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VAKFIMIZCA YAPTIRILAN SİNEMA VE TELEVİZYON FİLMİ

•

•

•

SAHiBiNi
ARAYAN MADALYA'NıN
. .

ÇEKiMi
TAMAMLANDI
•
stiklal Savaşı'nda Güneydoğu böl1gemizin
devletler
Batıl ı

ta rafın dan

i şgali

ve Ermeniler'in özellikle Maraş' ta işgal kuvvetleri ile işb irliğ i yaparak yerli müslüman halka karş ı
başlattıkları insanlık dışı zulme göğ
sünü siper ederek "dur" diyen Kahramanmaraşlıların direnişinin konu
edildiği " Sahibini Aray~n Madalya"
nın çekimi tamamlandı.
Türkiye Diyanet Vakfı ' nın daha
önce belgesel ve drama türünden
Devamı

2 . sayfada

VAKFIMlZIN
YENİ AMBLEMİ
BELİRLENDİ
Haberi 2. sayfada

SEVİNDİRİCİ GELİŞMELER

_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __,

G

ünümüzdeki eğitici ve öğretici çalışmalarda

Halit GÜLER

~ Mütevelli
Başkanı Heyet
sesli ve görüntülü

yayınlar önem kazanmıştır. İnsanların yetiştirilmesinde. çeşitli iş dal-

larında
sında

hizmet verecek hale getirilmesinde, bilgi ve becerilerinin artırılma
teknik gelişmelerden faydalanmak zorundayız.

İlml gelişmeleri teşvik eden Kur'an-ı Ker1m 'de:"De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Gerçekten bunu ancak akıl sahipleri düşü
nüp öğüt alırlar." (Zümer süresi, ayet: 9) buyurulmaktadır. Kur'an-,
Kerim'in bu ifadesinden de anlaşılacağı gibi bilen insanın üstünlüğü açık.
Bu üstünlükteki fazilet ve hikmeti dikkate alarak bilen insanlar yetiştirmek
görevimizdir.

Türkiye Diyanet Vakfının 20. 11. 1987 tarihinde kabul edilen yeni amblemi

Milletlerin kendilerine has kültür ve karakter yapıları vardır. Dünyaya bakış açıları farklıdır. Ümit ve korkuları, heves ve heyecanları değişik
tir. Milli ve dini çizgilere sahip insanlar yetiştirmek istiyorsak bize ait
değerleri günün gelişen teknik şartlan seviyesinde onlara vermek zorundayız.
Devamı

2. sayfada

Şubat
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SEVİNDİRİCİ GELİŞMELER
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SAHİBİNİ ARA YAN
1. sayfada

MADALYA

Çok iyi bildiğiniz gibi bizim toplumumuzda da TV ve Video her eve girSinema halen tesirini sürdürmek ıedir. Bu iletişim araç/;ırının daha da
gelişeceği ve zenginleşeceği kesindir. İnsana yönelik çalışmal:ırı yürürenler
bu gelişıııe/erden kendilerini müstağni sayamazlar. Aksi ıakdirde TV. video
ve sinemanın geıirdiği kültür. insana kazaııdırılmı:ık isrenen dini ve mi//f değer/eri ıesirsiz kılar. Eğer biz bu ıelkiıı vasııalarından faydalanmayı düşü
nürsek. ki fayda/anmalıyız, o zamaıı çalışmalarımız güç kazaııır.
Bunu dikkaıe alan Diyaııeı işleri Başkanlığı ve Türkiye Diyııncr Vakii
iki kardeş kuruluş olarak bu sııhayıı yönelmiş bulunmakwdır. Bu çalışmahı 
rın sevindirici örneklerini çok yakın zamanda göreceğimiz i ümit ediyoruz.
Diyanet İşleri Başkanlığı , Devlet Planlama Teşkilaıı ·ııın sıığhıdığı ııwd
di imkanla iki yıl önce başlaııığı. çizgi film ve konulu dnımıı f"i/111 çıılışııııı/ıırının meyvelerini almak üzeredir.
..
Hikayesi Suzan Çataloluk tarafında.n yazılan ve senaryosu Omer Lütfü
Mete ile Haşim Vatandaş tarafından hazırlanan " Emre" ' isimli dört bölümlük çizgi film bitmek üzeredir. Ayrıca senaryosu Mustafa Kutlu 'ya ait olan
8 bölümlük "Yusufcuk " isimli dizinin çekimleri tamamlanmış ve piyasaya
sürülecek hale gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülen çocuklara
yönelik bu ümit verici film çalışmalarının gelişerek devam edeceğini zannediyoruz.
Bu arada Türkiye Diyanet Vakfı da "Siileymaniye'de Bayram Sabahı,
Türkiye 'de İslam Gerçeği ve Kocacepe Camii Açı.lış Belgeseli " gibi güzel
film örneklerine bir yenisini daha eklemiştir. O da ''Sahibini Arayan Madalya ", 'kalesinde düşman bayrağı dalgalanan bir şehrin camisinde Cuma
namazı kılınmaz' diyerek mimberden düşman üzerine yürüyen Kahramanmaraşlı Sütçü İmam 'ın asil mücadelesi. Şenaryosunu Tarık Buğra 'nın yazdı~
ğı, yönetmenliğini Yücel Çakmaklı 'nın yaptığı bu giizel teşebbüs ve hizmetı
yenilerinin takip etmesini bekliyoruz.
Kısaca bahsettiğimiz bu sevindirici örnekler piyasaya çıkınca daha çok
sevineceğiz, ümitleneceğiz ve niye geç kaldık diye biraz da üzüleceğiz. Bu
çal ışmaların devamını temenni ediyor ve bekliyoruz.

Baştarafı

Baştarafı

miştir.

1. sayfada

yaptırdığ ı

" Süleymaniye'de Bayram
ve " Türkiye'de İslam
Gerçeği" filmlerinin gördüğü büyük
ilgi üzerine;senaryosunu Tarık BUGRA ' nın yazdığı , Yönetme n l i ğ i ni de
Yücel ÇAKMAKLI 'nın yaptığı ''Sahibini Arayan Madalya" filmi için 350
milyon TL. harcandı.
Sabah ı "

Önümüzdeki Nisan ayında Ankara ve istanbut'da özel gal ası yapılacak · olan " Sahibini Arayan
Madalya "n ı n daha sonra şubeleri·
miz kanalıyla diğer il ve ilçelerde de
gösterimlerinin yapılması planlan maktadır.

VAKFlMIZlN YENİ AMBLEMİ
Baştarafı
Vakfım ızı

müstakilen simgelemek üzere, Türkiye

çapında yapılan

1. sayfada

amblem ya-

rı şması sonuçlandı.

Diyanet İşle ri Başkan Yard ı mcısı ve Mütevelli Heyeti Başkanım ı z Halit Güler'in
başkanlığında, Mehm~! Topkaya, Vakfımız Basın-Yayın ve f:!alkla İliş_kiler Müşaviri
Halil Kaya, Hacettepe Universitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oğretim Uyesi Doç. Or.
Yükse!. Bingöl , Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bö_lü mü Öğ
retim Uyesi Yrd. Doç. Dr. Tahsin Hancıoğlu ile GESAM Yönetim Kurulu Uyesi Osman Alt ı ntaş ' tan meydana gelen jüri, yarışmaya katılan 66 eser arası ndan , Doç . Dr.
Nihat Boydaş'ın eserini birincil i ğe layık gördü. Bünyamin Şahiner ve Adnan Yankın ' ın eserleri de mansiyon kazandı lar.
Yarışmada

Bünyamin

birinci olan Doç. Dr. Nihat Boydaş 1 milyon TL., mansiyon kazanan
ve Adnan Yankın da Vakfımızdan 250.000'er TL. ödül kazand ılar.

Şahiner

Yazı i şlen Müdurü ve
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Türkiye Diyanet

Vakfı Adına

Sahibi

Haber ve

Dizgi:
Ajans Emel Ltd.Şt i.

Halil Kaya
Basın- Yayın

ve

Halkla llışkı ler Muş avırı

Tel: 125 55 39

•

•

Or. Mediha Eldem Sok., 89

Kemal Güran

Tel: 117 12 35

Genel Müdür

Kocatepe/ANKARA

Fotoğraflar

Hüseyın ÖZTÜRK

Yayına Hazırlayan

Baskı

~

OFSET

Turkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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SON YlLLARlN EN BÜYÜK ·siNEMA PRODÜKSİYONU

S HİBİNİ ARAYAN MADALYA
FiLMİ N

Kİ MLİ

Gİ

: Senaryo
Görüntü Yönetmeni
Sanat Yönetmeni
Prodüksiyon Amiri
Set Amiri
Yardımcı Yönetmen
Yapım

Yönetmen
Yapım Yılı

: Tarık BUGRA
: Hüseyin Ö7$,;HiN
: Özkul EREN
: Yüksel TANIK
: İbrahim UGURLU
: Tolgay Z İYAL
: Ahmet BAYAZIT
: Yücel ÇAKMAKLI
: 1989 Ocak

O V U N C U L A R : Sütçü İmam (Agah Hün), Ali Sezai Hoca (Baykal Saran), Rafet Hoca (Bulut Aras), Aslan Bey (Halil Ergün), Ökkeş (Salih
Kırmızı), Abdal Halil (Sümer Tilmaç), İzzet Derviş (Ulvi Alacakaptan), Muallim Hayrullah (Erol Tezeren), Avukat MeJımet Ali (Mümtaz Sevinç), Belediye Reisi (Ejder Akışık), General Keret (Aykut Sözeri), Teğmen Muharrem
(Özhan Carda), Süleyman Bey (H ikmet Taşdemir) , Hırlakyan (Gökhan Mete), Mıllıç Nuri (Mehmet Uğur) , Evliya Efendi (Şevki Erdal), Ziya Bey (Ali
Şen), Nuri Bey (Hasan Nail Canal), Yüzbaşı Mahmut (Cemal Gencer), Yüzbaşı Jolly (Cem Erman), Ata Bey (Altan Akışık) , Helena (Bahar Uysal), Emine
(Aylin Arasıl) , Zeynep (Didem Aksel), Abdullah Çavuş (Nusrettin Baltacı),
Dr. Artin (Sırrı Elitaş) , Osep (Sühan Baydar), Sotirek (Oktar Duru kan), Tanaş (Hikmet Eldek), Garbisyan (Mehmet Samsa),
K O N U : Sivas Kongresi'nin yapıldığı tarihlerde Maraş ingilizler tarafın
dan işgal edilmiştir. Daha sonra ingilizler yerlerini Fransızlara devrederler. Fransızların gelmesiyle Ermeniler örgütlenerek Maraşlılara zulüm
yapmaya başlarlar . Bu duruma kayıtsız kalmayan Maraş halk ı, Ali Sezai
Hoca'nın etrafında toplanarak çete harbini başlatırlar.

F İ L M L E İ L. G İ L İ N O T L A R : Filmin tamamı 350 milyon TL.
harcanmak suretiyle TÜRKİYE DiYANET VAKFI tarafından finan_se edildi.
Sinema ve tiyatronun ünlü oyuncularının rol al d ığ ı film Kahmaraş ' ta
çekildi.
Üç ay ön hazırlıktan sonra beş haftalık bir çalışmayla gerçekleştirildi.
Bu çekimlerde Türk Sineması'nın tüm ünlü set teknisyenleri görev aldı.
Filmin çekimi sırasında Kahramanmaraş Valiliği, Belediye Başkanlığı,
Müftülük ve Kahramanmaraş halkın ın büyük yardımları ve destekleri oldu.

