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CAGALOGLU 'NDA CANLANAN TARİH
BİR CAMİ • .-BİR YAYINEVİ • BİR KONFERANS SALONU
D Cezeri

Kasım Paşa

Camii ve

Vakfımızın ·

Cağaloğlu Yayınevi

•I

Hizmete Girdi.

stanbul'un Babıalisi, Türk basın
tarihinde önemli bir yeri olan Cağaloğlu'nun merkezinde Eminönü
Şubemiz tarafından yeniden ihya
edilen Cezeri Kasım Paşa Camii ve
Vakfımız yayınevi büyük bir törenle
hizmete girdi.

T

TARİH VE HÜLTÜH

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/

r

Yakup ÜSTÜN
Müte'(elli

:feyet

Uyesı

G

eride bıraktığımız mübarek Ramazan Ayı Türkiye Diyanet
Vakti 'mn yeni, güzel ve bereketli hizmeder sunmasına vesile
oldu. Ankara ve İstanbul'da ayn ayn düzenlenen Dini Yaym Fuarları, yeniden ihya edilerek hizmete sunulan Cezeri Kasım Paşa Camii, burada açılan yaymevi kültürümüze sunduğumuz hizmeder
zincirinin yeni yeni halkalarını teşkil etti.
birinci günü
Dini
R miiamazamn
'ne bir ay müddede sevimli bir
açılan

Yayınlar Puan Kocatepe

Ca-

canlılık kavmdırdı . İstanbul

Fatih Camii 'nde açılan Dini Yayınlar Fuarı daha önceki Fuarları,
satışlar ve ziyaretçiler yönünden ikiye hatta üçe kadadı.
ve Kültür
önemli bir yeri olan
Y nda hizmete
sunulan Türkiye Diyanet Vakti Yaymevi
ayın

hayatımızda

Cağaloğlu '-

göğsü

müzü kabartan bir ilgi ve beğeniye mazhar oldu. Yorgun fakat hala
azametli BAB-I A.Lİ yokuşundan ağır ağır yukarı doğru yürüyenler tepede, bu yaymevinde, dinlenecekler zengin kültür ikliminde
esen rüzgarların serinliğinde mudu olacaklar. Devamı 2. sayfada

ürkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinin önemli derecedeki Maddi desteği ile Vakfımız Eminönü Şu
besince yapımı gerçekleştirilen cami
ve yayınevi toplam 644 m 2 alan üzerine oturuyor.
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Nisan 1989 Cuma günü yapılan Cezeri Kasım Paşa Camii ve Vakfımız yayınevinin açılış törenine Eminönü Kaymakamı Ali
Muhittin Nakipoğlu, Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı ve Diyanet İşle
ri Başkan Yardımcısı Halit GÜLER,
Mütevelli Heyet Üyelerimiz Sami
USLU, Yakup ÜSTÜN, Hayrettin
ŞALLI, Rıza SELİMBAŞOGLU, Şük

rü ÔZTÜRK, İstanbul Müftüsü Selahattin KAYA, Eminönü Müftüsü
Mehmet DOGRU, !slam Ansiklopedisi Genel Müdürü Y. Doç. Dr. Halis
AYHAN ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Dev~mı

9. sa;fada

Haziran 1989
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TARİH VE KÜLTÜR

VAKFIMIZIN
ANKARA
SOSYAL TESİSİ

sayfada
u yayınevi Su/tanahmet, Ayasofya, Çemberlitaş ve Nuroosmaniye gibi tarih yadigarı muhteşem tabloların ortasında güllerle bezenmiş zarif bir vazodur.
Baştarafı

1.

B

HİZMETE GİRDİ

C

ezeri Kasım Paşa Camii bir kültür mirası olarak yeniden ihya
edilmek suretiyle gelecek nesillere hediye edilmekle kalmadı.
Yayınevi ve konferans salonu gibi kendine yakışan mükemmel iki
motif kazandı.
amazan
gerçekten milletimizin
R Cami,
Kur'an, Teravih gibi ibadet
ayı

hayatında

bir yandan Oruç,
bir yandan da iyilik
bir kültür olayıdır.

unsurları,

ve

hayır

yapma gibi duygularla

başlı başına

T

arih boyunca oluşan kültür değerlerimiz bugün bize nasıl bir
hayatiyet kazandırıyorsa geleceğimizin teminatı da bunların bilinmesi ve tanıtılmasıdır.

T

ürkiye Diyanet

Vakfı

sunmanın mutluluğu

bu mütevazi hizmetleri böyle bir şuurla
içindedir.

Vakfımız ile Diyanet İşleri Baş
kanlı/;ıı taşra

görevlilerinin kalabilecekleri 70 yatak kapasiteli Sosyal
Tesis hizmete girdi.
Ankara Kocatepe Camii karşısı
sokak no: 20'de hizmet veren bu tesis, kaloriferli ve her türlü
ihtiyacı karşılayacak imkanlara
sahip.
Özellikle Diyanet İşleri Başkan
lıfıı \'e Vakfımız personelinin Ankara'da kalabilecekleri bu tesislerin
hizmete girmesi merkez ve taşra teş
kilatlarımızca memnuniyetle karBardacık

şılandı.

DUYURU!
Sayın

Okuyucular;

Bir mllletln günümüz insanına ve gelecek nesillere bıraka
en önemll hazinelerinden birinin kültür mirası olduQu malumunuzdur. Bu nedenle efsane dünyamızın güzelllQlnl yakalamak,
onu kendi dlllyle yazıya geçirmek, unutulup yok olmaya veya asıl
şeklinden uzaklqarak bozulmaya yüz tutmu9 efsane ve hikayeleri aslına uygun olarak muhafaza etmek ve okuyucuya ulaştır
mak en güzel kültür hizmetidir.
caQı

itte biz de bu nedenle yurdumuzun en ücra köşelerinde ve
merkezi yerleşim yerlerlnde bulunan Vakıf olmu9 tarihi cami, türbe, medrese, han, hamam, kervansaray v.b. gibi eserlerle llglll
efsane ve hikayeleri HABER BÜLTENIMIZ'de yayınlamak üzere
bize göndermenizi istiyoruz.
Göndereceölnlz yazılara adınızı soyadınızı, adresinizi ve bir
adet vesikalık fotoğrafınızı ekleyerek " Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni Dr. Mediha Eldem Sok. No: 89 Kocatepe/Ankara" adresine gönderebilirsiniz.

Yazı İ şlerı Müduru ve

~DİYANET VAKFI
T Ü R K

i

Y

HA BER BÜLTEN]

Türkiye Diyanet Vakf ı Adına Sahibi

E

Yayına Hazırlayan

Halil Kaya
Basın - Yayın ve
Halkla İlışkı l e r Müşavırı

•

Dr. Mediha Eldem Sok., 89

Kemal Güran

Tel : 117 12 35

Genel Müdür

Kocatepe/ANKARA

Haber ve Fotoğ raflar
Hüseyin ÖZTÜRK
Dizgi:
Ajans Emel Ltd . Şt i .
Tel: 125 55 39

•

Baskı
Ayd~du Ofseı •
310 79 79 • 310 TT 03 • ANKARA

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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VAKFIMIZIN 8. OLAGAN GE EL KURUL
YAPILDI
Vakfımızın 8. Olağan Genel Kurulu 18 Mart 1989 günü yapıldı. Saat 10'da başlayan Genel Kurul
toplantısı akşam 20.00 ye kadar
sürdü.

Genel Kurul, Diyanet İşleri Baş
Yardımcısı ve Mütevelli Heyet
Başkanımız Halit Güler'in kısa konuşmasıyla açıldı. Halit Güler'in konuşmasından sonra divan seçimine
geçildi. Divan Başkanlığına Prof. Dr.
BekirTOPALOGLU, başkan yardım
cılığına Niyazi BALOGLU üyeliklere
de Hayrettin ŞALLI ve Şükrü ÖZTÜRK getirildi.
kan

Divan seçiminden sonra rapormüzakeresi ve ibrasına geçildi. Genel Kurul üyeleri
faaliyet raporunun Genel Kurul 'dan
önce hazırlanarak kendilerine gönların okunması ,

derilmesini memnuniyetle karşıladık
larını ve raporl arın taraflarınca
okunduğunu dile getirerek faaliyet
raporunun bir özetinin sunulmasını
istediler.

Müevelli Heyet adına Vakfımız
Genel Müdürü Kemal GÜRAN da
üyelerin faaliyet raporuna gösterdikleri ilgi ve hassasiyete teşekkür ederek faaliyet raporunun özetini çeşitli

TÜRKİYE. DİYANET
VAKFI İSLAM ARAŞTIRMALAR\
'
MERKEZi IISAM) KURULDU d~ğerlendirmek, .
\l

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kültür hayatımıza
güvenilir kaynaklardan eserler kazandırmak, ilmi sahalarda çalışacak ilim adamlarına imkan hazırlamak
üzere merkezi istanbul'da bulunan "İslam Araştırma
ları Merkezi (ISAM)" kurulması kararlaştırıldı.
Bu merkez, "İlmi araştırmalar yapmak, İslami ilimler ve şarkiyat al anlarında te'lif, terceme, tebliğ ve kitaplar hazırlamak, ilmi toplantı , konferans ve semierler
düzenlemek, araştırıcı ve uzmanlar yetiştirmek, Türkiye Diyanet Vakfı adına yurtdışında master ve doktora
yapacakları seçmek, bunların çalışmalarını izlemek ve

lsla":'i ilimlerle ilgil_i kütüp~~ne ve_ dokumantasyon merkezı kurmak, Ansıklopedı ıdaresınce
ihtiyaç gösterilmesi halinde İslam Ansiklopedisi'ne madde yazmak, yazılmış maddelere ilmi redaksiyon
yapmak" gibi konularda çalışmalar yapacaktır.

Ülkemizde İslami ilimler alanında çok hayırlı çalış
malar yapacağına inandığımız bu Araştırma Merkezi için
bir çalışma talimatı hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur .

İSAM halen faaliyetlerini İslam Ansiklopedisi Genel
bünyesinde sürdürmektedir. Bu merkez, faaliyetlerini daha sonra Çengelköy'de Vakfımızca inşa ettirilen kendi binasında sürdürecektir.
Müdürlüğü
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grafik ve resimlerle görüntülü olarak
sundu. Bu kısa özetten sonra raporun müzakeresi yapılarak ittifakla kabul edildi.
Denetim Kurulu Üyeleri ile Mütevelli Heyet Başkanı ve Üyelerine
ödenecek aylık ücret, yolluk ve hakkı huzur miktarının tesbitinden sonra seçimler maddesine gelindi.
Gizli oyla yapılan seçim sonucunda Mütevelli Heyet asil üyeliklerine Halit GÜLER, Sami USLU, A.
Rıza SELİMBAŞOGLU , Şükrü ÖZTÜRK, Yakup ÜSTÜN, Hayrettin
ŞALLI , M. Arif ÖZDEMİR, yedek
üyeliklere de Niyazi BALOGLU, ve
Dr. Ahmet BALTACI getirildiler. Eski Mütevelli Heyet Üyelerinden Ahmet UZUNOGLU ve Kemal GÜRAN
yeni dönem için aday olmadılar.
Yeni Mütevelli Heyet Üyelerinin
belirlenmesinden sonra dilek ve temenniler maddesine geçildi. Genel
Kurul Üyeleri çeşitli görüşler ileri sürerek yeni seçilen Mütevelli Heyeti 'nin ve 8. Olağan Genel Kurul 'un
hayırlı uğurlu olmasını dilediler. Genel Kurul toplantısı Dr. Lütfi DOGAN'ın duasıyla sona erdi.

