültesi , Diyanet i ş ler i
Başkanlığı ve Türkiye Di-

Üç gün süren seminerin sonunda " Din Hizmetleri Çalışma Grubu "
sonuç bildirisi ile " Din Öğretimi Çal ışma Grubu " sonuç bildirileri ya-

yanet Vakfı tarafından gerçekleştiri
len " Din Öğretimi ve Din Hizmetleri
Semineri " üç gün sürdü .

yınlandı.

Vakfımız

Kocatepe Konferans
salonunda açılışı yapılan seminere
yerli ve yabancı çok sayıda ilim adamı ve uzman katıldı.
Seminerin ilk te bl iğini " Niçin
Din Öğretimi ve Din Hizmeti " konusuyla Prof. Dr. Necati Öner sundu .
" Din Öğretimi Çalışma Grubu "
ve " Din Hizmetleri Çalışma Grubu "
olmak üzere iki grup halinde çalışan
ilim adamı ve uzmanlardan " Din Öğ
retimi Çalışma Grubu " na girenler

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan
Hamdi Mert, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 'nden Doç. Dr. Beyza Bilgin , Yard .
Doç. Dr. Münir Koştaş , Diyanet Vakfı ' ndan Genel Müdür Yardımcısı Yakup Üstün seminer i n tertip
komitesini o l uşturdular .
Başkan Yardımcısı

A.Ü . İlahiyat Fakültesi salonlarında ,
" Din Hizmetleri Çalışma Grubu"nda
bulunanl~r da Vakfımız Kocatepe
Camii Konferans salonu ile Diyanet
İşleri Başkanlığı salonunda çalışma
larını sürdürdüler.

Din Öğretim i ve Din Hizmetleri
Semineri'nden sonra Hamdi Mert ile
Doç.Dr. Beyza Bilgin'in görüşlerin i
aldık .

Doç.Dr. Beyza Bilgin
A.Ü . İlah i yat Fakültesi
- Seminerin k ısa bir değerlen 
dirmesini yapar mısınız?
- Seminer beş ay gibi çok kı
sa bir sürede hazırlanmış olmasına
rağmen, sonuç başarılı olmuştur . Birinci Din Eğ i timi Semineri ' ni 14 ayda hazırlamıştık . Zamanın geniş
olması bize, daha çok ilgili kişi ile ilet işim kurma ve isteyen herkese yer
verme imkanını sağlamıştı. Bu defa
sürenin kısa olması , seçimi merkezden yapmamızı gerekli kıldı. Buna
rağmen yine de sekiz ilahiyat fakültesinden, sadece , " Din Öğretimi Çalışma Grubu"na 110 öğretim üyesi
tebliğci ve tartışmacı olarak katılmış- ;
tır. Dinleyici olarak katılan l ar bu say ıya dahil değildir .
Seminerin

özelliği ,

öncelikle üç
mükemmel işbirliğidir. Diy~net işleri Baş
kanlığı, Ankara İlahiyat Fakültesi ve
Türkiye Diyanet Vakfı, her türlü imkardeş kuruluş arasındaki

kanlarını birleştirmişlerdir.

Seminerin diğer iki özelliği , oturumların yurt dışındaki İslami-Türk
din öğretimi ile, yurt içinde imam ha-

tip liseleri meslek derslerine hasredilmiş olmas • ydı .

Birinci gün öğleden sonra ve
üçü_ncü gün sabahleyin yurt dışında
ki İslam i-Türk din öğretimi ile ilgili bil~
diriler dinlendi ve ·tartışıldı. Bunuıi
için Almanya'dan dört, İngiltere'den
ve Fransa'dan birer misafir vardı .
Onları Türkiye'den üç bildiri tamamladı. Vatandaşlarımız ı n yurt dışında
ki din eğitim-öğretimlerinin , nasıl
olduğu ile ilgili çok değerli bitgiler
edindik.
İkinci gün, İlahiyat Fakültesi'nin

onbir

ayrı

salonunda imam hatip li-

selerinin meslek derslerinden her bi·
ri ayrı ayrı görüşü lüp tartışıldı.
Onbir ayrı grup, alanlarının özel
yöntemleri ile ilgili raporları
hazırladılar: Bu raporların özetleri
üçüncü gün öğleden sonraki kapa·
nış oturumunda okundu.
öğretim

Türkiye Diyanet Vakfı , Bildirile·
ri, tartışmaları ve raporları bir kitap
halinde basmayı kararlaştırmıştır. Kitap çıktığında, konuların daha gen iş
uzmanlar ve ilgililer kesiminde tartışılarak değerlendirileceğ i ne ina·
nıyorum.

(Devamı 15. sayfada)