Şubat
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A I İNİ ARAYAN
M D

Sİ E
Halil KAYA
20. yüzyılımızın kitle ve haberleşme araçlanndan en önde
geleninin TV ve sinema yapımlarının olduğu tartışılmaz bir
gerçektir.
Yedinci sanat dalı kabul edilen TV artık her eve ve en
küçük kuruluşlara kadar giren video tekniğini meydana getirmiştir. Bu nedenle video tekniği, eğitim tanıtıcı reklam,
propaganda ve istenilen mesajları çok kısa sürede arzu edilen bir biçimde ve istenilen düzeyde iletebilen en etkin haberleşme ve propaganda yolu olmuştur.
Bir anda büyük kide/ere hitap edilen ve bu nedenle kı
talararası uzaklıkları kısaltarak yapımının kalitesi ve başarı
sı oranında etkisini sürdüren sinema, TV ve video ile eğitim,
reklam ve propaganda bugün mi/Jederin vazgeçemediği yayın aracı olarak her geçen gün önem kazanmaya devam etmektedir.
Günümüz Türkiyesinde de TV ve videodan eğitim amaçlı
drama ve belgesel konulu proğramların sayısı hergeçen gün
artmakta, halkın ve özellikle gençliğin yönlendirilmesi TV
ve video ile yapılmaktadır.
Yerli yapımların nitelik ve nicelik bakımından yetersizliği nedeniyle sinema TV ve videoda yabancı kökenli dizi ve
fılmler ağırlık kazanmaktadır. Bu durum ise gençliğimizi kendi kültürleri ile batı kültürü arasında boşluğa itmektedir. Yeni yetişen ve televizyon gençliği diye adlandırılan
çocuklarımızın milli kültür, örf ve ananelerine saygılı, dinine, diyanetine bağlı, şuurlu , manen doğru ve sağlıklı bilgilerle teçhiz edilmiş olarak yetişmelerine yardımcı olmak bu
konuda hassasiyet duyan berkesin ve her kuruluşun en önde
gelen amaç/anı ara ında yer almalıdır.
TRT Kurumu 'nun 2. kanal yayınlarından sonra 3. kanal
ve şifreli yayınlara da en kısa zamanda geçeceğini açıklamış
olması dini-milli muhtevalı yayınlara olan ihtiyacın daha da
artacağını ve TRT Kurumu 'nun bu yayın ihtiyacını mevcut
duruma göre istenilen düzeyde karşılamasının mümkün olmayacağı da aşikardır.
Bu cümleden olarak, sözkom..su faaliyetlerin yapılması,
sinema, TV ve video vasıtasıyla gençlerimizin eğitimlerine
katkıda bulunulması maksadıyla yukarda bahsedilen amaçlar doğrultusunda eserler üretecek yeni stüdyolara duyulan
ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.
Günden güne gelişen ve hamiyetperver halkımızın maddi ve manevi desteğiyle hızla büyüyen Vakfımız, yukarıda
arz edilen konularda ciddi bir şekilde faaliyet göstennek üzere
geniş kapsamlı çalışmalara başlamış bulunmaktadJI.
Daha önce yaptırılan " Süleymaniye'de Bayram Sabahı "
ve ''Türkiye'de İslam Gerçeği" filmlerinden sonra ilk olarak yaptırılan uzun metrajlı sinema filmi " Sahibini Arayan
Madalya ' yı bu işin başlangıcı olarak kabul ediyoruz.
Hedefımiz bu tür filmleri paket programlar halinde hazırlamak, boşluğunu hissettiğimiz sinema olayına imkanlar
ölçüsünde katkıda bulunmaktır.

1989

Hüseyin ÖZTÜRK
Yıl 1918. . . Yurdumuz bölge bölge, şehir şehir düş
man çizmesi altında ezilmekte, şehirden şehire nöbet de-

ğişimi yaşanmaktadır. İngilizler Fransızlara, Fransızlar

Ermenilere . ..
İstanbul çaresizdir.. Gayrimüslim devletlerin ba kı
sı 1 tanbul'un çehresini değiştirmiş yüz/erce masum paşa

vatan haini ilan edilmiş, sürgün edildiği halde kaçtı sü ü ·
verilerek düşmanın kovulmasına yardımcı olmaları engellenmiştir. İstanbul ve Anadolu keşmekeştir.
Düşman çeşitii

bölgelerde en küçük yerleşim merkeztarifi mümkün olmayan katliamlar yaşat
maktadır. Bütün şehirlerin. kasabaların , köylerin
birbirinden irtibatı kesilmiş köy köy, kasaba kasaba, şe
hir şehir, halk kendini, imanını , inandığı değerleri yaşat
ma savaşını vermeye başlamıştır. Artık can boğaza
gelmiştir. Beklenilen bütün ümitler yitirilmiş, düşmanın
kovulma kararını veren ilk kurşun sıkılmış ve kurtarma
harekatı top yekün başlamıştır.
lerine

girmiş

İşte ilk kurşun Maraş eşrafı KİREÇCİOGULLARIN·
dan hem cami imamlığı , hem de sütçülük yapan Sütçü
İmam 'dan gelir. Hamamdan çıkan iki Türk kadmına saldıran ve peçelerini açmaya çalışan iki ermeni, Sütçü
İmam 'ın kurşunuyla ilk derslerini alırlar. Şehrin alimlerinden Ali Sezai Hoca, Rafet Hoca , Avukat M. Ali Bey,
Muallim Hayrullah Bey ve diğerleri olay üzerine derhal
teşkiladanırlar. Yıllarca İ lam 'ın bayraktarlığını yapmış
kutsal mekanlarda, düşmanın nefesini hissetmemek onun
gururu ve nen i arzuları pençesi altında ezilmemek, mü lüman halkımıza dayanılmaz ızdıraplar ve acı çektirilmesine son verilmek üzere ''Zafer İslama İnananlarındır ''
düşüncesinden hareketle düşmanı yurttan kovarak aynı acı
yı bir daha yaşamamak üzere yemin edilir.
Aynı düşüncenin mahsulü, bütün yurdu sarmış ve düş
man kendini layık olduğu yerde bulmuştur. Yıllarca Türk
milletinin hafızasında yaşayacak ve o dönemlerde başa
rılması güç olan bu kurtarma harekatı Cumhuriyet ilan
edildikten sonra da ihmal edilmeyecekti. Genç TBMM
şehrin en kahraman kişisine verilmek üzere madalya gön-·
derecek fakat madalya kime verilecekti? Madalyayı almaya
kim hak kazanmıştı? Bu sorular sorulmuş cevabı da hemen verilmişti. Madalya top yekün halkındır, dolayısıyla
şehrindir.

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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TÜRKİYE HAFIZLIK YARIŞMASI

YAPILDI
ergün günümüzün küçük bir
bölümünü yarışmalara ayırı
rız. Dünya'dan ve Türkiye'den çeşitli
konularda yarışma haberleri duyarız. Basın-yayın organları, büyük çabalar sarfederek bu yarışmaları
kamuoyuna duyurur. Biz de zamanımızın bir kısmını bu yarışmalara
ayırmış oluruz.
İşte biz de bu sütunlarda sizle-

re bir

yarışmadan

ğiz. "Türkiye

sözedeceGenelinde Yapılan

• Her yıl geleneksel
olarak.

yarışmanın

birinciliğini İstanbul
Eyüp Yeşil Camii

Kur'an Kursu'ndan
Ebubekir TA nı

Hafızlık Yarışması"

Henüz çiçeği burnunda dediği
miz 11-12 yaşlarında , 18 hafız öğ
renci, Türkiye genelinde bölgeler
arası yapılan yarışmalarda, bölge birinciliğini kazanarak Ankara'da,
Türkiye birinciliği için yarıştılar.
Vakfımız desteğinde,

yapılan

Diyanet

'işleri Başkanlığı Din Eğitimi Daire-

si'nce organize edilen yarışma,
Ekim ayında Kocatepe Camii'nde
yapıldı. Kalabalık bir cemaatın takip
ettiği yarışmada, 18 hafız öğrenci
cemaata, birbirinden güzel okuyuş
larıyla, Mevlüt Kandilinde Kur'an ziyafeti çekti.

kazandı.

Birinciliği İstanbul bölgesinden
Eyüp Yeşil Camii Kur'an Kursu öğ
rencisi Ebubekir Tatlı, ikinciliği Gaziantep bölgesinden Kilis Kesik
Minare Kur'an Kursu öğrencisi Muharrem Gürgen, üçüncülüğü ise İs
tanbul
bö lgesinden
Kartal
Sultanbeyli Kur'an Kursu öğrencisi
İsa Uzun kazand ı lar.

1 MİL YON ÖDÜL
·oereceye giren hafızlar Vakfı
da ödüllendirildiler.
T.Diyanet Vakfı birinciye 1 milyon
TL., ikinciye 750.000TL., üçüncüye
de 500.000TL. ödül verdi. Dördüncü ve daha sonraki dereceye giren
öğrenciler de 100.000. TL.'lık ödüle layık görüldüler. Ayrıca Diyanet İş
leri Başkanl ı ğı ve Vakfımız
yayınlarından oluşan kitap paketleri de, yarışmacılara başarılarının devamı dileği ile verildi.
mız tarafından

Bu tür yarışmalar hafızlığın teş
viki

açısından faydal ı olmaktadır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFl'NIN KÜLTÜR VE. YAYIN HİZMETİ
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
İslam dünyasında, ilk defa müslümanlar tarafından yazılarak hazırlanmış te'lif
bir İslam Ansiklopedisi yayın hayatınEJ
girmiştir.

500'e yakın kaynak eserin uzmanlarca taranarak değerlendirilmesi ile tesbit
edilen 22.000 maddeden meydana
gelecek İslam Ansiklopedisi için Türkiye
Diyanet Vakfı hiç bir fedakarlıktan kaçın
mamaktadır.

Her ~ültürün bir ansiklopedisi vardır.
işte bizim ansiklopedimiz.

Şubat
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CAMİLER ZİNCİRİNİN BİR
BÜYÜK•
•

1989

•

HALKASI DAHA ADANA'DA iNŞA EDiLiYOR
Türkiye'nin beyaz
caminin{ temeli atıldı.

alt ın şehr i

Adana'da büyük bir

Altı minaresiyle Türkiye'nin büyük cam iler zincirinin yeni bir halkasın ı teşkil eden ve Adana Merkez Camii adını alan camiin temeli, Tarı m Orman ve Köy i şleri
Bakanı Hüsnü Doğan tara fı nda n atı ldı.

Mülkiyeti Vakfı mıza ait 48 dönümlük bir arsa üzerinde yapımına başlanan camide, kapalı alanda 10.000,
açık alanda 15.000 olmak üzere toplam 25.000 kişi ibadet edebilecek. Cami ile birlikte büyük bir küll iyenin oluşacağı bu merkezde, hac ve umre konaklama tesisleri
de yer alacak.

ADANA MERKEZ CAMİİ DO~U CEPHESİ

İnşaatı Vakfımız Adana Şubesince üstlenilen cami-

nin, 6 minaresini 6

vatandaş ımız yaptırıyo r.

11.12.1988 pazar günü temel atma törenine Tar ı m
Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan , Adana Milletvekillerinden Ledin Barlas, Ali Bilici, İbrahim Öztürk,
Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Şeref Başkanı Prof.
Dr. M. Said Yazıcıoğlu , Adana Valisi Fevzi Yetkiner,
Adana Büyük Şeh ir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Vakfımız Genel Müdürü Kemal Güran,Konya Müftüsü İsmail
Öner, İçel Müftüsü Mehmet Altunkaya, Adana Müftüsü
ve Vakfımız Şube Başkanı Süleyman Tekin ve civar ilçe müftüleri ile kalabalık bir halk topluluğu katıldı.
önce sağanak halinde yağan
binlerce Adanalı büyük bir heyecanla töreni takip etti. Yağmur altında , Kur' an-ı Kerim 'le baş
layan törenin açış konuşması nı Adana Müftüsü ve
Vakfımız Şube Başkanı Süleyman Tekin yapt ı.
Tören

başlamadan

yağmura rağmen,

Müftü Tekin, " Cam ilerin, özellikle 20. ası rda, m iı-·
!etleri, devletleri ve cemiyetimizi de ciddi ölçüde tehdit

zengin , fakir ayırımı n ın , işveren- işç i
para, mevki, şöhret gözetilmeden, toplumun her kesiminden insanların omuz omuza, diz dize, geldiği mukaddes mekanlar olduğunu "

eden

sını flaşmanın ,

düşmanlığının önlendiğin i,

vurguladı.