GENEL KURUL'DAN
NOTLAR ...
Mehmet KERVANCI:
Vakfımız

Mütevelli Heyeti yurthizmetlerini biraz daha artırma
lıdır . Ülkemiz AT'na girerse oradaki

dışı

insanlara hizmette geç kalmış olabiliriz. Dünyanın gelişim çizgisi içinde
Avrupa'daki vatandaşımızı çok iyi
gözetmemiz, onları " yabancı" kelimesinin altında ezilmekten kurtarmamız gerekir. Vakfımız , bugün
üzerinde durduğu eğitim konusunun
sahasını daha da genişletmeli , her
alanda uzman kişilerin yetişmesine
önem vermeli , Avrupa'daki öğrenci
lerimiz için yurtlar açılmalı, hayata
daha iyi hazırlanabilmelerini sağla
malıdır.

Dr. Tayyar AL TIKULAÇ:
Mütevelli Heyeti üzerine aldığı
emanetini suistimal yapmadan ve senedine uygun olarak yapmıştır. Vakıf anlayışına, hayır duygularına uygun kararlar almıştır. Arkadaşlara teşekkür ederim.

vakıf

ismet SELİM:
Mütevelli Heyeti'nin çalışmala
rını takdirle anıyor, daha öne görmediğim bazı gelişmeleri gördüğümü

belirtmek istiyorum. İl Müftülüklerine gösterilen ilgiye teşekkür ederim.
Bugün Vakfımız büyümüştür. Ülkemizdeki büyük bir boşluğu doldurmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı
hizmetleri büyük ölçüde desteklenmektedir. Türkiye genelindeki vaizlere destek açısından kaynak eserler
temin etme konusunda çalışmaların
uygun olacağı kanaatindeyim. İn
san sağlığı açısından hastanelere
yapılan yardımlarla Üniversite gençliğine yapılan yardımları memnuniyetle karşılıyorum .

Celal YILDIRIM:
Vakfımız

bugün
Arzumuz da
bu doğrultudadır. Vakfımızın özü İs
lama hizmettir. İslamı tanıtmak, buna ihtiyaç duyan gençlere imkanlar
sunmaktır. Vakfımız konferans ve
seminerler düzenleyerek yeni yetişen gençliğe bir şeyler verebilmelidir. İlim adamlarına destek vererek
çalışmalarına katkıda bulunmak çok
güzel olacaktır. İslami Araştırmalar
Merkezi'nin kurulması hepimizi
memnun etmiştir .
Elhamdülillah

gelişmiş , büyümüştür.

Dr. Lütfi DOGAN:
Mütevelli Heyeti güzel bir Genel
Kurul hazırlamış , teşekkür ederim.
Şu ülkede asırlarca yaşayan İslam ,
gelecek nesillere geçsin. Vakfın çalışması ile Diyanet hizmetleri güç kazanmış, kimsesizlerin elinden
tutulmuştur . Hac ve diğer ibadetlerimizin ifasında büyük katkılar olmuştur. Vakfın o kadar çok işi ve
hizmeti vardır ki , bunları bir kağıda,
kitaba sığdırmak hatta bir milletin hayatına sığdırmak mümkün değildir .
Yeter ki , her şey bir plan ve programa göre yürütülsün.

Dr. Sabahattin TANGUÇ:
Mütevelli Heyete hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Benim
çalışma saham sağlıktır.Dolayı~ıyla
da insandır. Ancak sağlıklı insanlar
iyi hizmet verebilirler. Vakfımızın
Ekonomik durumları iyi olmayan yerlerde halk dispanserleri açabilmesi
takdirle karşılanacak bir harekettir.
Hacılara verilen sağlık hizmetleri konusunda Vakımız bünyesinde sağlık
müdürlüğü kurulması hizmetimizi bir
kat daha artırır diye düşünüyorum .

A. Rıza SELİMBAŞOGLU:
ve 635 şubemizi çağın

Vakfımızı

göre teşkilatlandırmalıyız .
Dünyadaki olup biteni takip edebilecek bir basın bürosu kurulması Vakıf çalışmalarına büyük ölçüde
gereğine

faydalı olacaktır. Yurtdışındaki Vakıf

ve derneklere yapılan yardımlar takdir edilmekle birlikte daha da çoğal
tılmalıdır . Aksi takdirde oradaki
vatandaşlarımızla ilgilenme imkanı
olmayacak ve asimile edileceklerdir.
Yurtdışında dini konular ehil olmayan , hatta aşırı olan kişi ve kuruluş~

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni

iare& yönlendiriliyor. Vatandaş
larımızı dini konularda aydınlatmak
yanlış ve zara~lı yönlere gitmelerini
engellemek lazımdır.

Yakup ÜSTÜN:
Vakfın

gayesi bir kaynak ihtiyaBu ihtiyaç devam
ediyor ve edecek. Bu vakfın imkanları ihlas ve samimiyetle, sorumluluk
duygusu içinde, hassasiyetle yönetilmeli ve kulanılmalıdır.
cını karşılamaktır.

Bu Vakıf Diyanet İşleri
Başkanlığı'na ve hatta Türk irfan hayatına bir hizmet ve destek için kurulmuştur. Hizmetlerini yurtdışına taşır
mah, ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Yıl
lar önce borç parayla kurulan
Vakfımız bugünlere gelerek kuruluş
gayesi doğrultusunda hizmetin do-
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ruk noktasına ulaşm ı ştır. Bu durumu
takdirle karşılıyorum.

Süleyman TEKİN
Vakfımızın bütün faaliyetleri
hem bizi hem halkımızı sevindirmektedir. Özellikle öğrenci bursları uygulaması ve fakir fukaranın bir parça da
olsa dertlerine ortak olması , hayır
dualara vesile olmaktadır. Bugün bütün müftüler şube başkanı olarak ve
Vakfın imkanlarını artırarak dine ve
diyanete hizmette yarış yapmalı
dırlar.

MÜTEVELLİ HEYET
BAŞKANLlGlNA
HALİT GÜLER
GETİRİLDİ
Yeni Mütevelli Heyet Üyeleri ilk
19 Mart 1989 günü yaparak görev bölümü ve 8. Olağan Genel Kurul toplantısının değerlendir
mesini yaptı.

toplantısını

Niyazi BALOGLU
Türkiye Diyanet Vakfı Türkiye'nin güzide kuruluşlarından biridir.
Yapılan hizmetler için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye Diyanet . Vakfı yurtiçinde önemli
hizmetler verdiği gibi yurtdışında da
önemli hizmetler yapmıştır.

Toplantıda

Mütevelli Heyet Baş

kanlığına Halit GÜLER, ikinci baş
kanlığa da Sami USLU getirildi. icra
Kurulu üyeliklerine de Halit GÜLER,
Yakup ÜSTÜN ve Kemal GÜRAN
getirildi.
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MÜTEVELLİ

HEYET

.

1

İKİNCİ BAŞKANI

ÜYE

SAMİ USLU

YAKUP ÜSTÜN

12.1.1941 yılında Bursa'nın Fethiye Köyü'nde ~u. İlkokulu köyünde bitirdi. Hıfzını Bursa İsmail Hakkı Kur'an Kursu'nda ikmal etti.
1962-1963 ~relim yılında Bursa İmam
Hatip Okulu'ndan, 1966-1967 öğretim yılında
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun
oldu.
Bursa ve istanbul'da imam-hatiplik görevlerinde bulundu.
1969-1970 yıllarında askerlik görevini Yedek Subay olarak ifa etti.
1970 yılından itibaren sırasıyla; Diyanet iş
leri Başkanlığı bünyesinde Bolu Müftü Yardım
cılığı, Başkanlık Özel Kalem Şefliği, Müfettişlik,
Derleme ve Yayın, Dini Yayınlar Döner Sermaye Müdürlüğü, Başkanlık Müşavirliği, Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Suudi Arabistan
Cidde Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ,
Başkanlık Vaizliği görevlerinde bulundu.
Halen Diyanet İşleri Başkanlığı Baş MüfettişliQi görevinde bulunan Sami USLU, evli ve
3 çocuk babasıdır.

1936 yılında Isparta Sütçüler'de doğdu . İlk
okulu Sütçüler'de bitirdi (1948). Hıfzını 1950
yılında tamamladı. İstanbul İmam-Hatip Okulu'nu bitirdi (1958). Haziran 1958-Mart 1963 yıl
larında imam-hatiplik görevlerinde bulundu. Bu
süre içerisinde İstanbul Yüksek İslilm Enstitüsünü bitirdi. Askerlik görevinin sonunda (1965),
Diyanet işleri Başkanlığı Merkez teşkilanıda göreve başladı (1966). Sırasıyla, Başkanlık Müfettişliğ i, Başmüfettişlik , Teftiş Kurulu
Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı
yaptı. 19TT-1980 yılları arasında Isparta Milletvekilliği yaptı .

Türkiye Diyanet

Vakfı 'nı n kurucuların

dandır.

"100 Plan" adlı bir tercümesi, "Peygamberimiz Hz. Muhammed" adlı bir de telif eseri
bulunmaktadır. Bu eser Fransızca Almanca ve
Hollandaca dillerine çevrilmiştir. Çeşitli dergi
ve gazetelerde yayımlanmış m_
akale ve incelemeleri vardır.
Evli ve dört çocuk babası olup Arapça
Fransızca bilmektedir.

. ÜYE

HAYRE'fTİN ŞALLI
22.3.1945 tarihinde Zqnguldak-Devrek Qirgine
(Yazıcık) Köyü'nde doğdu. ilkokulu köyünde, imamHatip Okulu'nu lstanbul'da bitirdi.
Bursa, Devrek, Sivrihisar, Tekirdağ ile İstanbul il
ve ilçelerinde ~aizlik ve m~rakıplık yaptı.
Marmara Universitesi ilahiyat Fakültesi (Yüksek
İslam Enstitüsü)'nden 1975 yılında mezun oldu. Yüksek tahsil,öğrenciliği sırasında 4 yıl müddetle seçimle
geldiği fTIETF) Talebe Federasyonu Başkanlığı yaRb,
1975 yılından itibaren Polatlı Vaizliği, Diyanet İş
leri Başkanlığı Yayın Md.Yrd. ve Eğitim Uzmaf!lığı görevlerinde bulundu. Bir dönem de, TOrkiye ilahiyat
Fakültesi ve Yüksek İslam Mezunlan Federasyonu
Başkanlığını yürüttü.
19n-1978 yıllarında Askerlik görevini Amasya'da
Asteğmen olarak tamamladı .
1979-1981 yıVan içinde Başbakanlık Müşavirliği ve
Devlet Bakanlığı Ozel Kalem Müdürlüğü.görevlerini yürüttü. 1981 yılından itibaren Hollanda'da "Din Görevlileri Koordinatörlüğü" , T.C. Berlln Başkonsolosluğu
Sosyal işler (Din Hizmetlen) Ateşeliğl görevlerinde bulundu. 9.5.1985-14.11.1988 tarihleri .arasında yaptığı
Ateşelik görevinin yanında, Berlin DITIB'in Başkanlı
ğını da yürüttü.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Türkiye Diyanet

Vakfı
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MÜTEVELLi HEYET BAŞKANI

HALİT GÜLER
1934'.te Çumra'nın Alibeyhüyüğü Köyü'nde doğdu. ilkokulu Konya
Ulu ırmak llkokulu'nda bitirdi. Konya imam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 29.11.1960-6.12.1966 tarihleri arasında Konya Müftülüğü'nde imamhatip olarak görev aldı. 19.10.1966'da Konya Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Daha sonra; Bey~lu Müftülüğü'nde vaizlik, Kadıköy ilçe müftülüğü , Fatih ilçe müftülüğü görevlerinde bulundu. Başkanlık Merkez
teşkilatında Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevinde iken 26.12.1984
tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yarqımcılığına atandı. 20.4.198717.6.1987 tarihleri arasında da Diyanet işleri Başkanlığına vekalet etti.
"Ortaokullar İçin Dinbilgisi (1. il.)", "imam-Hatip Liseleri için Din
Dersleri (1. il. ili.)" adlı yayınlanmış eserleri ile mesleki araştırma yazıları ve seyahat not!arı vardır.
..
Halen Diyanet işleri Başkan Yard. olarak görev yapan Halit GULER, evli ve 2 çocuk babası olup Arapça biliyor.

ÜYE

ÜYE

ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

RIZA SELiMBAŞOCLU

ARİF M. ÖZDEMİR

1942'de Vakfıkeblr'de ~du. İlkokulu Şal
pazarı Gökçe Köyü'nde (1954), İmam-Hatip
Okulu 1. Devresini Trabzon'da (1958), il. Devresini Kahramanmaraş'ta (1961) bitirdi.

1940'da Trabzon-Maçka'da d~du. 1960
yılında Trabzon İmam-Hatip Lisesi'nl, 1964 yı
lında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü
bitirdi.

1983 yılında Kızılcahamam Alpağut
Köyü'nde doğdu. Hıfzını ve İlkokulu köyünde bitirdi.

31.7.1965-9.10.1968 tarihleri arasında Ankara Çankaya İlçesinde İmam-Hatiplik, Müftü
Memurluğu ve Vaizlik görevlerinde bulundu.

İstanbul Üsküdar Kaptanpaşa ve Altuniza-

1966-1967 yıllarında Türkiye İmam-Hatip
Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanlığı yaptı (1968).
Okulları mezunları

Daha sonra çeşitli okullarda öğretmenlik
ve idarecilik yaptı.
Diyanet İşler Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakademelerinde yönetici olarak görev yaptı.
kanlığı'nın çeşitli

Halen Diyanet İşleri Başkanlığı Din Eğiti
mi Dairesi Başkanı olarak görev yapan Şükrü
ÖZTÜRK, evli 3 çocuk babası olup, orta derecede Arapça biliyor.

de Camiilerinde imam-hatiplik

ÜYE

yaptı .

Ordu Lisesi ve imam-Hatip Okulu'nda
1967 yılına kadar öğretmenlik yaptı .
1967-1969 yıllarında askerliğini yedek subay olarak ifa etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında; Trabzon Müftü Yardımcılığı, Özlük işleri Müdürlüğü , Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi
Başkanlığı , Hac Dairesi Başkanlığı, Brüksel Din
Hizmetleri Müşavi rliği görevlerinde bulundu.
Bir ara Gümrük ve Tekel Bakanlığı Personel ve Eğitim Genel Müdürlüğü yaptı .
Halen Başkanlık Vaizi olarak görev yapan
Rıza ŞELİMBAŞOGLU evli ve 2 çocuk babasıdır.

1961-1962 öğretim yılında Ankara
imam-Hatip Okulu'ndan, 1964-1965 öğ
retim yılında da Ankara İlahiyat Fakültesi' nden mezun oldu.
Ankara'da uzun süre imam-hatiplik
yaptı.

Diyanet işleri Başkanlığı'nda sırasıy
la; Müdür Yardımcılığı, Müdürlük, Din İş
leri Yüksek Kurulu Raportörlüğü ve Baş
Raportörlük, Başkanlık Vaizliği görevlerinde bulundu.

Haziran 1989
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YAYINLARIMIZI TANITIYORUZ
BASILI YAYINLARIMIZ
Adı

:
Yazarı
:
Basım Yılı
:
Fiatı
:
Sayfa Adedi :
Baskı Adedi :
"Bu dünya üzerinde maddeci davranışların esiri olan insanlar, Kur'an'ın sesini dinleseler,
ona uysalar, boğuşmaktan, birbirleriyle boğazlaşmaktan kurtulurlar, hem kendileri azaptan
kurtulur, hem de başkaları huzura kavuşur, insanlık mutlu olur."
"Kur'an-, Kerim Bilgileri"
Vakfımız ilmi eserler serisinin en
güzellerinden birisi.
Gençlik yıllarından beri kendini Kur'an ilimlerine adayan Dr.
Osman KESKİOGLU kendine
has güzel üslubuyla Kur'an hakkında bize çok güzel bilgiler
veriyor.
Kitabı

okuma heyecanını hemen önsözünde hissediyorsunuz. Kur'an-, Kerim'in ilk nazil
oluşundan, Peygamber Efendimize ilk vahyin gelişinden, son
nazil olan ayet'e kadar geçen bütün olayları o zamanki mevcut
toplumların Kur'ana bakış açıla
rını, ayetlerin nazil oluş sebeplerini, Kur'an'ın yazılışını, tertip
edilişini bugüne kadar bir tek
harfi dahi değiştirilmeden nasıl
geldiğini ve nasıl devam edeceğini heyecanla bir solukta okuyacaksınız.

Kur'an-, Kerim'i inkara kalkanlara, Peygamber efendimiz

Kur'an-ı

Kerim Bllgllerl
Dr. Osman KESKİOGLU
1987
2500 TL.

336
15.000

(s.a.v.)'e yapılan iftira ve suçlamalara, İslam dini ve Kur'an-, Kerim hakkında akla gelebilecek
her türlü bütün sorulara detaylı
bir şekilde cevaplar bulacak, bu
güne kadar işlenmemiş , ihtilaflı
gibi gösterilen tüm konuların aydınlandığını göreceksiniz.
Kur'an-ı

-

lanmış:

Vahyin

Başlaması

- İslam'da Davet Başlayınca Kur'an-, Kerim'in Tesiri Karşısında Müşrikler,

Mukataat-ı

Süver,

- Hz. Peygamber'in En Büyük Mucizesi,
- Kur'an-ı Kerim'in Mushaf
Halinde Cem'i,
- SQre ve Ayetlerin Tertibi,

Kerim Bilgileri on-

dokuz ana başlıkta toplanmış.
Kur'an-ı Kerim'in tamamlanış
şekli konularına göre şöyle sıra
-

- Mekke ve Medine Devrinde Kur'an'ın Nazil olması,

gıç

- Surelerin isim ve başlanAyetlerine Göre Fihristi,
-

Harekelerin

Sayısı,

:-- Yazma ve Basılmış
Kur'anlar,
- Mushaf Yazısı ve Bu Yazının Gelişmesi,

-

Kıraat İlmi ve Kurra,

-

Yedi Harf Üzere Nüzul,

- Kur'an İnkarcılara Meydan Okuyor,
-

Kur'an-, Kerim'in İcazı,

-

Tefsir Bahsi,

-

Kur'an Dinin

Esasıdır, .

- Kur'an ve İlimler İslam'da Din ve İlim Nizaı Yoktur,
-

Tahrif iddiaları.

Her kesimden

insanın

hiç bir

kaynağa başvurmadan mantıklı

bir şekilde yorumlayabileceği ve
anlayabileceği bu kitabı mutlaka
okumanızı ve okutmanızı tavsiye
ediyoruz.

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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CAGALOGLU'NDA CANLANAN TARİH
Baştarafı

1. sayfada

Cağaloğlu'ndaki bu muhteşem tören ertesi gün yayınlanan gazetelerde geniş bir biçimde yer aldı.
Bu gazetelerin konuyla ilgili hab~r küpürleri arka sayfada verilmiştir.
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI
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BASINDA CEZERI KASIM

PAŞA

..

CAMii -

29 Nisan 1989

BABIALİ'DE TARİHİ CUMA
Cağaloğlu

unutulmaz günlerinden birini yaşadı.
yeni inşa edilen Cezeri Kasım Paşa Camii'nin açılışın
da binlerce vatandaş, camiyi, cadde ve sokakları doldurdu, tra.fik felce uğ
radı. Kalabalıktan yararlanmak isteyenlerin kışkırtıcı çabalan başarılı
olamadı. Beşbinkişilik cemaat namazdan sonra sessizce dağıldı.
Cağaloğlunda

HÜRRİYET

CAGALOGLUNDA MUHTEŞEM CUMA

Cezeri Kasım Paşa Camii 32 yıl aradan sonra ibadete açıldı.
Cuma namazı ile ib,.dete açılan camide müslümanlar camiye sığma
yınca seccadeler sokağa taştı. Cağaloğlu meydanındaki dört yol ağzı trafiğe tamamen kapandı . Çevreden geçen bazı kimseler namaz kılan
müslümanlann önünden geçince yer yer tartışmalar çıktı.
TÜRKİYE

BABIALİ'DE EYLEMLİ CUMA NAMAZI
''Cağaloğlu 30 küsur yıldır ezan sesi dinlemiyordu. Şimdi ezan sesi
dinleyecek. Eminönünde Cwnhuriyet döneminde hiç cami yapılmamış, ecdat
211 cami yapmış, bugüne kadar 99 unda namaz kılınıyordu. Yüzüncüsünü
de bugün ibadete açtık. İstanbul'da nüfusun ne kadar arttığını biliyorsunuz! Şimdi çok cami var. Buna gerek yok" diyemezsiniz.

CUMHURİYET

Babıiili'de eylemli cuma namazı

CEMAAT CAMİYE SIGMADI
Cağaloğlunda bulunan turistler, Cağaloğlu meydanı ile meydana çı
kan 4 ana cadde ve kaldırımda namaz kılan vatandaşları ilgi ile izlediler.
Öte yandan Cezeri Kasım Paşa Camii külliyesinde yer alan Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi de hizmete açıldı .

BUGÜN
İÇERİDE YER BULAMAYANLAR

CADDEDE NAMAZ KILDILAR
Cezeri

Kasım Paşa

Camii Cuma

namazıyla açıldı .

Türkiye Diyanet Vakfı 'nca Cağaloğlunda yaptırılan Cezeri Kasım PaCamii dün cuma namazıyla ibadete açıldı. Yoğun kalabalık yüzünden
cemaatin büyük bölümü trafiğe kapatılan caddelerde namaz kıldı.

şa

GÜNEŞ

CAMİ AÇILDI, YOLLAR TIKANDI
Cağaloğlu meydanında

örtüler üzerinde namaz kılındı.

Cezeri Kasım Paşa Camii cuma nedeniyle tıka basa namaz kılanlarla
doldu. Camiye sığmayanlar caddede cuma namazı kılmaya kalkışınca İs
tanbul trafi.ği saatlerce tıkandı.
GAZETE

Trafiği

kesip yol ortasında
Cuma Namazı kıldılar !

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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BASINDA CEZERİ KASIM PAŞA CAMİİ
. ,,,.

300 KİŞİLİK CAMİYE 3000 KİŞİ GELDİ

29 Nisa n 1989
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Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yeniden inşa edilen tarihi Cezeri KaCamii 'nin açılışına gelen binlerce kişi, Cağaloğlu meydanı ve meydana çıkan 4 ana cadde üzerinde cuma namazı kıldı, tratik felç oldu.
sım Paşa

TAN
İLK CUMA BÖYLE KILINDI
Cağaloğlu 'ndald

dana

Cezeri Kasım Paşa Camii 'nin açılışında cemaat m ey -

taştı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Cezeri Kasım Paşa Cami'nin açılışı dolayısıyla Cağaloğlu'na akın eden binlerce insan, cadde ve
sokakları mahşer yeri haline getirdi. Cuma namazım kılabilmek için yer
bulamayan insanlar, yanlarında getirdikleri kağıtları, bezleri ve seccadeleri Cağaloğlu ve Babıali caddelerine sererek saf tutabildiler. Bu sırada bölgedeki tratik te 2 saat felç oldu.
GÜNAYDIN

Kasım Paşa

Cuma

bugüne kadar böyle
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Babıali

.

dün muhteşem bir gün yaşadı.
bir topluluk böyle bir cemaat görmedi.

.

Cağaloğlu

Ct!Url

Muhteşem

Camii ibadete

açıldı.

,

yeniden ihya edilen Cezeri

Catalotlıı 'nda ~nidt!n ihya tdiltn
KtUıınp<JJQ Camii lbadttt açıldı

,

Cağaloğlunda

CUMA

.