Ş iddetli yağmura rağmen kalabalık bir grubun takip ettiği törenin ikinci konuşmasını Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Kemal Güran yaptı. Güran, " Türkiye
Diyanet Vakfı ' nın İslam düşüncesinde kaynağını bulan,
Selçuklu ve Osman lı atalarımız tarafından en değerli kamu hizmet müesseseleri haline dönüştürülen :temelin
de sadece Allah ' ın h oşnutluğunu kazanma inancı
bulunan İslami Vakıflar zincirinin Cumhuriyet Türkiyesinde vücut bulan yen i bir halkasın ı teşk i l ett iğini belirterek, Adana ' n.ın en güzel mekanlarından birinde temeli
atılan caminin , Adana halkının birliğ i nin , dirliğin i n, huzur ve mutluluğunun , kardeşlik ve dayanışma şuurunun
perçinleşmesi nde büyük katkıda bulunacağını " vurg ulayarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyetlerini özetledi
ve sözlerini şöyle sü rdürdü :

" Kocatepe Camii'ni Türk miletinin hizmetine sunmak, Vakfımızın bir iftihar kaynağıdır. KocatepeCamii,
Başkent Ankara ' mızın siluetine manevi bir zenginlik kazandırmıştır . Ankara Kalesi ve Anıtkabi r yanında gece
aydınlatması ile de KocatepeCamii Ankara'ya bir baş
ka güzellik vermektedir.
Büyük camiler zincirine ;
- İlk Diyanet İşleri Başkanımız, Kurtuluş Savaşım ı
manevi önderlerinden Rifat Börekçi 'nin hatırasını
ebedileşt i rmek için inşa ettiğimiz Dikmen Rifat Börekçi
Camii 'ni,
zın

Türkiye Diyanet

Vakfı
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• Günümüz Konya'sının manevi büyüğü mertebesiulaşmış olan büyük alim Hacıveyiszadenin ismini
ebedileştirmek üzere inşa ettiğimiz Konya Hacıveyisza
de Camii'ni,
ne

- Ege'nin incisi İzmir'de, İzmi r Körfezi'ne hakim bir
tepede inşa etmeyi kararlaştırdığımız, İslamın mesajını
minare ve kubbeleriyle İzmir Körfezi'nden Yunan adalarına kadar götürecek olan İzmir Susuzdede Camii'ni
de ekleyeceğiz .
Bugün burada yüksek huzurlarınızla temelini attı
ğımız Adana Merkez Camii de bu büyük camiler zincirinin yeni bir halkasını teşkil edecektir. Bu sebeble;
bugün Türkiye Diyanet Vakfı olarak çok mutluyuz. Çünkü; bu cami, Çukurova'nın her yönden kalbi mesabesinde olan Adana'mızın silüetine manevi ve mimari bir
zenginlik kazandıracaktır. İstanbul için Süleymaniye,
Sultanahmet ve Ayasofya, Edirne için Selim iye, Ankara için Kocatepe, ne çeşit bir mana ifade ediyorsa; Adana için de bu cami o manayı ifade edecektir. Adana
halkımız torunlarına böylesine bir mabet bırakmakla övünebilecektir.
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Adanalı l arı topyekün bir arada görmekten duydumemnuniyetini dile getirerek sözlerine başlayan Aytaç Durak şunları söyledi:" Cuma namazına gitmeyen,
Bayram namazına dahi hayatında hiç gitmem iş olan insanlar, bu ızdırabın, bu s ı kınt ı nın, arandığı zaman cami
bu l amamanın ne demek olduğunu bilemezler. Geçtiği
miz bayram namazında camilerde yer bulamayan vatandaşlarımız, sokaktaki at arabalarının üzerinde namaz
kı lmak zorunda kal mışlardır.

ğu

Özellikle son iki yıldır burada 10.000 kişilik kapalı ,
15.000 kişilik de aç ı k alan ı ile toplam 25.000 kişinin bir
anda ibadet yapabi l eceği, bir caminin temellerini attı 
ğım ı zda , bu işi nası l finanse edeceğimizi, bu işe gönül
vermiş arkadaşlarla birlikte mütalaa ettik. Bu büyük ibadethanenin sadece bizler ve bizim gücümüzle kısa zamanda sonuçlandırılamayacağı, uzayabileceği
endişesine kapı ld ı k . Adana Müftümüz Süleyman Tekin '-

Bu eser, sadece bir camiden ibaret de değildir. Cami merkez olmak üzere; kütüphane, konferans salonu,
aşevi, çeşitli dini hizmet üniteleri, hac ve umre konaklama tesislerini de ihtiva edecektir.
Bu eserin Adana'ya kazandırılmasında , Adana Büyükşehir Belediyemizin ve onun çok değerli başkanı sayın Aytaç Durak ' ın himmet, gayret ve fedakarlıkları
hertürlü takdirin üstündedir. Huzurlarınızda Adana Belediyemize ve sayın başkanına, Türkiye Diyanet Vakfı
adına şükranlarımı sunuyorum. Adana şubemiz yönetim kurulu üyelerine, Adana müftüsü ve Adana şube
mizin başkanı sayın Süleyman Tekin 'e de Mütevelli
Heyetimizin takdirlerini iletmekten mutluluk duyuyorum."
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Kemal Güran'sonra Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Aytaç Durak söz aldı.
ın konuşmasınd.an

'in de görüşleri doğru ltusunda Türkiye Diyanet Vakfı '
nı n bu işe sahip çıkmas ı nda yarar gördük. Biz Adana
Belediye Meclisi olarak bu arsanın, m·ünasip bir bedelle Türkiye Diyanet Vakfı 'n a· satılması n ı ve bu eserin bir
numaralı sahibinin Türkiye Diyanet Vakfı' nın olmasını
arzu ettik. Bu konuda ne denli isabetli karar verdiğimi
zi, şu geçtiğimiz 10 gün içinde, temel safhasında olan
bu inşaatımızın hemen büyük bir şantiyeye dönüştüğü 
nü sevinçle görerek anladık .
Bu caminin bulunduğu alan, 3 km kuzeyinde, 1,5
km güneyinde uzanan bir yeşil bandın ortasıdır. Bu yeşil band, nehrimizin karşısındaki yeşi l bandla birleşti
ğinde , Tü~kiye'nin en büyük kültürparkı olacaktır. Bu
cami de, bu kültürparka yeni bir renk katacaktır."
Büyükşeh i r

Belediye

Başkanı

·Aytaç

Durak' ı n

ko-

nuşmasını mü.teakip Adana Valisi Fevzi Yetkiner söz aldı.

Vali Yetkiner, bu büyük eserin Adana'nın, hatta
güneyin en büyük simgesi olacağın ı belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. " Adana'nın nctusu her

Çukurova'nın

Şubat

8

1989

sene 50.000 artış göstermektedir. Elbetteki bu milletin
en büyük ideali olan ibadetine katkıda bulunacak olan
bu büyük eserin Adana için çok büyük önemi vardır. Bu
sebeple, Türkiye Diyanet Vakfımıza, Adana Büyükşe
hir Belediye Başkanımıza ve Belediyemize, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza tebrik ve teşekkürleri mi
sunuyorum. Görülecektir ki, Adana en kısa zamanda bu
büyük eserin altından kalkacaktır ."

yapılmıştır.

Diyanet işleri Başkanı ve Vakfımız Şeref Başkanı
Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu , konuşmasına bir müjde
ile başladı . Prof. Dr. Yazıcıoğlu , İmam-hatip lisesi mezunları için meslek yüksek okulları kurulacağın ı açıkla
dı. 40.000 İmam-hatip lisesi mezununun bu imkandan
yararlanacağını açıklad ı ktan sonra şöyle dedi:

Bu gün ülkemizde her yıl ortalama 1500 camii yaanda Türkiyemizde 62 bin küsür cami,
72 bin'in üzerinde cami görevlisi kadrosu olup, 55.000
civarında görevlimiz de bu camilerde vatandaşlarımıza
din hizmeti vermektedirler. Almakta olduğumuz tedbirler ve düşündüğümüz yeni projelerle her kademede ve
bilhassa imam-hatiplerimizin mesleki ehliyetlerini geliş
tirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Böylece camilerimizde verilen hizmet en üst seviyeye çıkarılmaya

" Bu kutsal yapı ların ilk mimarı sevgili Peygamberimiz, işçiler i de Sahabe-i Kiram ' dır . Bu kutsal eserlerin temel ve harçlarında bizzat sevgili Peygamberlerimizin alın terleri ve el emekleri mevcuttur. Çünkü camiler, Müslümanların ibadethanesidir. İbadethanelerin
ise, dini ve sosyal hayatta çok önemli yerleri vardır .
Bu sebeple, İslam'ın ilk mabetleri Kuba Mescidi ile,
Mescidi Nebevi olarak bilinen. Medine Mescidi, bizzat
Hz. Peygamberin de içinde yer aldığı sahabeler eliyle

Allah Rasulü , bu eserlerin bir an önce bitirilmesine büyük önem vermiş , müslümanların bu manevi yapılara bir an önce kavuşmalarını , diğer pek çok
dini ve sosyal ihtiyaçlarla birlikte bu kutsal yerlerin bitirilmesini istemiştir. Peygamberimizin Medine'ye gelir
gelmez konuyu bu şekilde ve her işten önce ele alması , o dönemde hiç şüphesiz camilere verilen önemin açık
bir göstergesidir.
pılmaktadır . Şu

çalışılacaktır. ''

Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Dosona erdi. Caminin temeline
ilk harç dualarla, tekbirlerle ve şükran dolu bakışlarla
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan tarafından kondu.
•
Tören,

Tarım

ğan ' ın kısa konuşmasıyla

VATİKAN'DAN ESEN İSLAM RÜZGARI
ROMA : BİR BÜYÜK İMPARA TORLUK...
ROMA_: HRİSTİYANLIGIN MERKEZİ...
ROMA : İSLAMIN HIZLA GELİŞTİGİ ŞEHİR...

Roma denilince akla, yukarıdaki iki sözcük geliyor
"Bir büyük imparatorluk". Bugün bu imparatorluktan sadece tarihi kalıntılar , bir iki örf ve adet göze çarpıyor .
"Hristiyanlığın Merkezi" midir? diye baktığımızda, o
özelliğini de yitirmiş Roma ...
Her iki özellikten de uzaklaşan Roma'da, yeni bir
bareketlenme var. İslamın hızla gelişmesi. . Evet Roma' da islam her geçen gün gelişerek büyüme kaydediyor.
Roma'da kurulan ve yıllarca orada yaşayan müslümanlara karşılıksız hizmetler sunan İslam Kültür Merkezi , bir de büyük cami yaptırıyor. Roma'nın merkezi
bir yerine yaptırılan caminin inşaatını üstlenen İslam
Kültür Merkezine Vakfımız da maddi destekte bulundu. Ayrıca camiin Mihrap Çinileri'nin projelendirilmesi ve

imalatı

Vakfımızca sağlanacaktır.

Hummalı bir çalışma sergileyen İslam Kültür Merkezine, Vakfımız Mütevelli Heyetince alınan bir kararla, Dı
şişleri Bakanlığı ' nın , Diyanet İşleri Başkanlığı' nın ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ' nün olumlu görüşleri alındıktan

sonra her ay 200 Amerikan

doları

gönderiliyor.

Türkiye Diyanet

Vakfı
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VAKFIMIZ ÖDEMİŞ
ÖGRENCİ YURDU

ÖRNEK YURT

9
Vakfı mız Ödemiş Şubesi öncülüğünde yaptı
rılan "Ödemiş Erkek Öğrenci Yurdu" birinci hizyılını başarı ile tamamladı.
Geçen öğretim yı lında, 135 öğrencinin barın
dığı bu yurda, 1988-1989 öğretim yılında 150 öğ
renci daha al ındı.
Tecrübeli yönetim kadrosunun bir yıllık başa
rılı çalı şmaları sonucu , Ege bölgesinde bulunan
yurtlar arasında, örnek yurt seçilen Vakfımız Ödemiş Erkek Öğrenci Yu-rdu'nda, genellikle hafız ve
takdirname ile sınıf geçen öğrenciler parasız. kal
dıkları gibi, bir takım ihtiyaçları da Vakfımızca

met

karşı l anmaktadır.

SEÇİLDİ

Kütüphcınesi, kaloriferi ve devamlı sıcak suyu
ile modern çamaşırhanesi bulunan Ödemiş Erkek
Öğrenci Yurdu gelecek yıl 300 civarında öğrenci
ye hizmet verecek.

Şubat
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VAKFIMIZIN KKTC .'YE EGİTİM VE KÜL TÜR HİZMETİ
40 DİN GÖREVLİSİ

1 O MİLYON TL. 'LİK

GÖNDERİLİYOR

KİTAP GÖNDERİLDİ

K:

uzey

Kıbrıs

daşlarımıza,

yınlar Vakfımızca

Türk Cumhuriyetinde yaşayan soy10 milyon liralık dini-milli muhtevalı yasatınal ınarak gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Başbakanlık Kıbrıs İşleri Müşavir
Türkiye ile K.K.T.C. arasında, 1987
yılında imzalanan " Kültür Protokolü"nde iki ülke arasın
daki kardeşlik ilişkilerin i ve ortak kültür bağlarını güçlendirmek, K ı brıs'ta yaşayan soydaşla rımızı n özbenliğini
koruyarak, Türk kültürü sentezi içindeki yerini alması ve
bu kültürün gelişmesine katkıda bulunulması gerektiği vurliği'nden alı nan yazıda ;

gu lanıyor.

Ayrıca sözkonusu yazıda, Kıb rı s Türk toplumunu etkilemek amacıyla büyük çaba gösteren Rum yönetiminin bu
çabalarını etkisiz hale getirebilmek için, kendi öz kültür varlıklarımızın korunması ve geliştirilmesi gerektiği, bu sebeple
de dini-milli m u htevalı yayın l arın, K.K.T.C. okul kütüphaneleri ile milli ve halk kütüphanelerinde bul u ndurulmas ı
nın çok büyük yarar sağlayacağı belirtiliyor.
Vakfımız Mütevelli Heyeti, aldığı bir karar gereğince,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' ne gönderilmek üzere 1O
milyon Türk l iralı k dini-milli muhtevalı yayınlar satınal arak
ilgili kurum ve ku ruluşlara hibe etti.

'

lürkiye Diyanet

f

Vakfı, Kıbrıs'a

gidecek görevlilere

-250'şer bin T.Lirası destekte bulunuyor.