MUHTEŞEM

,_c_..._,._ı.--

-

MİLLİ GAZETE

_,__

ı..-

......- .. -,........ _

BURASI CAGALOGLU MEYDANI
İstanbul'un camilerle çevrili merkezi Cağaloğlu'nda, meydanda 32 yıl
sonra yeniden inşa edilen Cezeri Ka;ım Paşa Camii dün açıldı. Yaklaşık
5 bin kişilik bir topluluk camiden, hatta yakın çevresinden taşıp caddelere
yayılarak cuma namazı kıldı. Namaz sonuna kadar trafik durdu.

MİLLİYET

CEMAAT CAGALOGLU MEYDANINA SIGMADI

Cemaat Cıgal~lu Meydanı'na sıjnııdı

,..-: •.• . - -

Cezeri Kasım Paşa Camii 'nde muhteşem cuma.

,.,,,.P - -.. , .

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşasına iki yıl önce başlanan ve süratle ~ - ·· · .llllllil
tamamlanan Cezeri Kasım Paşa Camii'nin açılışında muhteşem bir cemaat
hazır bulundu. Caminin içi almayınca Babıali ve Nuruosmaniye caddelerini tıklım tıklım dolduran 10. 000 kadar mümin, hüş(i içinde ibadetlerini
yaptılar.

TERCÜMAN

CAGALOGLU'NA CAMİ
1957 yılında belediye tarafından istimlak edilen Caminin ilk yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor 644 metre karelik bir alana oturan Cami ve
Külliye'de, ayncs konferans salonu (300 kişilik) ve yayınevi bulunmakta.

ZAMAN
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CEZERi KASIM PAŞA'DAN FOTOGRAFLAR
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Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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İSLAM ANSİKLOPEDİSİ • İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
Baştarafı

32. sayfada

Beş yıldır yoğun bir çalışma sergileyen İslam An-

siklopedisi Genel Müdürlüğü hem kuruluşunu tamamlamış, hem de 22.000 madde başlığı tesbit edilmiş bu
maddeler 15 ayrı ilim dalında toplanarak, her ilim dalı
için ayrı bir ilim heyeti kurulmuştur . Halen 8. fasikülü
çıkmış olan Ansiklopedim izin son durumunu , hazırla
nırken hangi merhalelerden geçtiğini madde yazarları
mızın nasıl çalıştı klarını , İslam Ansiklopedimizin abone

RÖPORTAJ

ve dağıtımı konu larında sizleri ayd ı n latabilmek için Ansiklopedi Genel Müdürü Y.Doç.Dr. Halis AYHAN , madde yazarlarından Prof.Dr. Bekir TOPALOGLU ve Doç.
Dr. M. Yaşar KANDEMİR, Ansiklopedinin dağıtım ve pazarlamasını yapan Vakıf Yayınları İşletmesi Müdürü H.
Emin ÖZTÜRK ile Hüseyin ÖZTÜRK görüştü .

TÜRKİYE DİYANET VAKFl
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

1

1

- Efendim, neşretmekle olduğunuz İslam Ansiklopedisi ve çalışmalarınız hakkında bilgi almak istiyoruz. Ansiklopedi neşretmek nasıl bir iş? Mesela,
Genel MüdürlüAünüzde han~i birimler var, bu birimler nasıl çalışıyorlar, kısaca Ansiklopodiyi nasıl hazırlıyorsunuz?

- Türkiyemizde, özellikle son yıllarda bir çok ansiklopedi neşredilmiş olduğundan milletimiz ansiklopedi hadisesine yabancı değildir. Fakat yine de önemli bir
hususun kamuoyunun dikkatinden kaçtığı kanaatindeyim. Dikkat çekeceğim bu husus, aynı zamanda sorunuzun birinci kısmıyla alakalıdır. Söyleyeceğim şey
şudur: Ansiklopedi hazırlamak ve neşretmek son derece güç, zahmetli, azim ve sabır isteyen bir iştir. Tercüme veya derleme bir ansiklopediden bahsetmiyorum, o
çok kolaydır. Ben hakiki manada te'lif bir ansiklopediden bahsediyorum. Her bir cümlesi ciddi ve ilmi bir mesainin mahsulü, her bir makalesi konunun ehli ilim
adamlarının kaleminden çıkmış bir ansiklopediden bahsediyorum. Bu, gerçekten çok zor bir çalışmadır. Buna
ansiklopedimizin mümkün olduğunca orijinal ve vesika
mahiyetinde resim ve görüntü malzemeleri ile desteklenmeye, bunların çoğunun renkli olmasına çalışıldığı
nı da ilave ediniz. Bu güçlüklerin detayına daha fazla
girmeyeceğim. Maksadımız işin ne derece ciddi olduğunu ve icabeden ehemmiyet gösterilmezse başarma
nın mümkün olamayacağını ifade etmektir.
Şimdi isterseniz sorunuzun ikinci kısmına yani ansiklopediyi nasıl hazırladığımıza geçelim. Efendim, biz
netice itibariyle bir kitap hazırlıyoruz. Geniş hacimli çok
ciltli bir kitap. Böyle olunca, önce bu kitabın içerisinde
hangi konuların yer alacağını belirlemek gerekir. Genel
Müdürlüğümüz, bu amaçla İslami ilimler, Türk ve İslam
ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültürü, medeniyeti, edebiyatı, sanatı gibi sahalarda onbeş ayrı ilim heyeti teşkil
etmiştir. Bu heyetlerin isimleri ve üyeleri ilk fasikülümüzün iç kapağında ve önsözünde vardır. Çeşitli fakültelerde öğretim elemanı olarak görev yapan bu ilim
adamlarımızın çalışmalarıyla ansiklopedide yer alacak
maddeler, bunların hangi isimler altında ve alfabetik düzende hangi sırada yer alacakları tespit edilmiştir. Neticede, hiç bir ansiklopedi esas alınmadan, tamamen

GENEL MÜDÜRÜ
Y. Doç. Dr. HALİS AYHAN
1944 yılında Yozgat'ın A. Sarıkaya köyünde doğdu. İl
kokulu köyünde, orta öğreni mini ise Kayseri ve Yozgat
İmam-Hatip liselerinde okudu. 1965-66 öğretim yılında Konya Y. İ. Enstitüsü'nden mezun oldu. Daha sonra Din Eğiti
mi anabilim dalında doklara yaparak 1988 Eylül'üne kadar
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu arada 1987'de bir yıl süreyle Riyad
İmam-Muhammed Üniversitesi' nde mesleki araştırmalar
yaptı. 1 Eylül 1988 tarihinden itibaren M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi ve T.D.V. İslam Ansiklopedisi
Genel Müdürü olarak çalışmaya başladı. Birçok makale,
tebliğ ve ders notları yanında yayımlanm ış iki de kitabi
vardır.

orijinal bir madde liste -ki bunlar atıflarla beraber
22.000 civarındadı.r~ meydana gelmiş , bunu yapabilmek
için ise yaklaşık SG0'ün üzerinde önemli kaynak eser taranm ıştır.

Bunlar daha ilk adımlardır. Bundan sonra, tespit edilen maddelerin yazdırılması başlar. Maddeleri konunun
ehli ilim adamlarına yazdırmak için yurtiçinde ve dışın
da kimlerin hangi konularda çalıştıklarını , uzman olduklarını bilmek gerekiyor. Kimlerin hangi ;YJaddeleri
yazabileceklerini tespit etmek de yetmiyor, ilim adamlarının sizin isted iğ i niz sürede ve istediğiniz ölçülerde
madde yazmalarını sağlamak gerekiyor.
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Bu sebeple Genel Müdürlüğümüz, şu ana kadar
yerli ve yabancı üniversite, araştırma merkezleri vb. müesseler ile ilmi faaliyetlerini müstakilen yürüten ilim
adamlarıyla irtibata geçmeye çalışmış ve adresleri elde
edilen 1000'i aşkın ilim adamının büyük bir kısmının bu
çalışmaya iştirakini sağlayabilmiştir. Bu yöndeki teşeb
büslerimiz devam etmekte olup yazar kadromuzu daha
da genişletmek için gayret sarfedilmektedir.
- 22.000 civarında maddeyi Türkiyenin çeşitli
yörelerine hatta dünyaya yayılmış geniş bir ilmi kadroya yazdırmak, bunlarla ilişkileri yürütmek zor olmuyor mu?

- Kolay değil mutlaka. Okuyucunun eline bir kitap
geçiyor. Veya bir fasikülümüz geçiyor. Hepsini bir çırpıda
gözden geçirmek mümkün fakat bu öyle bir çırpıda hazırlanmıyor. İşte zorluklardan birisi de budur. Belki de
en güç olan budur. Genel Müdürlüğümüz maddelerin
sipariş öncesi ve yazıldıktan sonraki işlemlerle ilgili bütün beşeri, idari, ilmi ve teknik imkanlara sahiptir. Geriye ilim adamlarımızın kendilerine havale edilen
maddeleri zamanında yazmaları kalıyor.

Ansiklo-pedi hazırlamak ve neşretmek son
derece güç, zahmetli, azim ve sabır isteyen
bir iştir. Tercüme veya derleme bir ansiklopediden bahsetmiyorum o çok kolaydır.
Ben hakiki manada te'lif bir ansiklopediden
bahsediyorum.
- Yani ilim adamlarını maddeleri verilen sürelerde teslim etmeleri halinde ansiklopedinin daha kısa
zamanda neşredilmesi mümkün.

- Kesinlikle öyle. Yayın periyodumuz hakkında daha sonra malumat vermek istiyordum ama madem konuşma bizi buraya getirdi şimdi söyleyeyim. Biz,
meselenin özellikle bu yönünü düşünerek, okuyucuya
vereceğimiz sözü tutamayıp ta mahcup olmamak için
daha rahat bir yayın periyodu olan ayda bir fasikülü ve
her fasikül için 3 forma (48 sayfa) yı seçtik. Şu ana kadar da 8 fasikül yayımlamış olduk. Fakat yeri gelmişken
şunu da belirteyim. Özellikle fasiküller yayımlanmaya
başladıktan sonra müelliflerimizin madde teslimi hususunda daha hassas davrandıklarını müşahade ettik. Bu
sebeple çalışmalarımıza iştirak eden ilim adamlarına ,
madde teslim süreleri hususunda gösterdikleri bu hassasiyetten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu hassasiyetin böylece devam etmesi halinde zannediyorum
ikinci cildi daha kısa sürede neşredebileceğiz.

kompozisyonu, ayrı bir dili var. Bazı yabancı müelliflerin yazdıkları dışında hepsi Türkçe yazılmakla birlikte,
maddelerin bazılarının çok ağır ve ağdalı kelimelerle, bazılarının da çok yeni ve yaygın olarak kullanılmayan kelimelerle yazılmış olduğunu görüyoruz. Bu gayet tabii
bir hadise, fakat aynı eser içerisinde peşpeşe gelecek
olan bu maddelerin dil, üslup, kompozisyon , imla, trans-

Genel Müdürlüğümüz maddelerin sipariş
öncesi ve yazddıktan sonraki işlemlerle ilgili bütün beşeri, ilmi ve teknik imkanlara
sahiptir. Geriye ilim adamlarımızın kendilerine havale edilen maddeleri zamanında
yazmaları kalıyor.

kripsiyon, bibliyografya ve metinde kullanılan kısaltma
lar vb. açılardan kendi içinde tutarlı bir hale getirilmesi
zarureti vardır. Bu sebeple, bu açılardan düzenlemelerde bulunan ekip ve heyetlerimiz ansiklopedimizin kendi içerisindeki tutarlılığını sağlamak için çalışmaktadır.
- Bunun dışında maddelerde verilen bilgilerde
de düzeltmeler yapmak gerekmiyor mu? Veya yapı- ·
yor musunuz?

- Ancak, bildiğimiz kadarıyla maddelerin yazı
gelmesiyle iş bitmiyor. Yani yazılıp gelen maddeleri olduğu gibi yayınlamıyorsunuz. Burada da
maddeler üzerinde bir takım işlemler yapılıyor değil
mi?

- Gerekmiyor ve yapmıyoruz demeyi çok isterdim.
Çünkü bu bizim işimizi de çok kolaylaştırırdı. Ancak
Türkiyemizde bizden önce bu derece geniş ve ilmi tabana yayılmış te'lif bir ansiklopedi maalesef yayımlan
mamıştır. Büyük ansiklopedilerimizin çoğu bir yabancı
ansiklopedinin Türkçe'ye tercümesi yoluyla meydana
gelmiştir. Parmakla gösterilecek kadar az olan, te'lif ansiklopediler ise ya tek bir kişinin çalışması yada en fazla on, bilemediniz onbeş kişilik bir heyetin mahsulüdür.
Zaten bunların büyük bir kısmı da tamamlanamamıştır.
Yarım kalmıştır. Sözü şuraya getireceğim . Özellikle Türkiye'deki ilim adamlarımız sahalarına vakıf kimseler olmakla birlikte, ansiklopedi maddesi yazmak hususunda
tecrübeli olanlarının say ıs ı çok değildir . Bu sebeple bazı maddelerde verilen bilgilere ilmi açıdan da ilaveler
yapmak zarureti doğmaktadır.

- Bize gelen maddelerin olduğu gibi neşredilmesi
mümkün değil tabii. Şu bakımdan mümkün değil: Söylediğim gibi 1000'i aşkın müellifimiz var. Her birinin ayrı bir imlası, ayrı bir transkripsiyonu, ayrı bir üslubu,

Ansiklopediyi hazırlatan ve neşreden bir kuruluş olmak hasebiyle verilen bilgilerin ilmi sorumluğunu müellifiyle birlikte omuzlamak durumunda olan Genel
Müdürlüğümüz h ızla gelişmekte olan Kütüphane ve

lıp
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.. .fakat aynı eser içerisinde peşpeşe gelecek
olan bu maddelerin dil, üslup, kompozisyon, imla, transkripsiyon, bibliyografya ve
metinde kullamlan kısaltmalar vb. açdardan kendi içinde tutarh bir hale getirilmesi
zarureti vardJr.

Dokümantasyon Merkezi ve

sahalarında

söz sahibi ilim

adamlarından meydana gelen Merkez İli m Heyetleri kad-

rosunun oluşturduğu ilmi imkanlar çerçevesinde maddeleri gözden geçirmekte ve gerekli ilaveleri, maddenin
yazarı ile de görüşmek suretiyle gerçekleştirmektedir.
- Efendim bu teknik ve ilmi müdaheleler yazarlarla aranızda bir gerginlik meydana getiriyor mu?
- Şunu sevinerek ifade edeyim maddeler üzerinde zaruret halinde yapılan bu değişikl i kler zaten müelliflerimizin görüş l eri de alınarak yapılmaktadır . Bu
hususta ilim adam larımızın gösterdikleri samimi ve olumlu yaklaşım sayesinde müelliflerimizle aramızda çok kuvvetli bir bilgi alışverişinin tesis edi l diğini müşahede
ediyor ve bu anlayışın bu şekilde devam etmesi halinde Ansiklopedimizin ilmi açıdan daha yüksek bir seviyeye ulaşacağına inanıyorum.
- Efendim, konular açıldıkça açılıyor ve bir ansiklopedi hazırlama işinin hakikaten çokşumullü bir
çalışma olduğunu müşahede ediyoruz. Az önce Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinden bahsettiniz ...
- Evet, süratle gelişmekte olan bir Kütüphanemiz
ve Dokümantasyon Merkezimiz var. Kütüphanemizde
şu anda 20.000 cilt civarında kitabım ı z var. Bu kitapların hemen hepsi seçme eserler olup kitap alımınıda daha çok temel müracaat eserleri veya yeni yayımlanm ı ş
olduklarından Türkiye'deki kütüphanelerde pek bulunmayan önemli eserler olmasına dikkat ediyoruz.
Dokümantasyon Merkezimiz ise genel olarak maddeler için kaynak taraması yapmaktadır. Özellikle yabancı dilde yazılmış kaynak eser ve dergiler taranmakta
buradaki bilgilerden maddelerle alakalı görülenler tasnif edilerek dosyalanmaktadır . Bu babdan olarak 240
ayrı dergi ve yaklaşık 1000 adet kaynak eser taranm ış
olup buralardan 10.000 civarında madde için doküman
temin edilmiştir. Ayrıca İndex lslamicus, Library of Congress'in Middle East Collection'u ve önemli yerli kütüphane kataloğları devamlı surette taranmakta olup bu
bilgiler madde siparişi esnasında müellife gönderilmektedir.
- Efendim, gerçekten büyük bir çalışma şu ana
kadar hep hazırlık faaliyetlerinden bahsettiniz. Malum olduğu üzere 8 fasikül yayımlamış bulunuyorsunuz. Ansiklopediniz kamuoyunda ve ilgili çevrelerde
nasıl karşılandı? Size tenkidler geliyor mu?

- Evet geliyor. Okuyucular ve ilim adamlarımı z fert
fert mektuplarla kanatlerini bildirdikleri gibi basında da
hakkımızda bazı yazılar çıktı. Ansiklopedimiz umumi olarak beğenildi ve birçok yerden tebrikler ald ı k. Olumsuz
sayabileceğimiz tek tenkid noktas ı yayın süremizin uzunl uğudur. Ansiklopedimizin cilt sayısı yaklaşık 20-22 civarında olacağından ayda bir fasikül, 12 fasikül bir cilt
eder hesabıyla okuyucularımız tarafından 20-22 sene
gibi bir tahmin yapı l m ıştı r. Ancak burada şuna işaret etmek gerekir ki Ansiklopedimiz ila nihaye ayda bir fasikül ve bir fasikül 48 sayfa yayımlanmayacak. Sürenin
k ı saltılması yolundaki teklifleri menfi bir tenkid olarak değil herkes tarafından çok beğenilen bir eserin bir an önce
sonuçlanması isteğ i ve heyecanı olarak değerlendiriyo
ruz. Aynı heyecanı biz de hissediyor ve ansiklopedimizin daha kısa zamanda tamam l anması için çalışıyoruz.
mak

- Sayın Hocam son olarak okuyuculara ulaştır
istediğiniz bir mesaj var mı?

- Teşekkür ederim. Hem size, hem ansiklopedimize katkıda bulunanlara, hem de okuyucularımızın bize gösterdikleri hüsn-ü teveccühe teşekkür ederim.
Ortaya konan eser gerek yurt içinde gerekse yurtdışın
daki ilgili kişi ve kuruluşlar tarafı ndan son derece müsbet karşılanmışt ı r. Bu başarının devamı için gösterilen
teveccüh ve desteğin artarak devam etmesini diliyorum.

Ansiklopedimiz ila nihaye ayda bir fasikül
ve bir fasikül 48 sayfa yayımlanmayacak.
Sürenin kısaltdması yolundaki teklifleri
menfi bir tenkid olarak değil herkes tarafından çok beğenilen bir eserin bir an önce
sonuçlanması isteği ve heyecanı olarak değerlendiriyoruz. Aynı heyecam biz de hissediyor ve ansiklopedimizin daha kısa
zamanda tamamlanması için çalışıyoruz.
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- Madde yazarı olarak çalışma şeklinizden sözeder misiniz?
-

Yazılacak

ansiklopedi maddesinin türüne göre
ön hazırlık yapılmalıdır. Maddenin bir terim olduğunu kabul edelim. Bu terimin lügat manasının tesbitinden baş
lanmak üzere Kur'an-, Kerim ve Hadis-i Şeriflerde nas ı l
kullanıldığı incelenir. Sonra ait olduğu ilimdeki anlamı
(terim manası) araştırılır. Bu da o ilim alanında ilk dönemden itibaren telif edilen eserlerden başlanmak üzere
günümüze doğru gelinerek tesbit edilmelidir. Bu arada
ıstılahlar için meydana getirilmiş belli kaynaklarla da karşılaştırmalar yapılır. Terim, çoğu zaman ait olduğu ilmin
bir konusunu oluşturur. Bu takdirde o konunun derli toplu. anlatılması gerekir. Konu hakkında ileriye sürülmüş
farklı görüşlere de mutlaka yer verilir. İslami sahada
meydana getirilmiş yerli-yabancı ansiklopediler, yayım
lanmış makaleler vb. dökümanlarda incelenir. Bu dökümanlarda ve ayrıca halk arasında konu ile ilgili bazı
görüşler, yanlış yorumlar varsa bunlar mutlaka söz konusu edilir, gereken inceleme, cevaplama, düzeltme

TÜRKİYE DİYANET VAKFl
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
İDARE MECLİSİ BAŞKANl

Prof.Dr. Bekir TOPALOGLU
1936 yılında Trabzon 'da doğdu . İ l k tahsilinin yanında
hıfzını bitirdi. İstanbul İmam-Hatip Lisesi ve Yüksek İslam
Enstitüsü'nden mezun oldu. Bu arada ilmi çalışmalarını sunarak doktora ve doçentlik a~ademik ünvanları nı kazandı. Ekim 1988 tarihinde de profesörlük kadrosuna atand ı .
Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi' nde Kelam ve İslam Felsefesi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca
Y.Ö.K'ten izinli olarak Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde Kelam ve İslam Mezhepleri İl im Heyeti Baş
kanlığı ile idare Meclisi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Yayımlanmış 20 kadar eseri olan TOPALOc'.ıLU evli ve dört
çocuk babasıd ır.

yapılır.

Madde yazıldıktan sonra, mümkünse aradan biraz
zaman geçirerek tekrar okunur. Fikir, kompozisyon ve
genel mantiki akış açısından redakte edilir. İmlası düzeltilir, son olarak bibliyografyası düzenlenerek bitirilir.
-

Başvurmanız

llğlnl nasıl

gereken kaynakların güvenirlitesblt ediyorsunuz?

- Madde yazımı sırasında başvurulacak Kur'an
ayetlerinin meal ve tefsiri büyük önem taşır. Şahsen meal için Hasan Basri Çantay'ın eserini tercih ediyorum.
Ona baktıktan sonra kendime göre bir meal tesbit edebilmekteyim. Rivayet ve dirayet tefsirlerinden güvenilenler, araştırıcılarca malumdur. Hadisler mutlaka Kütüb-ü
Sitte ve onlara yakın ilk kaynaklardan tesbit edilir. Bunlar için de çeşitli anahtarlar kılavuzlar mevcuttur. D iğer
kaynaklar için özet olarak iki noktaya temas etmek isterim: 1- Şahıslara veya mezheplere ait fikirler kendi

Madde yazıldıktan sonra, mümkünse ara'dan biraz zaman geçirerek tekrar okunur.
Fikir, kompozisyon ve genel mant.iki akış,
açısından redakte edilir. İmlası düzeltilir,
son olarak bibliyografyası düzenlenerek bitirilir.
eserlerinden alınmalıdır. 2- Genel görüşler de ilk ve ana
kaynaklardan çıkarılmalıdır. Gerçeklerin araştırılmasın
da kalıplaşmış umumi kanaatlerle yetinilmemeli; ayrıca
küçük bir muhalefet veya önemsiz bi r detay gibi görünen hususlar da küçümsenmemeli.
- İlk ~efa te'llf bir Ansiklopedi yayınlanıyor, haliyle maddelerin yazılışı oldukça sıkıntılıdır. Hangi
zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

- İslam dünyasında ilk dönemlerden itibaren Ansiklopedik mahiyette eserler yazılmıştır. Bu tür literatürümüz çok zengindir. Ancak bunlar muhteva, şekil ve
tür bak ı mından çağdaş Ansiklopedilerden farklıdır elbet.
. Ülkemizde, özelikle Ansiklopedinin merkezi olan İstan
bul'da ço_k zengin kütüphanelerimiz bulunmakla birlikte katalog çalışmalarımız ve kütüphanelerden
faydalanma imkanlarımız zayıftır. Bundan başka basıl
mış eserlerin ve yeni araştırmaların temini de yurt dahilinde küçük bir oranda olabilmektedir .. Periyodiklerin
takibi ise daha başka güçlükler arzetmektedir. Bütün
bunlar kaynak sağ lamanın açmazlarıd ı r .
Türkçemizin, içinde bulunduğumuz yüzyıl içinde
kelime haznesinin hacim değiş
tirmesi, dilimize yapılan sun'i müdahaleler, hala üzerinde
fikir birliğine varılmış bir imlamızın bulunmayışı da problemlerimiz arasında yer alır. Bununla birlikte Ansiklopedimi;z bu problemlerin her birini çözmenin yollarını
aramakta ve Allah'ın izniyle de başarıya doğru ilerlemektedir.
gösterdiği hızlı değişim,

Asırlar boyunca İslam dünyasının önderliğ ini ve
merkezliği ni yapan ülkemizde İslamı ilimler, İslam tari-

hi, coğrafyası , medeniyeti ve sanatı dallarında ansiklopedi maddesi yazabilecek ciddi ilim adamlarımız vardır.
Ancak ansiklopedi gibi büyük çapta titizlik isteyen bir
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işte fazla bir birikim ve tecrübeye herhalde sahip deği
liz. Bu açıdan Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, aynı zamanda, kendine has bir ekol niteliği de

taşıyacaktır.