Diyanet İ şleri Başkanl ığı'nca K ı brıs'ta yaşayan soydaşla
rımızı , dini konularda aydınlatmak v~ milli kültürlerini geliştirmek amacıyla, Kuzey Kıbr ıs Türk Cumhuriyeti'ne 40
din görevlisi gönderiliyor.
Kuzey Kıbr ıs Türk Cumhuriyeti'nde, geçici olarak görevlendirilen personele, yurtdışına gönderilen diğer görevliler gibi Dışişleri Bakanlığı bütçesinden yurtdışı ücreti
ödenemiyor. Bu nedenle KKTC'de görev yapacak 40 din
görevlisinin mağdur duruma düşmemesi için, görev yaptı kl arı sürece Vakfımızca herbirine aylık net 250.000.TL.,
ayrıca yönetim olarak görevlendirilen personele de ayl ı k
500.000.TL. ilave ücret ödenecektir.
Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfı m ızŞerefBaşkanı Prof.
Dr. M. Said Yazıcıoğlu ' nun konuya ilişki n görüşl eri şöyledir:
"Kuzey K ıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan soydaş
larımızı ve çocuklarını dini konularda aydınlatmak ve millidini kültürlerini geliştirmek maksadıyla, özellikle 1975 yı
lından itibaren , vaki talepler üzerine bu ülkeye din görevlileri gönderilf!1eye başlanmışt ı r.
·
Halen , söz konusu ülkede, mevcutlarla beraber 40 civarında din görevlisine ihtiyaç duyulduğu yapı l an incelemelerden anlaşılmaktadır . Ancak, Kuzey Kı brıs Türk
Cumhuriyetinde geçici olarak görevlendirilen parsonele,
yurdışına gönderilen diğer görevliler gibi Dışişleri Bakanlı
ğ ı bütçesinden yurd ışı ücreti ödenememektedir. Söz konusu görevliler yaklaşık her ay 180.000-240.000. civarında
maaş alabilmektecirler. Bu ülkedeki geçim şartları nazarı
dikkate alınınca belirtilen meblağ ile personelimizin bu hizmeti sürdürmeleri mümkün olamamaktad ı r. Nitekim, ihtiyaç duyulan 40 görevliye mukabil halen Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde görevli personel adedi 10 civarına inmiş
bulunmaktadır . Adı geçen ülkede görevlendirilmek üzere
açılan mülakata personelimiz arasından hemen hemen katılan olmamaktadır .

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevlendirilecek personelimizin, pedagojik formasyona sahip, dini yüksek öğrenim görmüş elemanlarım ı z arasından
seçilmelerine ihtiyaç vardır. Zira bu personel adı geçen ülkede din hizmeti yanında , okullarda Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi derslerine de girebilmektedirler. Bu sağlandığı takdirde daha kaliteli ve etkili bir din hizmeti ile beraber, okullardaki din eğitimi de muhteva kazanacaktır.
Bu itibarla, Türkiye Diyanet Vakfı' nca Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetinde görevlendirilecek 40 civarında din görevlisinden her birine ayda 250.000.TL. tutarında bir mali
destek sağlanmak suretiyle bu hizmet alanı da personelimiz için cazip hale getirilmiştir. "

Türkiye Diyanet

Vakfı
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VAKFIMIZ ANKARA'YA
KIZ OGRENCI YURDU YAPTIRIYOR
••

ı:ı
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•

00 Kız Öğrenci Kapasiteli
Yurdun Temeli Devlet Bakanı Cemil Çiçek Tarafından
tıldı

Vakfımızın yurt çapı nda başlattığı fakir, kimsesiz ve
muhtaç öğrencileri barındırma faaliyetlerine bir yenisi
daha eklendi .

Ankara'da da 3 kas ı m 1988 günü, 200 k işilik Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunun temeli törenle atıld ı .
Temel atma törenine Devlet Bakanı Cemil Çiçek,
eski Devlet Bakanı ve emekli Diyanet İşleri Başkan ı Dr.
Lütfi Doğan , Konya milletvekili Haydar Koyuncu, Ankara
Vali Muavini Naim Dalkıl ı ç , A ltındağ Kaymakamı Mustafa Akyol , Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Müte. velli Heyeti Başkan ı Halit Güler, Diyanet İşleri Başkan
Ya rdımc ı ları Hamdi Mert, Seyfettin Yazıcı ve Rıdvan Çakı r , Devlet Bakanı Müşavi ri Doç. Dr. İsmet Ersöz, Diyanet İşleri Başkanlığ ı Müşaviri Doç. Dr. Hayri Kı rbaşoğlu,
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yard ı mcısı Adnan Yetiş, Türkdav Genel Başkanı Mevlüt Saygın , Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkan ı Ali Eren,
Teftiş Kurulu Üyeleri Mehmet Kara, A.Kemal Kurtipek,
Ahmet Sıvac ı , Osman Eroğlu, Eski Milletvekili Osman
Demirci , Altındağ Belediye Başkanı Ünal Gürer, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşl eri Yüksek Kurulu Başkan
Vekili İrfan Yücel, Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Soyak ve daire başkanları ile civar ilçe müftüleri ve davetliler katıldı.
Vakfımız, Yüksek Öğrenim Kız Yurdu hakkında davetlilere bilgi veren Mütevelli Heyeti Başkanı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Halit Güler şunları söyledi.

" Malumunuz olduğu üzere ülkemizde yüksek öğ
renimde kısa zamanda büyük bir ge l işme olmuş, iki büyük şehrimizde mevcut olan üniversite, yurt çapında
çoğalma istidadı gösterm iştir. Kısa zamanda sayı ları binlere ulaşan yüksek öğrenim gençliğ i n i n yurt meselesi
büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bunu dikkate
alan Vakfımız, başta Ankara, İstanbul , İzmir ve Bursa
olmak üzere üniversite şehirlerinde yurt açmayı proğ
ramına . almış ve bu hizmeti, şu anda temelini atacağı
mız bu yurtla başlatmış bulunmaktad ı r.
Maddi imkanları zayıf olan gençlere yurt içil ve yurtvermek ve onların rahatça kalabilecekleri
yurtlar açmak en önemli faaliyet konularımız arasında
yer almaktad ı r. .Vakfımızın bu gayeye yönelik faaliyetlerinden kısaca bahsetmek istiyorum: 1

dışı bursları

Kastamonu'da 300 öğrenci kapasiteli Kız Öğrenci
Yurdumuz hizmete devam etmektedir. Konya'da 500
öğrenci kapasiteli bir öğrenci yurdunun i nşaatı bitmek
üzeredir.
Ankara'da yüksek okullarda öğrenim gören kız öğ
rencilere hizmet verecek olan bu yurdumuz, 200 öğrenci
kapasiteli olarak inşa edilecektir. Yurt binasının toplam
kullanım sahası 2470 m 2 dir. Bodrum ve zemin katlar
hariç, 5 kat olarak inşa edilecek olan bu binada bir yurtta
bulunması gereken hizmet üniteleri eksiksiz yer alacaktı r . 1988 inşaat birim fiatlarıyla 500 milyon TL.ye mal olacağı tahmin edilen yurt inşaatı , 1989 yılı içinde tamamlanacaktır."
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urası

Afganistan. Ben Ebubekir... 10
yaşındayım, küçük bir köyde annemle
birlikte yaşıyoruz.Daha babamı görmedim, ben üç aylıkken babam cepheye gitmiş . Annemin dediğine göre iki düşmanımız
varmış, birisi Ruslar, birisi de Rusların idaresindeki Afgan askerleri. Babam ve arkadaş
ları bu iki düşmana karşı zayıf silahlarla
savaşıyorlarmış. Ruslar ve Afgan askerleri daha güçlülermiş. Bc1bam ve arkadaşları her bakımdan daha zayıflarmış, silahları da paraları
da yokmuş.
Üç gün sonra bayram, belki babam gelir, o zaman niye savaştıklarını soracağım,
kendime yeni elbiseler aldıracağım, bu isteklerimi anneme söyledim, gözleri yaşlı yaşlı inşallah yavrum dedi. Niye ağladığını sordum.
Babam gelmezse bana yeni elbiseleri kendisi alacakmış, hele bir bayram gelsin de ...
Bu sabah çokça çay içtim, ne zamandan
beri içmiyorduk. Annem bugün ekmek yapacakmış, bayat ekmeklerimizi çayıma batıra batıra çokça yedim, ama bayat ekmekler
bitmedi. Annem öğleyin bulgur çorbası yapacak, biraz da ona doğrayıp yiyeceğiz. Bayramda taze ekmeğimiz olacakmış, babam
olmadığı için kurban keseme~mişiz ama komşularımızdan gelirmiş, çokça et yiyeceğim ...
Yarın kurban bayramı babam hala gelmedi ... Anneme sordum, gelir inşallah yavrum
dedi. Öğleden sonra gidip bana yeni elbise
alacakmış, taze ekmeğimiz de yapıldı. Babama yeni elbisemle taze ekmeğimizi göstereceğim. Ona bol bol savaşı an/attıracağım .
Rusların, Afgan askerlerinin nasıl adam olduklarını, neye benzediklerini soracağım . Ruslar
müslüman değilmiş, bize çok eziyet vermiş
ler. Müslümanlara, en çok ancak kafirler eziyet ederlermiş, en çok onlar öldürürlermiş,
bizim topraklarımıza sahip çıkarlarmış. İşte beni üç aylıkken bırakıp giden babam 1O senedir Rus kafirine karşı savaşıyormuş. Bir gelsin

hepsini an/attıracağım ...
Annem elinde birşeylerle sevinerek geldi. Bir pantolon, bir de gömlek almış, ama sonra gömleği Ömer'in annesine vermiş, Ömer'in
babası da savaşıyormuş, babaları savaşta
olan çocuklara, bayramlıkları bedava verirlermiş, elbiseler başka müslüman devletlerden
yardım gelmiş.Pantolonum çok güzel oldu, akşam yemeğini üstüme dökmeden pantolonumla yiyeceğim. Anneme söyledim, hatta
yatağa da pantolonumla gireceğim . Geceleyin babam gelirse yorganımı açsın, beni pantolonumla daha güzel görsün diye.
Geceleyin Habibe teyzenin sesine uyandım. Başımda Habibe teyze vardı. Annemnerde? Yoksa babam mı geldi diye sordum,
annem Habibe teyzelerde imiş, ben de oraya gidecekmişim. Habibe teyzelerin evi bizim
eve yakın , onların penceresinden bizim ev
gözüküyor. Yatmam için Habibe teyze yere
yatak yaptı, biraz sonra annem de -gelecekmiş, sen yat dedi gitti.
Ben uyuyamadım, pencereden evimize
bakıyordum, karanlıkta evimize gelen gidenler vardı, dışarısı karanlık olduğu için çıkama
dım, annem de yoktu, yoksa babam yaralı mı
geldi, belki de annem . hastalanmıştır. Habibe
teyze de yoktu ortalıkta. Sabah ezanı okunurken evden çıkıp kendi evimize gittim . Evimiz
çok kalabalıktı, kadınlar ağlıyordu, beni de içlerine aldı/at, ben de ağladım .... Babam
ölmüştü ....
İşte binlerce Ebubekir'lerin hayatından

bir parça ...

Türkiye Diyanet
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gösterdiklerini, ancak ne yazık ki sağduyu sahibi bir çok zengin kuruluşun bu konu !!c ilgilenmediğ i ni ,
yakınarak
~~ l attı
ve
kampanyaya katılan va,andaşlara teşekkür etti. Ayrıca söz konusu kampanyanın 1O Ocakta bittiğin i, fakat yapılacak yardımlar için
kampanyanın devam ettiğini , açılan hesap numarasına gelecek yardımların kesin surette
Afganistanlı soydaşlarımıza ulaşacağını belirtti.
Tü rkocağının

Eyvah eyvah Sakaıyam sana mı düştü bu yük. .

rul arın ı

hesap

numaraları

ve duyu-

aynen yayın l ıyoruz.

Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük.
Necip Fazıl KISAKÜREK

Gerçekten bu dava dünyanın her tarafın
dan yukarıdaki iki satırla ifade edilebilir. Bir
kuyruk darbesiyle yüzlerce kişinin ölümüne
sebeb olabilecek, bir gemiyi batırma gücüne
sahip, buzullar arasına sıkışmış balinaları kurtarma çalışmaları , bütün dünya televizyonlarında sergilendi. Bütün devletler elinden gelen
gayreti sarfetmekte geç kalmadı l ar , konuya
olan hassasiyetlerini gösterdi ler.
Ya açlıktan_ kırılan binlerce Afrikalı müslümanlar, ya akla hayale sığmayacak yöntemlerle öldürülen Filistinliler, ya Afganistan, ya
Ebubekirler, ya Ömerler, nice sessiz, sedasız dünya kamuoyundan uzakta oldürülen, yakılan , yıkılan , müslümanlar ve müslüman
devletler...
Peki bunları kim duyacak? Kim
Kim gündeme getirecek?

işitecek?

DAVET
Muhakkak sizi, biraz korku, biraz açlık ve biraz
mall annızdan, canlannızdan, ürünlerinizden eksiltme ile deneriz. Sabredenleri müjdele
(KUR'AN·! KERİM, 2:155)

TÜRK OCAGI ANKARA Ş UBESİ
9 yıl önceki Rus İşgalinden sonra Afgan isıaıı 'dan
Pakistan'a hicret eden soydaşlarımız ve çoğu yetim
veya öksüz çocuk.lan için açuğ1 yard ım kampan yasına Türk Milletini davet eder.
T ür kiye'nin H er Yerind en Y ard ım
Hesap N umara l a rı
BANKA : Türkiye İş Bankası Ankara Şubesi
HESAP SAHİBİ : TÜRK OCAGI ANKARA ŞUBESİ
: 4490953
TL HESAP NUMARASI
MARK HESAP NUMARASI : 14230
DOLAR HESAP. NUMARASI : 14240
Y a tırab ileceğ init

AFGANİSTAN'DAJÜ KARDEŞLERİMİZ
İÇİN

NE Y APTII(? ..
Ey ln.nlnl.u,

kampanyası açtı.

Tü rkocağı

Ankara Şubesi Başkanı Doç.
Dr. Orhan Kavuncu'nun kampanya ile ilgili görüşlerini sorduğu m uzda ise Doç . Dr. Kavuncu " Kampanyaya vatandaşla rın rağbet

cfosuugun,

gGnünün
slzl ı ız,ı.J;ındıtdlQunı.ı
m.:ııtvU'IU'd.YI hayra s;,rfed!nL
(KVR"ArH KERiU. VS<)
golmısindı.n öne,

Geçtiğimiz

günlerde konuyla ilgili olarak
Türkocağı sesini duyurdu . .1O yı l önceki Rus
işgalinden sonra Afganistan'dan Pakistan' a
ve diğer ülkelere hicret eden soydaşlarım ız ve
çoğu v.etim veya öksüz çocuklar için yardım

.ı lıjvır! ~ln,

-1tl.:ı..ıllıı olm.ıy.aıe.J!)ı (Kry.Jımı ı)

NE YAPAOI LI RDIK Ki D! YC:NLER : T Ü RK O C ı\ÜJ
ı\N Kı\RA ŞU U ESİ "NIN AFCAN ISTAN "DAN l'AKIS
TAN'A HiCRET EDEN SOY DAŞLARIMIZ VE ÇOCUKLAR!
iÇiN AÇ!lÔl YARDIM KAMPAN YAS INA KATiLiNiZ!...
Tii r k lyc' n ln ll c r Yeri n de n
Y a tır ub ll cce~l ıı l ı.

llc s,qı

BANKA: Türidye lı Bonk.uı Ankara Şubesi
IIESAP SAIIIBI : TÜRK OCACI ANKARA ŞUBESi
TL HES AP NUMARASI
: 4490953
MARK IJESAP NUMARASI : 14230
DOLAR HESAP NUMARASI : 14240

Y:ır d ıııı

N uııı:ı r :ı l :ır ı
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ŞANLI

ÇANAK KALE

H.MEHMET ALİ ÇARHOGLU'NUN
ARSA VE BİNA BAGlŞl

KEMAL PİLAVOGLU
VARİSLERİ'NİN ARSA BAGIŞI

Şanlıurfa ili eşrafından merhum Hacı Mehmet
Ali Çarhoğlu'nun varisleri, 4.785 metrekarelik arsalarını içindeki binalarla birlikte Vakfımıza bağış

Merhum Kemal Pilavoğlu'nun Çanakkale ili
Bozcaada İlçesinde bulunan 1378 m 2 bağ yeri , varisleri Emire Pilavoğlu , Ahmet Pilavoğlu , Neriman
Yıldız(Pilavoğlu) , Şayeste Altunbaş (Pilavoğlu) ta-

ladılar.

Şehrin

en güzel yerlerinden birinde bulunan
•arsada, 17 dükkan, iki adet Kur'an kursu , iki adet
din görevlisi lojmanı , 1O adet ders çalışma odası ,
orta büyüklükte bir cami ile 1000 metrekarelik boş
arsa bulunuyor.
Müftülük ve Vakıf şubemizin çalışmalarının
daha rahat bir ortam içerisinde yürütebileceği bu
bina ve arsanın bağışı , çevre halkınca sevinçle karşılandı.

HALİT

ÖZBULUT'UN
ARSA BAGlŞl

Elazığ ili merkez Koparuşağı köyü halkından
Halit Özbulut adlı vatandaşımız Vakfımıza iki arsa bağışladı.

Biri 7000 metrekarelik, diğeri 1050 metrekarelik, iki arsasını Vakfımıza bağışlayan Hayırsever
Halit Özbulut, sözkonusu arsalarını bağışlamak
tan mutlu olduğunu , i mkanları ölçüsünde Türkiye
Diyanet Vakfı'na hizmet etmekten gurur duyduğu
nu belirtti.
Toplam 8050 metrekarelik arsanın Vakfımıza
bağışı, çevrede memnuniyet uyandırdı .

CAN 'IN

ARSA BAGlŞl
Hayırsever vatandaşımız Edibe Can tarafın
dan Elazığ ili Merkez Rızaiye mahallesinde bulunan 2436 m2 gayrimenkulün tamamı Vakfımıza bağışlandı .

Vakfımıza yapılan
karşılandı.

bu

bağışlar

TİREBOLU
MÜFTÜLÜK SİTESİ'NİN
TEMELİ ATILDI
Mülkiyeti Vakfımıza ait olan Giresun ili
Tirebolu ilçesi müftülük hizmet binasının temeli törenle atıldı.

ELAZIG

EDİBE

rafından Vakfımıza bağışlandı.

memnuniyetle

Törene Giresun Müftüsü Fahrettin Aşık,
Tirebolu Kaymakamı Erdoğan Gürbüz, ilçe
Müftüsü Cevahir İlyas Üçüncüoğlu ile civar
il ve ilçe müftüleriyle kalabalık bir halk topluluğu katıldı.
Geçtiğmiz ay temeli atılan sitenin bünyesinde, müftülük hizmet büroları , kon.ferans
salonu , misafirhane, lojman ile bir de cami
yer alacak.

Türkiye Diyanet
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YAYINLARIMIZI TANITIYORUZ

BASILI
YAYINLARIMIZ
Adı

:

Basım Ydı

Ftatı

Sayfa Adedi
Baskı Adedi
" İlimden , sanattan ve felsefeden yoksun insan topl ulukları geçm işte var olm uştu r, şi mdi de
va rdı r. Fakat dinsiz bir toplu m kesinlikle mevcut olmamışt ı r . "
" İ slam Üzerine D ü şünce
ler" kollektif bir çal ı şma ürünü. Sahas ında uzman 9 y azarı n makale~erinden meydana gelen kitap
l slam ı çeşitl i yönleriyle an l at ıyor .
Yazarlarına

göre konu

başl ı k

l arı şöyle :

" Mustafa Çağırıcı'nın İslam
da Eğ itim-Ahlak Meseleleri ve
Toplum Kalkın mas ı , Prof. Dr. Erol
Güngör'ü n İ slam İlkeleri ı şığında
Birlik ve Kalkınma, Doç. Dr. Mehmet Aydın 'ın Kur'an ve İlmi Zihniyet, Dr. Ahmet Tabakoğlu ' nun
İslam İktisat İlkeleri ışığında Birlik
ve Kalkınma, MuzafferGöksu' nun
İslam Ekonomisinin Ana Çizgisi,
Hayrettin Karaman'ın İlerleme ve
Kal kınma İle İlgisi Bakım ından İs

lam Hukuku, Prof. Subhi e/Mahmasani'n in Müslümanların
Geri Kalmaları ve Kal kınmaları, İs
lamın Muası r İçtimai İhtiyaçları

Tatmin Kabiliyeti, Süleyman Uludağ'ın Gel i şme ve Çöküntü Sebeplerinin Medeniyet ve Kültür
Açısından Değerlendiri lmesi , İs

mail Özcan ' ı n İsl am Dininin YP-niliklere ve Sosyal Adalete Bakışı."
Bu konu lar yazarl arı tarafından güvenilir kaynaklara dayanılarak
ayet ve hadislerin ışığı altında en
güzel şekilde anlatılmaya ça.lışıl
mıştır.

"İ slam Üzerine Düşünceler"

ilk

basım ı

1984

y ı lında

10.000

İslam Üzerine Düşünceler

1984, 1986, 1988
: 1soo n
: 190
: 25.000

.

adet, ikinci bas ı m ı 1986'da 10.000
adet, üçüncü basım ı da 1988 Nisan' ında 5.000 adet olarak gerç e kl eşti.

... nitekim Dinler Tarihi şimdi
ye kadar zalim, gaddar, bozguncu ve merhametsiz bir peygamberden kesinlikle bahsetmemişti r.
Şu n u da belirtelim ki, bildiğimiz
kad arıy l a peygamberler daha çok
içtimai düzeni bozu l muş , ahlakı
hayatı tefessüh etm iş toplumlarda
zuhur etm i şti r. Ayrıca, şüp he götürmez bir hakikat de şu ki , insanlı k tarihi boyunca dini hayatın
gevşemes i ile ictimai hayatın bozulm a sı ve ahlakı disiplinin zayıf
lamas ı arasında s ı kı bir münasebet vardı r.
·
... görülyor ki Kur' an-ı Kerim,
kendi içinde barış, sevgi ve içtimai
kontrol bağ ı ile kurulmuş bir toplum h ayatını insanlı k için büyük bir
nimet olarak değerl endirm ekt e ;

dirlik ve düzenliğin
topluml2.~; uçurumlara sürük l eyeceğini açıkça göstermektedir. Çünkü Kur'an 'a göre
" Fitne ölümden beterdir!"
... islam medeniyetinin üstünl üğü onyedir.::: yüzyı la, yani Moğol
istilas ı ndan beşyüz sene sonraya
kadar devam etti. Bunun en sağ
lam delili müslüman ların siyasi üstünlüklerinin onyedinci yüzyıla
kadar devam etmiş olmas ıdır. Ondördüncü yüzyıldan başlayarak İs
lam dünyasın ı temsil etmiş olan
Osmanl ı İmparatorluğu , onyedinci yüzyıl sonlar ı na kadar Batı dan
hem askeri, hem idari, hem hukuki
bak ı mdan , hem de teknolojik açı
dan üstündü. Böyle o l masaydı Avrupa üzerinde kuvvetli bir siyasi
üstünlük ku ramazd ı.
... bu dünyanın bütün nimetleri .i nsanın kullanması , faydalanması için yarat ıl mıştır. Şu halde
refah ve huzur içinde bir dünya
hayat ı yaşamak da bizim için görev sayılır. Madem ki dünya bizim
istifademize sunu l muştur, onun ilmini elde ederek en mükemmel
şek i lde kullanmam ı z bizi aynı zamanda Allah ' ın en iyi kulları yapabuna

karşı l ı k,

bozulmasının

caktı r .

.. . İslam 'da işçi sın ıfı kavramı
gibi burjuva sınıfı kavram ı ve olgusu da yoktur. Bu yüzden
çal ışanlarla çal ı şt ı ranlar kesin s ı
nırl a r la birbirlerinden ayrı l mazlar .
... İslam farklı emeğe farklı ücret ödenmesinden yanad ı r . Fakat
emekçi ile onun emeğ i ni kiralayan
arasında hayat standardı bakımın 
dan _fark olmamal ıd ır. Görüldüğü
gibi ısı am " sosyal ücret" görüş ü
nü benimsem i şt i r .
... Ekonomiye hiçbir masraf
getirmeyen İslam finans kuralının
uygulanmasında daha başka yararlarda bu l un m as ı na rağmen , dış
kredi muslu k larının kapatı lac ağı
korkusunun tehditi altındaki zayıf
ekonomilerin özgürl üğü söz konusu olmamaktad ır.
o l madığ ı
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İZMİT İMAM-HATİP LİSESİ
EK BİNASI'NIN TEMELİ ATILDI
Fabrikalarla okulların yarışa
gittiği İzmit'te, okul yapım kervanına bir yenisi daha eklendi. İz
m it'te kızların okuyacağı
İmam-Hatip Lisesi. ..
Mülkiyeti İzmit İmam-Hatip
Lisesi Koruma Derneği ve Vakfımıza ait olan 4613 metrekarelik alanın, 4200 metrekaresine, 5
katlı okul inşa edilecek.
24 derslik, iki idare odası,
bir kütüphane, bir lisan laboratuvarı, iki adet fen laboratuvarı, bir
sergi salonu ile bir kantinin yer
aldığı İmam-Hatip lisesinin inşa
atını, Okul Koruma Derneği ile
Vakfımız üstlendi.
TÖRENDEN NOTLAR .....
Kalabalık bir halk topluluğu
nun takip ettiği törenin ilk konuş
masını Kocaeli Müftüsü ve

Vakfımız Şube

Başkanı Fahri
Müftü Kayadibi,
okumanın, ilim öğrenmenin önemine işaret ederek "Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına şöyle
bir baktığımızda, kadın erkek
ayırmadan ey iman edenler, ey
insanlar şeklinde hitap edilmiş
tir. İbadet yönünden ve iman yönünden ayrılma olmadığı gibi ilim
yönünden de, bilgi yönünden de
ayrım yapılmamıştır" dedi. Peygamber Efendimizin " İlim tahsil etmek, her kadın ve erkek
üzerinde farz olmuştur" sözünü
hatırlatarak, bu eserin hayırlı
uğurlu olması temennisinde
bulundu.