- Son· olarak okuyucuya iletmek istediği niz mevar mı?

sajınız

- Madde yazarı olarak
eder misiziniz?

çalışma şeklinizden

söz

- ilim heyeti başkanı yazılmasını istediği maddenin hacmini belirler. Buna bağlı kalmaya çalışarak yazacağ ı maddenin Ansi klopedi Dokümantasyon
Servisi 'nde bilgi poşeti olup olmadığını, Ansiklopedi Kütüphanesi'nde o madde ile ilgili eserler bulunup bulunmadığını araştırırım . Gerektiğinde kendi kütüphanemden
de faydalanarak maddeyi yazarım.
Redaksiyon çalışmalarım da
dahilinde gerçekleşir.
-

arzettiğim

bu esaslar

Başvurmanız

liğini nasıl

gereken kaynakların güvenilirtesblt ediyorsunuz?

- Her ilim dalının belli başlı ana kaynakları vardır.
Bu kaynaklar, asırların süzgecinden, tenkidinden geçerek gelmekte ve kendi sahasında belli bir yeri işgal etmektedir. Onları yazan alimlerin durumu da böyledir. Bir
ilimle uzun zaman meşgul olan kimseler, bu konuda belli
bir merhaleye varacağı için , hangi eserin diğerinden daha güvenilir olduğu hususunda bir meleke kazanırlar.

-

Muhterem okuyucularımız ı n ve müslüman Türk
Ansiklopedimize gösterdikleri ilgi takdirlerin üstündedir. Bu ilgiye d iğer hiçbir ansiklopedi mazhar olamamıştır.
Muhterem
okuyucularım ızın
t?,ize
güvenmelerini ve ilQilerini sürdürmelerini temenni ederim. Allah'ın izni ve imanlı gönüllerin himmetiyle başa
halkının,

rımız devamlı olacaktı r.

TÜRKİYE DİYANET VAKFl
iSLAM ANSİKLOPEDİSİ
HADİS İÜM DALl BAŞKANl
Doç Dr. M. Yaşar KANDEMİR
Yozgat (1941) doğumlu. Yozgat İmam-Hatip Okulu
(1960) ve İstanbul Yüksek lslam Enstitüsü'nden mezun oldu
(1964). İstanbul Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Bölümü'nde
doktora yaptı (1977). 1982 yıl ında yardımcı doçent, daha
sonra da doçent oldu. Halen Marmara Üniversitesi İ lahi
yat Fakültesinde öğret i m görevlesl olarak vazife yapmaktad ı r .

Başlıca eser!eri şunlardır: Mevzu Hadisler/Hadis İlim
leri ve Hadis ıstılahları/Örneklerle İslam Ahlakı/Mutlu Bir
Yuva için/Mutlu Bir Son için/Bir Gönül Yaptın ise/Gönül
Doktoru/Çocuklar için hazırlad ığı 15 kitaplık Dinim Serisi/Yine çocuklar için hazırlad ığı 20 kitap lık Peygamberler Dizisi/Henüz 3 kitabı çıkan Ahlaki Çocuk Hikayeleri Serisi.
A lt ı yı ldan bu yana fakültedeki çalışmalarının yanısıra
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde Müşavere
Heyeti üyeliğ i, Hadis ilim dalı başkan lığı ve redaktörlük görevlerinin yanısı ra Ansiklopediye madde yazmaktadır.

Kaynaklarımız arasında müsteşriklerin çalışmaları

da vardır. Onların verdiği hükümler, vardıkları sonuçlar
daha bir dikkatle incelenir. İlm i dergilerde araştırmaları
neşredilen kimselerin o sahadaki tanınmışlığı da göz
önünde bulundurulur.
- İlk defa te'lif bir ansiklopedi yayınlanıyor. Haliyle maddelerin yazılışı oldukça sıkıntılıdır. Hangi
zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

- Her madde ilmi bir eser olarak ele alınıyor. O
madde hakkında daha önce kim ne söylemiş, ne yazıl
mış, bunu bilme zarureti vardır. 3-4 esere bakarak bir
maddeyi yazmak kolay bir yoldur; ama yeterli değildir .
Sizden önçe o maddeyle meşgul olmuş kimseleri tesbit etmek de yetmiyor. Onların çalışmalarını elde etmek,
sizin vakıf olduğunuz dillerle yazılmamışsa onu tercüme
ettirmek kolay olmuyor. Mesela Baki b. Mahled maddesini yazarken, bu zatın ailesiyle ilgili bir çalışmanın yı l
lar önce yapıldığını, ama bu makalenin Türkiye'de
bulunmadığnı, İngiltere 'den getirtmek gerektiğini gördüm. Madde'yi oradaki temsilcimiz vasıtasıyla temin ettim; ama madde İspanyolca olarak yazılmıştı. Bu dili
bilen birine havale ederek tercüme ettirdik. Sonra da bu
makaleden bir ölçüde faydalandım.
IRCICA (İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) Kütüphanesi İslam Ansiklopedisi'nde bulunmayan
bir hayli kaynağa sahiptir. Bu müessesenin lütufkar yö-

neticileri, kütüphanelerinden faydalanma imkanını verdikleri için, memurlarımız ihtiyaç duyduğumuz eseri veya
fotokopisini getirebiliyorlar. Türkiye Diyanet Vakfı'na
bağlı olarak yeni kurulan İslam Araştırmaları Merkezi
(İSAM) , inşallah yakında zengin bir dokümantasyon temini cihetine gidecek, dünyada İslamiyetle ilgili neşri
yatı getirtecektir. O zaman bu sıkıntılar büyük ölçüde
hafifleyecektir.
- Son olarak okuycuya iletmek
var mı?

istediğiniz

me-

sajınız

- Türkiye Diyanet Vakfı şimd iye kadar kıymetli hizmetler vermiştir . Ama onun en önemli, faydas ı en yaygın , nice nesillere hizmet götürecek olan en uzun ömürlü
eseri İ SLAM ANS İ KLOPEDİSİ olacaktır. Bugün İslam
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Mesela Baki b. Mahled maddesini yazarken, bu zatın ailesiyle ilgili bir çalışma
nm yıllar önce yapddığmı, ama bu
makalenin Türkiye'de bulunmadığmı, İn
giltere'den gettrtınek gerektllfnl gördüm.
Madde'yl oradaki temslldmlz vasıtasıyla
temin ettim; ama madde İspanyolca olarak yazılmıştı. Bu dlH bilen birine havaı
ederek tercüme ettirdik. Sonra da bu makaleden bir ölçüde faydalandım.
dünyasında
yıllar

benzeri çalışmalar plan lan mış, ama aradan
geçmesine rağmen hala neşri ne geçilememiştir.

RÖPORTAJ

1

Bu büyük eser tamamlandığı zaman, başta Arapça olmak üzere, dünyanın belli başlı dillerine tercüme edileceğinde şüphe yoktur.
Bizim insanım ız nice güzel hizmetlere layıktır . Büyük ölçüde kopuk o lduğu kendi öz kültürünü öğrenmek,
onu çocuklarına öğretmek için bu ansiklopediyi bir fı r
sat bilmeli, onu eşine dostuna da tavsiye etmelidir. Benim bir arkadaşım -ki aynı zamanda yaz~rımızdır-yaşları
9-14 arasında değişen üç çocuğunu ansiklopedimize
abone yapmıştır. O da birçoklar ı gibi, çocuklara bırakı
lacak en güzel mirasın Türkiye Diyanet Vakfı İSLAM ANSİKLOPEDiSİ olduğu inancındadır. Asil milletimizin
ansiklopedimize ilgisini gördükçe, daha büyük bir şevkle
çalışıyoruz. Ansiklopediye yazman ı n bir vazife olmaktan öte bir şeref olduğu inancını taş ıyoruz .
- Kıymetli vakitlerinizi ayırdığınız için teşekkür
ederiz.

TÜRKİYE DİYANET VAKFl
VAKlFYAYlNlARl İŞLETMESİ MÜDÜRÜ

- Vakıf Yayınları işletmesi ne zaman kuruldu?
Görevlerinden bahseder misiniz?

Hüseyin Emin ÖZTÜRK

- İşletmemiz, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevel lı Heyeti'nin 12.3.1988 gün ve 170 sayılı kararı ile kurulmuş
tur. İşletmemizin kuruluş gayesi:
"Vakfırııızın

süreli ve süresiz yayınlarının, özellikle

İslam Ansiklopedisi'nin basım ve tanıtımı yapmak, aboGörüldüğü gibi; işletmemiz ,
uygun görülen yayınların üretiminden başlayarak okuyucunun eline geçinceye kadar
uzanan yayın mecrasında görev al mış bulunmaktadır.

ne

işlerini

yürütmek."tir.

vakfımızca yayınlanması

- İş letmeniz İslam Ansiklopedisi baskıya hazır
hale geldikten sonra mı devreye girmektedir?
-Evet. İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü'nce
baskıya hazır hale getirilen fasiküller İşletmemizce bastırılmakta, basılan fasiküller yine işletmemizce dağıtıma
verilmektedir. Ansiklopedinin kapak ve iç kağ ıdını temin

etmek, cilt işlerini yürütmek ve ciltlerin okuyucunun eline ulaşmasını sağlamak işletmemizin görevleri arasın
dad ı r. Vakfımız, ansiklopedinin en iyi kağıda en güzel
şekilde basımını sağlamak için gerekeni yapmaktad ı r.
- Okuyucularınızla haberleşmeniz nasıl oluyor?
istek ve şikayetleri hangi konularda yoğunlaşıyor?

-

Okuyucularımızla haberleşmemiz m"ektuplarla

gerçekleşiyor.

İslam Ansiklopedisi'nin abone faaliyeti Vakıf Yayınları işletmesi
bünyesinde kurulan "Bilgi İşlem Merkezi" ile yapı/maktadır.'

Zaman zaman telefonla arayan abonelerimiz de oluyor. Abonelerimizin istekleri daha ziyade
zamanın kısaltı l ması konusunda yoğunlaşıyor . Ansiklopedimizin tercüme ansiklopediler gibi k ı sa sürede tamamlanması isteniyor. Te'lif bir ansiklopedinin kısa
sürede hazırlanmas ı nın mümkün olmadığı izah edilse
de hızl a değişen hayata uyum sağlamaya çalışan okuyucumuz sürenin kısaltılmasında ı srar etmektedir. Böyle
kıymetli bir esere biran önce sahip olmak isteyen okuyucularımızın istekleri doğru ltusunda çalışmalara hız

.....
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verilmiştir. İnşaallah, planlanan süre içerisinde ansiklo-

pedimiz

tamamlanmış

olur.

- Ansiklopedinin birinci cildini ne zaman vereceksiniz?

- Biliyorsunuz ansiklopedimizin bir cildi oniki fasikülden oluşuyor. Onikinci fasikül piyasaya verilmeden
önce birinci cildi okuyucumuza vermeyi planlıyoruz.
Ekim ayı içerisinde abonelerimize birinci cildi göndermeye başlayacağız.
- Kağıt
etklllyor?

zamları

ve

diğer

girdiler fiyatınızı

nasıl

- Ansiklopedimizin maliyet girdilerinde birinci sı
giderleri alıyor. Son bir yıl içerisinde kağıt fiyatlarında büyük artışlar oldu. 1600 TL'ye aldığımız kağıt
bugün 4730 TL dir. Stoklu çalışmamızdan dolayı kağıt
rayı kağıt

fiyatlarındaki

bu artışları okuyucumuza yansıtmadık. Birinci hamur kağıda dört renk baskılı böyle bir ansiklopedinin fasikül fiyatının uzun süre artırılmaması
vakfımızın okuyucuya yaptığı hizmetle izah edilebilir. Her
zaman için ansiklopedimizin fiyatı piyasa fiyatlarının altında olacaktır .

- Okuyuculara söylemek istedikleriniz var

mı?

ihtiyaç sıralamasında gün geçtikçe aşaokuma oranının az olduğu ülkemizde
okuyucularımızın sayısının yüzbinlerin üzerine çıkması
bizleri sevindirmektedir. Abone sayısı bakımından ansiklopedimiz halen ülkemizde yayınlanan ansiklopediler arasında ilk sırayı almış bulunmaktadır.
Okuyucularımızın bu teveccühüne layık olmaya çalışır
ken, kendilerine abone kartlarını yakında göndereceği
mizi duyurmak isterim.
-

Kitabın

ğılarda kaldığı ,

TÜRKİYE 7. DİNİ

YAYINLAR FUARI
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Baştarafı

32. sayfada

ANKARA FUARI
Ankara'da 7 Nisan Cuma günü Kocatepe Camii avlusunda Devlet Bakanları Saffet SERT ve Cemil ÇİÇEK,
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. M. Said YAZICIOGLU,
bazı parlamenterler Diyanet İşleri Eski Başkanı Dr. Lütfi Doğan, Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı ve Diyanet
işleri Başkan Yardımcısı Halit GÜLER, Mütevelli Heyet
Üyeleri Sami USLU, Yakup ÜSTÜN, Hayrettin ŞALLI ,
Rıza SELİMBAŞOGLU, Şükrü ÖZTÜRK, M. Arif ÖZDEMİR, Vakfımız Genel Müdürü Kemal GÜRAN ile çok sayıda davetli topluluğu katıldı.
Törende, fuar tertip komitesi adına Mütevelli Heyet
Üyesi Yakup ÜSTÜN, Mütevelli Heyet Başkanı Halit GÜLER, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. M. Said YAZICIOGLU, Devlet Bakanı Cemil ÇİÇEK, ve Devlet Bakanı
Saffet SERT günün mana ve önemini belirten birer konuşma yaptılar. Fuar, Devlet Bakanı Saffet SERT tarafından açıldı.

İSTANBUL FUARI
İstanbul'da 14 Nisan Cuma günü Fatih Cami avlusunda açılan fuara İstanbuJ Vali Muavini Tamer ERSOY,
Fatih KAYMAKAM!, Cemalettin SEVİM, Fatih Belediye
Başkanı Yusuf GÜNAYDIN, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim BODUR, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Vakfım ız Mütevelli Heyet Başkanı Halit
GÜLER, Mütevelli. Heyet Üyelerimiz Sami USLU,

Yakup ÜSTÜN, Hayrettin ŞALLI , M. Arif ÖZDEMİR,
Şükrü ÖZTÜRK, Vakfımız Genel Müdürü Kemal GÜRAN, İslam Ansiklopedisi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Halis AYHAN, Türkiye Gazetesi sahibi Enver ÖREN, İs
tanbul Müftü Vekili Fikri GÜLTEKİN, Fatih Müftüsü Haki DEMİR ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Tarihte camiler, ibadet ihtiyacının karşılanma
müslüman halkın eğitilmesi faaliyetlerine de sahne olmuştur. Bu gelenek, Vakfımızın 7
yıldır sürdürdüğü Dini Yayınlar Fuarlarının cami
avlusunda açılmasıyla günümüze taşınmıştır.
sı yanında

~
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Halkımızın 7 yıldır bu fuarlara gösterdiği ilgi,
binlerce kitaptan oluşan bu tablo karşısında duyduğu heyecan, Vakfımızın bu konudaki gayretinin
asıl kaynağını teşkil etmektedir.

Ankara Dini Yayınlar Fuarı ' rıı açıldıği günden
itibaren binlerce kişi gezmiş, KocatepeCamii 'nde
hergün olağanüstü sahnelerle karşılaşılmıştır. Ankaralı okuycular 7000 çeşit dini ve milli eserin sergilendiği 84 yayınevinde aradığı eseri bulabilmenin
sevincini yayıncısıyla paylaşmıştır.
İstanbul Fatih Camii avlusunda açılan fuara
davetliler ve İstanbullullar büyük bir ilgi göstermiş,

Fatih halkı Dini Yayınlar Furanı'na ev sahipliği yapabilmenin bütün titizliğini sergilemişlerdir . Fuarın, İstanbul Fatihi'nin camisiyle, Fatih'in türbesiyle
iç içe olması, İstanbullu okuycuyu, İstanbullu ziyaretçiyi bir kat daha memnun etmiştir.

Her iki fuarda da ziyaretçi sayısının % 70'ini
Üniversite gençliğinin teşkil etmesi, gençliğin özellikle ilmi ağırlıklı kaynak eserlere rağbet göstermesi, düşünme ve araştırmaya sevkeden yayınlara ilgi
göstermesi fuarın gerekliliğine ve şartlılığına fuar
yöneticilerinin dikkatini çekmişti r.
Ankara ve İstanbul fuarlarında en çok satan
Kur'an-, Kerim, Kur'an-, Kerim'in Türkçe
açıklaması , Kur'an tefsiri , Hadis, Fıkıh , İlmihal , İs
lam Tarihi gibi kaynak eserler başta olmak üzere
Kur'an-, Kerim'in tamamının okunduğu video-teyp
kasetleri, Kur'an öğretmek için hazırlanan video
ve teyp kasetleri, ilkokul öncesi çocuklara, ilkokul
ve ortaokul öğrenci lerine eğitici drama türü video
ve teyp kasetleri ile Üniversite gençliğine hitap
eden ilmi kaynak eserlerle fikir kitapları oldu .
yayınlar

Vakfımızca
arı

2

Mayıs

organize edilen 7. Dini Yayınlar fuKadir gecesi günü sona erdi.

ZİYARETÇİLERİN-DİLİNDEN DİNİ YAYINLAR FUARI
Diyanet Vakfı 'nın organize ettigi Dini Yayınlar Pua7. sini de görmek nasip oldu. Fuarın faydasını söylemeye gerek yok. Ziyaretçisinin çokluğundan belli.
Giderek daha büyük organizasyonlar olması dileği ile.. .
rı 'nın

Dini Yayınlar Fuarlarının tekrarlanması, yayılması sevindiricidir. Fuardaki canlılık hareketlilik özellikle gençligin i[gfsl oldukça güzel.
M. Vehbi DİNÇERLER
Hatay Milletvekili

Hazım

KUTAY
Ankara Milletvekili

Allah'm " Oku" buyruğu ile ibadet olan okuma ve
zevkini artıran Türkiye Diyanet Vakti 'nm
7 yıldır her Ramazan-ı Şerifte yapageldtgt Dini Yayınlar
Fuarı çok yararlı olmaktadır. Gelecek yıllarda gelişt1rf
lerek "İslam Milletler arası " haline dönüştürülmesi de
müslümamn ufkunu genişletecekHr.
öğrenmeyi ve

Dr. Lüttl DOGAN - Dr. Asaf DEMİRBAŞ

Kitap fuarları Türk Kültür hayatım cacılandıracı çok
müstesna olaylardır. Galiba en iyi fuar/an da Türkiye Diyanet Vakti organize ediyor.
Yavuz BAHADIROGLU

Yazar

Cenab-ı Hakk' m fnsan/ıga lütfettigi sönmez güneş
olan İslamiyetle i[gflf yayınların sergilenişi ahlaki yönde
yıkıcı pek çok faaliyetlere karşı Türkiye Diyanet Vakti ' mn önayak olduğu Dini Yayınlar Fuarları milletimiz için
gayet yararlı bir uygulama olmuştur.
Alpaslan TÜRKEŞ
M.Ç.P. Genel Başkam

inançlarımızı en iyi bir şekilde temsil edebilmek, yaşatabilmek

için ehil kişilerin bir araya gelerek bu organizeyi yapmaları kadar gurur verici bir hareket olamaz.
Şevket

YILMAZ

Türk-İş Başkam

Türkiye Diyanet
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Merkezi hükümette Kocatepe Camfi avlusunda açı
lan Dini Yayınlar Fuarı'nı düşünerek gezdim. Gençlerin
kitaplar etratında dolaşmalannı zevk.le izledim. Organizasyon mükemmel.
Adli KÜÇÜK
Konya Milletvekili

7. Dfnf Yayınlar Fuan ' nda Türk gençl[gi_nin ve Türk
etmek, Dini yayın
lann gerek kemiyet gerekse keyfiyet itibariyle mesafe
katetmiş olması oldukça manalıdır.
insanının gururlandı.gını müşahede

M. Zeki UZUN
Tokat Milletvektlf

Manevi değerlerin tesisinde Diyanet Vakfi'nın gösterdtgi_ üstün gayret, d{ni neşriyat yapan yayınevlerinin
İslamı daha iyi anlatabflmek için gösterdikleri fevkalade faaliyet bizleri memnum etti.

Prof. Dr. Ercüment KONUKMAN
Devlet

Bakanı

Yüce İslam dininin gerçek yönü ile öğretilmesi en büyük cthadlardan biri, belki de çağımıza göre en önemlisidır. Türkiye Diyanet Vaktı 'nın çok yararlı hizmetleri
yanında mübarek Ramazan Ayı'nda anenevi olarak düzenled(gi kitap fuarlarının büyük bir boşluğu doldurduğu inancındayım.

Alt COŞKUN
TOBB Başkanı

Türkiye Diyanet Vakti'nın büyük başansı 7. Dlnf Yamüminlerin yanık gönlüne tatlı bir serinlik
sunmakta imanlı gönülleri coşturmaktadır.
yınlar Fuarı,

Fehim ADAK
Bayındırlık

Eski

Bakanı

Kitapla ilgili hizmet ve gayretlerin Ramazan Ayı 'na
oruç kadar yakıştı,gını burada ifade etmek istiyorum.
Türkiye ·Diyanet Vakti olarak böyle bir organizasyonu
gerçekleştirmekten mutluyuz.
Halit GÜLER
Diyanet İşleri Bşk. Yrd.
T.D. V. Mütevellf Heyet Başkanı

Müslümanlann aydınlatılmasında çok büyük bir merhale olan kitaba gösterilen bu ilgiden çok memnun
oldum.
Tamer ERSOY
İstanbul Valf Yardımcısı

Kitap, Cami ve Vakıf. İslamın en çok değer verd(gi
bu eserler ve müesseseleri birlikte düşünmek, dinimizin yüce değerlerini günümüz anlayışında en güzel bir
şekilde yorumlamaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Halis AYHAN
TDV. İslam Ansiklopedisi Gn. Md.
Türkiye Diyanet Vakfi'nın başlatmış olduğu bu hanice yıllar devam etmesini gönülden niyaz ederim.
yırlı hizmetlerin başanyla

İbrahim BODUR
İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı

7. Dini Yayınlar Fuarı'nı gerçekten son derece büyük bir memnuniyetle gezdim.Özellikle vatandaşlarımı
zın yayınlara olan ilgisi bir mutluluk kaynağı. Türkiye
Diyanet Vakfi 'nın bugüne kadar süregelen fevkalade faaliyetlerini ve başarılannı bu fuar vesilesiyle kutlarım.