Kayadibi

yaptı.

Törenin ikinci konuşmasını
Kocaeli Milli Eğitim Gençlik ve
Spor Müdürü Hayrettin Gürsoy
yaptı. Gürsoy, Kocaeli'nde milli
eğitim hizmetlerinin süratle asrın

da ihtiyacına cevap verecek şe
kilde devam ettiğini belirtti.
İmam-Hatip Lisesinde öğrencile
ri, müsbet ilimlerle, din ilimlerini
bir arada yürütüp şüphecilikten
uzak,inançlı , fakat bunun yanın
da da taassuptan uzak olarak
yetişmeyi gaye edindiklerini dile
getirerek İzmitlilerin destekleriyle temeli atılan bu binanın en kı
sa zamanda hizmete gireceğini
belirtti.
Vakfımız adına

da Genel
Ahmet Yayla
Konuştu . Yayla, "Vakfın 625 şu
besiyle bugün yurt çapında bu
tür hizmetlerde yarış yaptığını ,
devlet-millet elele sloganının en
güzel örneğini vermekte olduğu
nu kaydetti.
Müdür

Yardımcısı

Ahmet Yayla devamla şöy
le dedi:"Vakıf ·olarak gücümüzün yettiği nispette yurdumuzun
her yöresindeki mülkiyeti Vakfı
mıza ait eğitim ve öğretim yuvalarına katkımızı sürdürmeye
devam ediyoruz. Vatandaşların
ve derneklerin müracaatı üzerine, yarım kalan İmam-hatip liselerinin inşaatların ı tamamlamak,
kalorifer tesisatı bulunmayan ya
da maddi imkansızlıklar yüzünden yaptırılmayan bir çok İmam
hatip lisesinin kalorifer tesisatı
nı yaptırmak, tatbikat camii olmayan İmam-hatip lis.elerine
cami yaptırmak, bu okulların kütüphanelerine çeşitli yayınlar hediye etmek, yatılı olarak okuyan
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öğrertcilerin iaşe,

ibate masrafbulunmak, okullarda okuyan öğrencilerimize, refah
içerisinde eğitim yaptırabilmek
Vakfımızın her zaman gözönünden eksik etmediği faaliyetleri
larına katkıda

arasındadır.

İMAM HATİP LİSESİ
ÖGRENCİLERİ
MÜSBET İLİMLERLE
DİN İLİMLERİNİ BİR

TÜRKİYE
DİYANET VAKFI
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

7 KASIM 1988'DE
YAYIN HAYATINA
BAŞLADI.

ARADA YÜRÜTÜP
ŞÜPHECİLİKTEN
UZAKİNANÇLI
FAKAT BUNUN
YANINDA DA
TAASSUPTAN UZAK
OLARAK
YETİŞMELİDİRLER
Bugün burada temelini attığı
mız kızlarımızın okuyacağı İmam
Hatip lisesinin inşaatı da yine Okul
Yaptırma Derneği ve Vakfımız iş
birliği ile tamamlanacaktır."
Törenin son konuşmasını Kocaeli Valisi İhsan Dede yapmadan
önce, vatandaşlara isminin gizli tutulmasını istediği bir hayırseverin
örnek davranışı duyuruldu. Bir hayırsever vatandaşımızın, İzmit
İmam-Hatip lisesi inşaatına şu anda 1Omilyon TL. verd iği , okulun
inşaatının tamamlanmasına kadar
da, peyderpey aynı rakamdaki
yardımlarının devam edeceği bildirildi. Bu açıklamadan sonra
Vali İhsan Dede, bu eğitim yuvasının temelininin, kadınlarımızın,
kızlarımızın , toplumdaki, cemiyetteki yerini tayin edebilmek için atıl
dığını, kalbi, yüreği imanla dolu,
beyni bilgi ile dolu, bir gençlik istediklerini, bunun için de bu temelin atıldığını, bu amaçtan, Türk
milletini, Türk gençliğini, hiç kimsenin koparamayacağını be_lirtti.

VAKFIMIZ ANKARA MERKEZ
İMAM-HATİP LİSESİ'NE
EK DERSLİK YAPTIRDI
Her geçen gün nüfus artışı gösteren Başkent te, imam-hatip liseleri ihtiyaca cevap veremiyor. Geçtiğimiz 6 yı l öncesine kadar bir adet İmam-hatip
lisesi bulu nan Ankara'da, bugün 4 adet İmam-hatip li esi mevcut.
Bu y ıl müracaat ların normalin üzerinde oluşu bu okulların öğrenci ka-.
pasitesini artırdı bu yüzden ek derslikler yapıldı. Merkez İ mam-hatip lisesine imtihanla öğrenci alınmasına rağmen okul adeta akına uğradı. Çeşitli
kuruluşlardan yard ım talebinde bulunan yüzlerce öğrenci velisinin feryadına
Vakfımtz sahip çıktı. Öğrenci velileri adına Vakfımıza müracaat eden Merkez İ.H.L. Öğrencilerini Koruma Derneği , yersizlik sebebiyle 200 öğrenci
nin açıkta kaldığını belirterek yardım ta lebinde bulundu.
Vakfımız Mütevelli Heyeti de ald ığı bir kararla, söz konusu öğrencile
rin okuyabilmesi için 4 derslik yaptırmayı kararlaştırdı. Kı a ürede prefabrike sistemle yaptırılan yeni derslik tamamlanarak hizmete hazır hale gelmiştir.
Öte yandan aynı öğrenci derneği , bu okulda okuyan fakir, kim esiz ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Vakfımız desteğinde yıl boyunca ücretsiz yemek verilmesini sağl.amaktadır.
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ZEHRA ÇARPIN 'LA

'BAŞÖRTÜSÜ'Nü
KONUŞTUK
H. Öztürk: Kısaca kendinizi tanıtır
mısınız?

Z.Çarpın:

Gaziantep Kilis doğumlu
yum, Orta öğrenimimi Gaziantep ve
Osmaniye'de tamamladım. Aynı yıl
Hacettepe üniversitesi Sosyoloji Bölümüne girdim ve halen 4. sınıfta
okuyorum .
H.Öztürk: Bir çok seyircinin kafasın
da şu soru var. Açıkoturum için nasıl
seçildiğiniz, çünkü beklenmeyen bir
savunma çıkardın ız?

Z. Çarpın:Evet bana da aynı soruyu
sordular. Proğram yapımcısı bir kadın
dergisine telefonla başörtüsüyle ilgili
bir açıkoturum yapacaklarını , bunun
için de başörtülü bir öğrenciye ihtiyaçları olduğunu belirtmiş, dergi mensupları da çekime bir gün kala beni
buldular. Hiç hazırlık yapmadan çıktım,
hazırlık yapmama da gerek yok, bu başörtüyü niye taktığ ımın bilincindeyim,
her başörtülü öğrenc i nin söylemesi
gerekenleri söyledim.
H. Öztürk:Açıkoturuma kimlerin katı
lacaklarını biliyor muydunuz? Katılan
lar bu konuda uzman mıydı?
Z. Çarpın:Kimlerin katılacağını çekime
gittiğim gün öğrendim , katılanların
şahsında yorum yapmak istemiyorum.
Malum tarihçi doçenti herkes tanıyor.
Yalnız şunu belirtmek isterim. Açıko
turumun temeldeki eksikliği, _konusunda uzmanların olmayışı , siyasilerin
birinci planda partilerini ve parti görüş
lerini alarak.YÖK adına konuşan konuşmacı kendi nasıl inan ıyorsa onu,
malum tarihçi doçent hem partisi adı
na, hem de garip inançları adına , öğ
renci arkadaş ta mini eteğini kurtarma
adına çaba gösterdiler, yani gerçek
manada başörtüsü adına mantıklı, doyurucu şeyler söyleyemediler. Oysa
açıkotııruma tefsir ve hadis konuların-

da Diyanet İşleri Başkanlığı veya İla
hiyat fakülte lerinden yetkililer
katılabilirdi. Malum tarihçi doçent, İs
lam tarihi konusunda çalışmıştır. Konuyla en direkt yoldan ilgilidir, sonra
politik bir insandır, olaya tarafsız bakması mümkün değildir. Türkiye'deki islam tarihçisi bir tek o da değildir,
yıllarca İlahiyat fakültesinde başörtü
avcılığı yaptığı herkesce bilinen bir hünerdir.

menfaatler yatar. Şirin gözükebilmek,
emirleri yerine getirmek, bir takı m insanları memnun ediyor demekki. Oysa bugüne kadar yüzlerce
öğrencin i n istikbali söndü, yüzlerce
alınan

H. Öztürk:Biraz açıkoturumun dışına
istiyorum. Yasaklar boyunca
Üniversitelerdeki keyfi uygulamalar ve

çıkmak

başörtülü

öğrenciler

nasıl

karşıla

nıyordu?

Z. Çarpın:Biliyorsunuz başörtü toplumumuzun yabancısı değild ir, kendi
kültür değer ve inançlarımızın bir uzantısıdır. Türkiye'de kadın larım ı zın % 70'i
başörtülüdür. Üniversiteler çevresinde
arkadaşlarla bir problemimiz yoktu ,
sonra hiç bir öğrenci arkadaşımız başörtüye y~ban cı gözle bakmaz, çünkü
onların etrafında yüzlerce bu işe inanan insanlar var, aileleri var, kimse
öcü gibi görmez, öcü gibi göstermek,
isteyenler bu işi kendilerine benimsemiş , belli merkezlerden emir alan, kendi okuyup kendi yazan insanlardan
kaynaklanır. Üniversitelerdeki keyfi uygulamaların da arkasında yine çeşitli

ZEHRA ÇARPIN
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
4. Sınıf Öğrencisi
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başarılı öğrenci okuldan kovuldu. Bilemiyorum bu öğrencilerin sorumluluğunu kim üstlenecek, bunların
faturasını kim ödeyecek.
H. Öztürk:Açıkoturumdaki sizin
Kur'an-ı Kerim'den okuduğunuz ayetin mealini bir de Bahriye Üçok yorumlad ı, bu kon uda ne diyeceksiniz?
Z. Çarpın:Bir kere malum tarihçi doçent, Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye kesin yetkili değildir . Eğer her islam
tarihçisi Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye
kalksaydı tefsirci alimler olmazdı , sonra Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye yetkili merciler vardır . Diyanet
İşleri Başkanlığı'nda, İlah iyat fakültelerinde, bu iş in uzmanla rı vardır. Hatta o açık oturumdan sonra yetkililerin
söz konusu ayetlerin yorumunu yaparak kamuoyuna duyurmaları daha yerinde olur diye düşünüyorum .
H. Öztürk:Size yöneltilen sorulara niçin cevap vermediniz?
Z. Çarpın:Gördüğünüz gibi açıkotu
rumda 6 kişiye karşı yalnız durumdaydım. Özellikle bir partinin temsilcisi ve
malum tarihçi doçent, suçlamalar yöneltiyorlardı , açıkoturumun konusunu
saptırarak islama başka yönlerden saldırmaya başladılar. Bunlara cevap vermek isteseydim yerin dibine batırırdım ,
belki sabaha kadar sürerdi ama başör
tümle demogoji yapmayı kend ime yakıştıramadım . Ben kendimi değil , sahip
olduğum inanc ı temsil ediyordum. Hatta bir temsilci, benim kıyafetim i çağ
dışı bulduğunu söyledikten sonra
insanların kılık ve kıyafetleriyle uğraş
mak çağd ış ıd ı r dedi ve kendi fikrini
çürüttü.
H. Öztürk:Açıkoturumdan sonra okulda ve çevrenizde nasıl karşıland ın ız?
Z. Çarpın: İnanın hiç mübalağa etmiyorum, ertesi gün sokağa çıkt ığımd a
okuluma kadar yüzlerce insandan tebrik aldım , hatta ağlayarak teşekkür
eden insanlar gördüm. Yine yurdumuzun her bölgesinden yüzlerce telgraf
ve mektup aldım . Kısacası anlatılma
sı güç bir hadise, hiç beklemediğ i m ilgiyle karşılaştım , tabi bu beni tebrikten
ziyade insanımızın susadığı , söylemek
isteyip te bir türlü söyleyemed iği sesi
tebrik ediyordu . Buradan herkese teşekkür ediyorum .

H. Öztürk: Size başarılar diliyorum.
Z.

Çarpın: Teşekkür

ederim.
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SİVASLI ÖMER KURT' A
BÖBREK NAKLİ YAPTIRILDI
Vakfımız, 23 yaşındaki kronik böbrek hastası Ömer Kurt'un ameliyat
masraflarını karşıladı.

Evli ve bir çocuk babası olan Ömer Kurt'a, kardeşi Bünyamin Kurt böbvererek hayata yeniden kazandırd ı. 10 milyon liraya mal olan ameliyat masrafının, 1milyonunu Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
9 milyonunu da Vakfımız karşıladı .
'
..
Başarılı bir ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Ömer Kurt'la Hüseyin
Oztürk görüştü .
- Bize kısaca kendini tanıtırmısın?
.. - Adım Ömer Ku_rt, 1965 Sivas doğumluyum, maddi imkansızlıklar yüzunden okuyamadım. ilkokulu Sivas'ta bitirdikten sonra terzi çıraklığına baş
lad ım . 9 yıl ~u sanatla uğraştı m , askerlik çağım gelince de askere gittim.
15 ay askerlik yaptıktan sonra hastalığ ı m yüzünden erken terhis oldum. Evli
ve bir çocuk babasıyım .
- Hastalık askerde mi belirdi?
.
- Evet askarda rahatsızl~n dım , vücudumda şişmeler meydana geldi.
ilk zamanlar kılo aldığımı zannediyordum,zaman zaman başağrılarım oluyordu ama böbreğe dayalı olduğunu bilemiyordum. Vücut şişmeleri rahatsızlık verince hastaneye müracaat ettim. Manisa Devlet Hastanesi, İzmir 800
Yataklı Hastane ve Ankara Gülhane Hastanesi arasında uzun zaman tedavi için gittim geldim. Böbrekteki kronikleşme tesbit edilmişti , bu arada askerliğe elve rişl i değild i r diye bir raporla da çürüğe çıkarılmıştı m , rahatsızlığım
devam _ediyor, çeşitli ilaçlarla tedavi oluyordum.
- ll~çla tedaviye devam ederken durumunda bir düzelme var mıy
dı, kronıkleşme bu yolla tedavi edilebilecek miydi?
- Durumumda zaman zaman düzelmeler görül üyordu ama ilaç kesin
çare değildi. Maddi gücümüz gerçekten sıfır olduğu için ileriye bakmamız
hiç mümkün değild i. Ancak borçla filan i laçlarımı alabiliyordum. Bu arada
Si~as'ta bir doktora gittim, daha önceki teşhislere dayanarak beni 25 gün
muşahede altında tuttu, bana bir ilaç verdi , bugün fiyat ı 350.000.TL. , bu benim için korkunç bir rakam, Allah 'tan ümit kesilmez, ailemle elbirliği yapıp
o ı lacı da aldık , tam bir sene ra~at ettim, bir sene sonra aniden komaya girerek hastaneye kald ır ılm ışım . ilk muayenede, böbreklerimin tamamen çalışmaz halde olduğu tesbit edi lm iş ve sabaha çıkamayacağım da yine
doktorlar tarafında n ifade ed i lmiş. Allah ömür verm iş ki yaşadım, 18 gün
hastanede kalarak dializ makinasına girdim, bu makina tedavısi bi r y ıl sürdü, ama tedavinin sonu yoktu. Böbrek naklinin şart olduğu ortaya çıktı , ailem de yapılan tah liller sonucu küçük kardeşimin tahl ilinin böbrek nakline
müsait olduğu bildirildi.
Devamı 20. sayfada
reğini
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19. sayfada

-

Tahliller sonuçlanınca, kardeşin ve ailen olayı nasıl karşıladı?
- Kardeşim gayet normal karşı
ladı, verebilirim dedi, konuyu bilmiyorlar diye doktorlar kardeşime böbrek
naklini izah ettiler, buna rağmen seve seve verebileceğini söyleyince, bu
sefer annem ve babam haklı olarak razı olmak istemediler, ikimizin de hayati
tehlikeye girebileceğini düşündüler.
Hiç unutam ıyorum, kardeşim bana o
gün şunu söylemişti. "Eğer razı olmazlarsa ikimiz Ankara'ya gidip habersizce ameliyat olup böbreğimi vermeye
hazırım". Bu günümü önce Allah'a,
sonra kardeşime ve daha sonra da
Vakfınıza borçluyum.
- Evet, böbrek nakline karar
verildi, bundan sonraki gelişmeler
nasıl oldu?
- Karar verildikten sonra naklin
ancak Ankara'da mümkün olabileceği bildirilince, ortaya maddi imkansız
lık çıktı, tabiri caizse hevesimiz
kursağımızda kaldı. Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ' na müracaat ettik, ancak 1 milyon TL. yardım
edebileceklerini bildirdiler. Bunun üzerine Ankara'ya Yanık Tedavi ve Organ
Nakli Vakfı Hastanesi'ne geldik, gerekli tahlil ve muayeneden sonra ameliyatın 10 milyon TL.'sine mal olacağı
tarafımıza bildirilince, tekrar çaresizliğe düştük, günlerden Cuma idi, babam düşünceli düşünceli Cuma
namazını Kocatepe Camii'nde kılaca
ğını söyledi ve ayrıldı, camide konuş
tuğu kişi ler, Türkiye Diyanet Vakfı ' na
müracaat ederse, Vakıf yetkililerinin
konuya eğileceklerini, yardımcı olabileceklerini söylemişler . Babam hemen
müracaat etmiş, yetkililer de yardımcı
olabileceklerini, ama bunun için benimle ilgili bir takım evraklar istediklerini söylemişler, biz de hemen
evraklarımızı tamamlayarak müracaat
ettik ve Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti, ameliyat için gereken 9 milyonu hastaneye ödemeye karar almışlar,
hastanede gerekli işlemleri yaptıktan
sonra kardeşimle beni ameliyata aldı
lar. Başarılı bir ameliyatla hayata yeniden dqndüm, bugün çok mutluyum.
Allah Vakfınızdan razı olsun.
- Biraz da ailenden bahseder
misin?
- Babam 65 yaşında, şu anda
boş, uzun yıllar Sivas'ın çeşitli köylerinde fahri imam lık yapmış, 40 yıla yakın hizmetinin sonucu herhangi bir
kanununi hakka sahip olamamış, köy

BURS ÜCRETLERİ
ARTIRILDI
Maddi imkanları zayıf olan gençlere yurtiçi ve yurtdışı öğ
renimleri sırasında burslar vermekte olan Vakfımız 1988-1989
öğretim yılında burs ücretlerini yeniden belirledi.
Buna göre daha önce 7.500 TL. olan orta öğrenim bursu
10.000 TL. 'ye, 15.000 TL. olan yüksek öğrenim bursu 25.000
TL. 'ye yükseltildi.
1988-1989 öğretim yılı itibariyle 750 orta öğren i m öğrenci
sine, 2750 yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmesi kararlaştırılmıştır.
Ayrıca Vakıf şubelerimiz
şitli

orta ve yüksek
dirler.

de kendi faaliyet bölgelerinde çeburslar vermekte-

öğrenim öğrencilerine

İmam-hatip lisesini birinci olarak bitiren ve 9 ilahiyat fakül-

olan öğrencilerin tahsil masrafları Vakfı
1988-1989 öğretim yılında 184 adet
olan bu öğrencilere kitap, kırtasiye ve yiyecek masrafı olarak
200.000'er TL., 8 aylık öğrenimleri müddetince de her ay
50.000'er TL. 0denmektedir.
tesinden birine

kayıt

mızca karşılanmaktadır.

Yurtdışında halen 18 doktora öğrencimiz vardır . Bunların
hertürlü masrafları Vakfımızca karşılanmaktadır. Bu öğrencilere
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca gönderilen master
ve doktora öğrencilerine ödenen burs seviyesinde ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilerin aylık masrafı yaklaşık 60.000.000
TL.'dir.

İlahiyat fakültesi mezun•J ve ilahiyat konusunda doktora
ve master yapan öğrencileri teşvik için 15 doktora öğrencisine
3 yıl, 15 master öğrencisine 2 yıl süreyle karşılıksız burs verilmesi kararlaştırılmıştır. Halen 4 doktora ve 7 master öğrenci
sine ayda 50.000'er TL. burs verilmektedir.

lerdeki boş imam kadroları doldurulunca da Sivas'a gelmişiz . Hastalanınca
ya kadar evin geçimini ben
sağlıyordum , hasta düşünce komşula
rım ve İsıanourdaki ~ir ağabeyim yardımcı oldu. Böbreğini veren kardeşim
Bünyamin de imam-hatip lisesi ikinci
sınıfına devam ediyordu, benim yüzümden okuluna bir yıl ara vermek zorunda kaldı. İnşallah 3 ay sonra ·ben
çalışmaya başlayınca kardeşimin öğ

renimi ne devam etmesini
yacağım .

sağlı

-

Daha önce Türkiye Diyanet
muydun?
·
- Tanımıyordum , sadece Sivas'ta bir kaç defa adını duymuştum . Ama
şimdi tanıyorum , ailece duacıyız. Hatta
gelen giden komşularımız hayretle
şöyle diyorlard ı. " Diyanet Vakfı'nı hep
hayır toplar biliyorduk, böyle karşılık
sız hayırlar yaptığını bilmiyorduk."
- Peki Ömer sana geçmiş olsun diyor ve teşekkür ediyoruz.
- Ben de Türkiye Diyanet Vakfı'na ve sizlere teşekkürler ediyorum .
Vakfı'nı tanıyor

Türkiye Diyanet

Vakfı
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Vakıf senedimizin ilgili maddeleri doğ
rultusunda son iki ayda yaptığımız muhtelif
yardımlardan bazıları:

• 215 cami i nşaatına 707.800.000 TL,
• 31 Kur'an kursu inşaatına 204.000.000 TL.,
• 24 müftülük sitesine 195.000.000 TL. ,
• 3 imam-hatip lisesine 22.000.000 TL. ,
• Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı eğitim merkezlerine 156.500.000 TL.,
• Çeşitli resmi kurumlara 56.406.000 TL. ,
• Çeşitli sağlık kuruluşlarına 24.481.400 TL.,
• Vakfımıza müracaat ederek muhtelif hastalıkları
sebebiyle yard ı m isteyen 1037 vatandaşımıza
73.750.000 TL. ilaç .ve sağlık yardımı ,
• Çeşitli Kur'an kurslarında okuyan öğrencilerin iaşe ve ibate masraflarına harcanmak üzere 330.800.000
TL. gönderilmiştir.
• Mısır Hükümeti'nin yaz burslarını kazanan İlahi
yat Fakültesi araştırma görevlisi Muhammed Bilgin'e Mı
sır'a gidiş geliş ve çeşitl i masraflarının karşılanabilmesi
için 300.000 TL. , yine aynı bursu kazanan Yüksel Akçay'a, Dr. Fahrettin Uzun'a ve Bil;3I Saklan'a da
250.000'er TL. yardımda bulunuldu.
• Konya Selçu~ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 'nin
çeşitli ihtd iyaçlarına harcanmak üzere 20.000.000 TL.,
• Gaziantep Üniversitesi Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi'nin çeşitli ihtiyaçlarına harcanmak üzere 20.000.000
TL. gönderildi.
• Tren kazasında kolunu kaybeden 17 yıllık din görevlisi Aydın Zeybekoğlu ' na zekat faslından 500.000 TL. ,
• Akut Lenfoblastik lösemi kanser hastası 5 yaşın
daki Yakup Aksoy'un ilaçlarının tutarı olan 1.614.000
TL. ,
• Bir heyelan sonucu evi yıkılan 6 çocuklu Cafer
Pacçı'ıya 500.000 TL.,
• Kocasının ölümünden sonra geçim sıkıntısı çeken ve memleketinden göç eden Gülsüm Anıt'a 500.000
TL. ,
• Kalp ameliyatı olan ve ameliyat masraflarını karşılayamayan Mehmet Şevan ' a 5.000.000 TL., ·
• 6 çocuk sahibi ve kanser hastalığına mübtela, devamlı ilaç kullanan Nazile Han'a ilaç parası olarak
650.000 TL.,
• Bilinmeyen bir sebeple anid.en· hastalanan ve hastahane masraflarını ödeyemeyen· fakir ve muhtaç Numan Gürbüz'e 1.000.000 TL. ,
• Geçirdiği ağır bir hastalık sonucu maddi açıdan
güçsüz duruma düşen din görevlisi Ferit Aldemir'e
1.000.000 TL.,
• Geçtiğimiz Ekim ayında bir sel felaketi sonucu hasara uğrayan Giresun İli Türkeli İlçesine bağlı sekiz köyün çeşitli masraflarına harcanmak üzere 8.000.000 TL.,

•

Eşini

trafik

larının yardımıyla

kazası

sonucu kaybeden ve komşu
geçimini sağlayan Habibe Koşar ' a

250.000 TL. ,
• Bilinmeyen bir nedenle evi ve eşyaları tamamen
yanan Diyanet İşleri Başkanlığı teknisyenlerinden İsmail
Yılmaz'a 1.500.000 TL. yard ı mda bulunulmuştur.
• Yemek bedelleri Vakfımızca ödenen ve Vakıflar
Genel Müdürlüğü İmarethaneleri'nde doyurulmakta olan
500 fakirin 1989 yılı yemek bedeli olan 204.555.000 TL.
Vakfımızca Vakıflar Genel Müdürlüğü emrine gönderildi.
• KKTC . Dipkarz Belediyesi'nce inşa ettirilen ve
Türk toplumunu simgeleyen cami inşaat ı na 50.000.000
TL. ,
• Türkiye'de tahsil gören Doğu Türkistanlı öğren
cilere harcanmak üzere Doğu Türkistan Vakf ı'na
4.000.000 TL. yardım yapıldı.

Şubat
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YAKACAK YARDIMI
Baştarafı

24. sayfada

6 Aralık 1988 günü Vakfımız konferans salonunda
düzenlenen törenle 100 aile, yakacak yardımı çeklerini
aldılar .

Bu törene Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Diyanet İş
leri Başkanı ve Vakfımız Şeref Başkanı Prof. Dr. M.Said Yazıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve
Mütevelli Heyet Başkanı Halit Güler, eski Diyanet İşleri
Başkanı Dr.Lütfi Doğan, Mütevelli Heyet Üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı daire başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.
Törende bir konuşma yapan Devlet Bakanı Cemil Çiçek, 'Şu kış günlerinde, böyle bir zaman diliminin , Vakıf meselesine tahsis edilmesi cemiyetim iz için
fevkalade önemlidir. Vakfı, sosyal bir müessese olarak
bütün insanlığın hizmetine sunmak İslamiyetin bir gereğidir.' dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü.
"İslam ülkeleri içerisinde Vakıf olayına en fazla itibar eden millet, Türkler olmuştur. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin bu düşüncenin mahsulu olarak bir
ya da birden fazla müessese ile karşılaşmak mümkündür.

Türkiye Diyanet

Vakfı ' nın,

Türkiye geneline, hatta
hizmetleri takdirle takip ediyoruz.
Devletin imkanları ne kadar gelişmiş olursa olsun , devletin gelirleri ne kadar artırılmış bulunursa bulunsun, yine de devletin uzanamayacağı , zamanında
ulaşamayacağı meseleler vardır . Sosyal güvenlik müesseseleri ne kadar yaygınlaştırılırsa yaygınlaştırılsın, insanımızın meselelerini halletmiş olamaz. Dün olduğu
gibi bugün de bu tür Vakıflarımız, kendi insanına , devletine.dinine, hizmet etmek amacıyla kurulmuş ve gayesi doğrultusunda işler hale getirilm i şt i r."
yurtdışına götürdüğü

Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Şeref Başkanı
Prof. Dr. M.Said Yazıcıoğlu da ' Haftanın ve Vakıfların'
önemine· işaret ederek tarih sahnesinde milletlerin kurduğu müesseselerin ve medeniyetlerin kaynağının , o
milletlerin sahip olduğu inanç sistemleri olduğunu " belirtti.
Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu, "Ku r'an-ı Kerim'de iyilik ve takvada yardımlaşın, hayır işleyiniz ki mutlu olasınız buyurularak insanları , iyilik yapmaya ve hayır
işlemeye çağırmıştı r " dedi.
Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğ
lu, sözlerini şu cümlelerle bitirdi : " Hiç bir milletin tarihinde bu kadar zengin , bu kadar geniş faaliyet alanları
olan Vakıflara rastlamak mümkün değildir. Türkiye Diyanet Vakfı da Türk Vakıf geleneğinin güçlü temsilcilerindendir.
Vakıf Haftaları ; Vakıf hizmetlerinin Allah'ın rızası
na uygun yürütülmesi, Vakıf ruhunun toplumda daha
köklü, daha yaygın hale getirilmesi, Vakıf geleneğinin
aynı titizlik ve mükemmelikte gelecek nesillere aktarıl
ması amacıyla tertip edilmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı'nca düzenlenen bu törenin amacı da bu cümledendir."

Vakfımız adına konuşma

yapan Mütevelli Heyeti

Başkanı ve Diyanet İşleri Başkan Yard ımcısı Halit Gü-

daima fakir kimselerin yanında ve yargösteren bu merasimin, Vakfımızın
yurt çapında çeşitli kesimlere yaptığı yardımları sembol ize eden mütevazi bir örnektir. Bu konuda \\ hizmete
talip olan kurumların yanında Türkiye Diyanet Vakfı da
dinimizin bir gereği olarak üzerine düşeni yapmaya çal ışmaktadır. " dedi.
ler de,

" Vakfın

dımında olduğunu

Güler, "İslam dininin insan onurıma yakışır birseviyede yardımlaşmayı teşvik ettiğini" vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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" T9rkiye Diyanet Vakfı , hayı r duygvsu. insan sevgisi ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanma i nancı ile kurul:
muş , Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının üstün
gayretleri, hayırsever halkım ızın yardım ve destekleri ile
gelişmiş ve büyümüştür .
Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini desteklemek
ve din konusunda, toplumun aydınlatılmasında Başkan
lığa maddi imkanlar sağlamak Vakfımızın temel amach
dır . Bunun yanında yurtiçi ve yurtdışındaki dini-hayri ve
sosyal amaçlı kurumlara da yard ı mlarımız devam etmektedir.
Ocak 1988'den Kasım 1988'e kadar camilere, müftülük sitelerine, Kur'an kursu binalarına, eğiti m merkezlerine, imam-hatip liselerine, sağlık k uruluşları na ,
afetzedelere, hastalara, yabancı uyrüklulara, fakirlere
yapılan yardım tutarı 3. 256.305. 000.TL.dır. Bu örne'kleri daha da çoğaltarak vaktinizi almak istemiyorum. Bu
yardımların çeşit ve meblağ olarak daha da artırılması
hedeflerimiz arasındadır. "
Toplantıya katılan

kanlık

ve

Vak ı f

fakir ailelere yardım çekleri
yetkilileri tarafından verildi.

GİYECEK

Baş

YARDIMI
Baştarafı

24. sayfada

Yeni ve güzel daha çok öğrencilere yak ışı r. Bu mütevazi tören de onların sevinçlerini, n eşeleri n i paylaşmak
için tertip edilmiştir." dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü." Burada fert olarak, her okuldan 5 çocuğu giydirmeye gücümüz yetmez. Fakat Türkiye Diyanet Vakfı
eliyle yüce Allah 'ı n bize bu imkanı vermesinden dolayı
memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum.
Bu törenin bir amacı da, Vakıf dayanışma ruhunu
hep birlikte yaşatmak , bu ruhun gelecek nesillere intikalini temin etmektir. Her yıl kutlanan Vakıf Haftaları da,
toplumda sevgi, saygı , yardım ve dayanışma ruhunu
temsil eden Vakıfları tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak inancına yöneliktir. Ecdadımızın çeşitli alanlarda meydana getirdiğ i Vakıflar aynı zamanda da
korunması , tanıtılması , gelecek nesilllere verilmesi gereken en anlamlı kültür hazine.sidir.
Vakıflar medeniyetimizin en zengin ve canlı bölümünü teşkil etmektedir. Özellikle bunların bir bölümü
vatan·ım ızın tapu senetleri , milli menfaatimizin sembolleri, geçmişten geleceğe kurulmuş , sarsılmaz köprülerdir. Bu eserler, topyekün geçmişimizi, iman ve ahlak
değerlerim izi kültürel, sosyal ve ekonomik hayatımızı ,
en güzel bir şekilde aksettiren aynalardır. İşte bu düşüncelerle kurulan Türkiye Diyanet Vakfı , fakire, muhtaca, hastaya yardım elini uzatma yanında , yayınlarıyla
da kültür hayatımıza hizmet sunmaktadı r ."

Daha sonra bir

konuşma

yapan

Vakfımız

Mütevel-

li Heyeti Başkanı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Halit Güler de ," Vak ıf müessesesinin, Türk milletinin mazisi kadar eski ve köklü, tarihi gibi şerefli , karakteri gibi
merhametli, edebiyat ı gibi zengin , medeniyeti gibi insani ve ahlaki olduğunu " belirterek "Hayır yarışını gelenek haline getirm iş bir milletin çocuklarıyız " dedi.
Mütevelli Heyeti Başkanı Halit Güler, sözlerini şöyle
sürdürdü.
" Bu hafta, geçmişten geleceğe uzanan vakıfların
özet bir tablosu, huzurlarınızda şu salonda düzenlenen
merasimİde Türkiye Diyanet Vakfı 'nın , insana şefkatle
bakışının , ilme değer verişinin bir ifadesidir.
Aslında gönül ister ve Vakfımızda öyle düşünür ki ,
500 öğrenci değil de, 5000 öğrenci giydirilsin ve sevindirilsin. Bu merasim bu güzel niyetin ve yüksek rakamlara ulaşma çabasının bir işare.tidir.

Vakfımızın

sevgili öğrencilerim ize bakışı ve ilgisi,
elbise giydirmekten ibaret değildir.
Tahsil hayatlarının her kadeı:nesinde kendilerine yardım
cı olmak amacımızdır ."
sırtlarına

bir

takım

Vakıflar

Genel Müdürlüğü'nce geleneksel hale getirilen ve her
kutlanan VI. Vakıf Haftası bütün yurtta kutlandı.

yıl

çe-

şitli proğramlarla

Bu yıl ayrı bir önem kazanan VI. Vakıf Haftası, 5 Aralık 1988 günü Devlet
Oksay 'ın, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü konferans salonunda yaptığı açış konuşması ve 'Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde
Mimar Sinan ve Dönemi' konulu sempozyumla başladı. Hafta boyunca konferanslar, sergiler, açık oturumlar düzenlendi, radyo ve televizyondan Vakıfların çeşitli yönleri anlatıldı.
Bakanı Kazım

VI.

Vakıf Haftasına Türkiye

Diyanet Vakfı da çeşitli faaliyetlerle

katıldı.

TÜJ~~İ_Y,E(: Q_İYANE1 VAKFI "NDAN

100 AİLEYE YAKACAK YARDIMI
Kutlama proğramları çerçevesinde Vakfımız Genel Müdürgecekondu semtlerinde yaşayan
100 fakir ve muhtaç ailenin herbirine 150.000.TL. yakacak yarlüğü'nce Ankara' nın çeşitli

dımı yapıldı.

Devamı

22. Sayfada

500 ÖGRENCİYE GİYECEK YARDIMI
VI. Vakıf Haftasının son proğramında, her yıl
yine 500 öğrenci sevindirildi ,

olduğu

gibi

Vakfımız Genel Müdürlüğü ile Ankara Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce çeşitl i orta dereceli okullardan ortaklaşa tesbit edilen 500 fakir ve muhtaç öğrenci tepeden
tırnağa giydirildi.

11 Aralık 1988 günü yapılan törene Diyanet İşleri Başka
ve Vakfımız Şeref Başkanı Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu , Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Mütevelli Heyeti Başkanı Halit
Güler, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Hayri Kır
başoğlu, Mütevelli Heyeti Üyeleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı daire başkanları
katıldı.
·
nı

Törende bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. M.Said Yazıcıoğlu:" Bütün öğrencilerin her zaman en yeni, en güzel giyecekleri giymek haklarıdır.
Devamı

23. Sayfada

Ankara Koca/epe Camii, 1988 Yılında UNESCO Tarahndan En Temiz Cami Seçildi

UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU 'NDAN
VAKFIMIZA ÖDÜL
Unesco Türkiye Milli Komisyonu, " İnsan ve Çevre Temizliği " konusunda yaptığ ı araştırma ve inceleme sonunda Vakfımıza ödül verdi.
Unesco Türkiye Milli Komisyonu , Türkiye Halk
Milli Komitesi Başkanlığ ınca Ankara'da yapılan " İnsan ve Çevre Tem izliği" konulu araş
tırma ve inceleme sonucunda, çevresi en temiz
ilkokulu, en temiz l işyerini ve en temiz camiyi belirledi.
Sağlığı Eğitimi

Komisyon, ödül dağıtımı sebebiyle bir de panel
düzenledi. Panelin sonunda Kocatepe Camii, çevresi ve tuvaletleriyle en temiz cami seçildi. Komisyon, Vakfımız ' ın Kocatepe Cami ve çevresine gerekli
titizl iği gösterdiğini dile getirerek, Vakfımızı ödüle layık gördüklerini açı kladı .