Veysel ATASOY
Zonguldak Milletvekil{
Böyle nadide bir organizasyonun getireceği faydalan
anlatmak mümkün olmamaktadır.
Y.Zlya ALÇAKAKAR
TV Prodüktörü
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Türkiye Diyanet Vakfi'nın düzenlediği kitap tiıarla
büyük rolü var. Bu yıl 7 ndsi açılan tiıar teşebbüsünü candan
rının kısır kültür ortamımızın canlanmasında
kutlarım.

Özellikle genç neslin mllll ve manevi bakımdan bl/gi/endfrllmest, yetiştirilmesi için önemli olan kitap ve
benzeri eserlerin teşhiri suretiyle sunulması, Türkiye 7.
Dini Yayınlar Fuarları için başarılı bir faaliyet olmuştur.

Fehmi KORU
Gazetecf

Hamdi ARDALI
İstanbul Emniyet Müdürü

bütünüyle idrakine hizmet eden müslümanın hem okumasına yardımcı olan ve hem de gönlüne inşirah veren bu gayretlerin neticesiz olmadığı
kanaatindeyim.

Fuarın ahlaki, dini bflg[leri yeni neslimize daha güzel verecegtnden, gelecegt inançlı, manevi duygu ve düşüncelerle dolu bir genç yetiştirecegtmfzden çok
gururluyum.
Cemalettin SEVİM
Fatih Kaymakamı

Ramazanın

Dr. Cezmi BAYRAM
ist. Türk OcagJ Şb. Bşk.
islami bi~lere büyük bir ihtiyacın olduğu bugünün
Türklyesinde bu tiıan her sene düzenlemek ülkemize yapılan çok önemli bir hizmettir.

Prof. Dr. Nevzat YALÇlNTAŞ
Dini Yayınlar Fuan' na gösterilen alaM ve ziyaretçi
büyümektedir. Bu da dinimilli neşriyata halkımızın ne derece muhtaç olduğunun
delflfdir.
kalabalığı yıldan yıla çıg gibi

Prof. Dr. Ayhan SONGAR
Türkiye Diyanet Vakfi'nın 7. Dini Yayınlar Puan'nda
aram/an her kitap ve yayını bulabflme imkanı, konumu,
avlunun tanzim edilişi mükemmel, daha büyük fuarlara ...
Rıza Silahlı

PODA
Sanatçı

Diyanet Vakti 'nın yıllardan beri güzel bir şekilde ilerleyerek Türkfyemfze iman ışıklarını ve din bilg[sinl saçan bu kitap fuarını gezmekten ve bu yıl ilk defa
ogullanmı yanıma alıp gezmekten büyük memnunluk
duydum. Bunu başlatan ve yaşatan ve daha ileriye götürecek olanlardan Allah razı olsun.

Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOGLU
lRClCA

Başkam

Türkiye 7. Dini Yayınlar Puan 'nı lig[ ve inşirahla gezdim. Popüler kitapların yanında ilmi değeri hakikaten
yüksek eserlerin de büyük lig[ gördüğünü müşahede etmek bana ferahlık ve ümit verdi.
Taha AKYOL
Gazeteci
Mtllf kültürümüzü kalkınma faaliyetlerinin kalbine
hedefl dogrultusunda faaliyet gösteren
Türkiye Diyanet Vakti 'nın düzenlediği tiıarlann çok faydalı sonuçlar dogtıracagına inanıyorum.
yerleştirmek

Namık

Kemal ZEYBEK
Kültür Bakam

Dini Yayınlar gibi ulvi bir vazifeyi insanlığın hizmetine ulu hakan Fatih Sultan Mehmet Han 'ın Camii'nde
sunmak fevkalade bir harekettir.
Özkan ADALI
Fatih Mflli Egttim Müdürü

Türkiye 'de dini havanın yayılmas!nda büyük tesiri
olan bu gibi faaliyetler insanları mutlu etmektedir.
İhsan TOKSARI
Eski İstanbul Milletvekili
Türk-İslam kültürüne büyük etkisi ve katkısı olan bu
hizmetin, giderek yüce millettmtze daha etkflf olarak yayılmasını dilerim.
M. Remzi GÜRSU
İstanbul Vali Yardımcısı
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BATI TRAKYALI 28 İMAM-HATİP YURDUMUZDA
HİZMETİÇİ EGİTİM KURSU GÖRDÜ
Batı

Trakya'da cami ve mescitlerde görev yapan 28
imam-hatip Türkiye'de hizmet içi eğitim kursu gördü.
soydaşımız

Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa M. Salih Okutkan
merkezi'nde kurs gören imam-hatiplerin iaşe ve
ibateleri Vakfım ızca karşılandı. Ayrıca her bir görevliye
maddi destekte bulunmak amacıyla 200.000 TL. yardım
da bulunuldu. Öte yandan kendilerine Diyanet İşleri Baş
kanlığı ve Vakfımız bası l ı, sesli ve görüntülü
yayınlarından birer koli de kitap yardımında bulunuldu.
Ancak bu din görevlisi soydaşlarımız Türkçe yayınların
Yunanistan sınırında yakılacağı endişesiyle kitapları alamadılar. Haber Bültenimizin baskıya girdiği günlerde Gümülcine 'den 30 imam-hatip ile 29 Vaize daha
yurdumuza gelerek hizmet içi eğitim kursuna katıldılar .
Eğitim

Kursa katılan 30 İmam-hatip ile 29 Vaize'nin kurs
müddetince iaşe ve ibate masrafları Vakfımızca karşı
landı . Ayrıca her bir kursiyere 250.000. TL. maddi yardımda bulunuldu.
Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımızın ve din görevlilerinin yaşama ve çalışma şartlarını öğreneb i lmek
için İmam-Hatip ve diğer ilgililerle Hüseyin ÖZTÜRK
görüştü .
Batı Trakya, yurdumuzun Trakya bölgesine komşu,
bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Dedeağaç,
Gümülcine, İskeçe, Kavala, Drama, ve Serez çevresini
oluşturan bölgeye verilen isimdir.
·
Batı

Trakya, 1364 yılında Murat Hüdavendigar zamanında Hacı İlbey komutasındaki kuwetlerce kazanı
lan Sırp Sındığı zaferi ile fethedildi. Fetih, 1392 yılında
Selanik, 1397 yı lında Atina'ya kadar genişletildi. Bu topraklar yaklaşık 450 yı l Türk hakimiyeti altında kaldı. Daha sonra Mevcut Statü (24 Temmuz 1923 İngiltere,
Fransa, İtalya, Yunanistan ve Türkiye tarafından imzalanan LOZAN ANTLAŞMASI..) ortaya çıktı.

.... Bir ülkede yazdığı kitaptan dolayı biri tutuklanır,
insan haklarıyla ilgili tüm kuruluşlar ayağa kalkar. Bir
ülkeye, komşusu ülkeden mülteciler gelir, yerleşir, dünyanın çeşitli ülkelerinden bir takım insancıl ekiplerin biri gelir, biri gider. İsrail'de başıboş bir hayvan silah
sesinden ürkerek İsrail askerine tekme sallar, hayvan
tutuklanır, tüm hayvan sevenler ve insancıl örgütler olayı
kınar. Vatanına-ve milletine fikirleriyle biri ihanet eder,
sınır dışı edilir, yine çeşitli ülkelerin insancıl örgütleri paneller düzenlerler, kongreler düzenlerler, insanlık adı
na sayısız bildiri dağıtırlar....
Batı Trakya'da yıllardan beri süregelen Yunan zulmü, Defalarca yazıldı , çizildi. Soydaşlarımıza yapılan iş
kenceler, cefalar, çektirilen ızdıraplar dünyaya
duyuruldu. Zulüm görenler müslümanlar olduğu için ortalığa bir sessizlik çöktü. Sessizliğin bozulmasından rahatsız olanlar ise zulmü yerinde görmek adına gelip
Atina'da kahvelerini içip geri döndüler.
Soyd_aşlarımıza sorduk. "Bu zulümler dünyaya duyuruldu, hiç kimse gelip ilgilendi mi" diye ... Acı bir tebessümle: "kimler?" diye cevap verdiler ve arkasından
ilave ettiler, "Biz Türküz ve müslümanız , Türkiye'den
başka ........ "

Bizi~LE YAŞAMAYAN
BiZi ANLAYAMAZ ...
...... kan içmek nedir biz biliriz.
......

canlı canlı

ölüm nedir biz biliriz.

...... namaz saati gelince hep bir bomba sesi
beklemesini biz biliriz.
... ... 9 yaşında çocukların okuldan zorla alı
narak tarlalara çalıştırmaya götürülürken arkalarına baka baka gidişlerini biz biliriz.
. . . . . . ölmeyi, öldürülmeyi, prangayı biz biliriz.
. . . . . . müslüman olduğumuz için günlerce aç
ve susuz kalmayı biz biliriz .
. . . . . . kendi mahsulümüzü satarken ya da
ken aşağılanmayı, horlanmayı biz biliriz .

alır

...... hiç gülmenin, gülememenin ne demek
olduğunu biz biliriz.
Biz biliriz, biz yaşarız. Biz.. . biz dünya
durdukça.
Böyle diyor bu

acıyı

....

çeken insanların yüz ifadeleri,
binde biri bu sözler ...

konuşmadan anlattıklarının
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BATI TRAKYA'DAN (İskeçe ve
Gümülclne'den) NOnAR ...
Lozan Antlaşması'na göre Batı Trakya Türkü kendi dini liderini kendi seçmesi gerekirdi. Bu yasa, 1986
yılında çiğnendi. Bu yıldan sonra kendi mütfümüz vefat
edince, Yunanistan kendi istediği müftüyü tayin etti. İs
keçe ve Gümülcine'de yaşayan Türklerin baskısı sonucu bu müftü istifa etti. İkinci müftü tayin edildi. Bu da
hükümetin adamıydı, müftü koruma altında evinden alı
nır evine bırakılırdı. 60.000 Nüfusun O/o S0'i bu müftüyü
istemedi, % 20'1ik isteyen grup ise hükümet emrinde
çalışanlardı.

Bulgaristan'daki zulmün aynısı Yunanistan'da mevcuttur. Yunanistan basınına zaman zaman demeçler verildi. "Burada Müslüman Türk yoktur" diye.
1954'den 1967'ye kadar 3065 sayılı kanunla Batı
Trakya Türkleri toplum olarak kabul edilmişti. Bütün resmi evraklarda Türk lafzı geçiyordu, 1967'deki askeri cuntayla bu haklar kalktı. Azınlık olarak kabul edildik.
Kur'an kursu hocalarına çok ağır cezalar veriliyor.
100.000.000. TL. cezaya çarptırılan hocalar ömürboyu
kitaplarını kapattılar.

Herhangi bir mal satışı yok, yıkılan binalara tamir
izni verilmiyor, yeni bina yapımına hiç izin yok. 10 kişi
lik bir aile tek göz odada yatıp kalkıyor. Bazı ürünleri ekemiyoruz. Domates en verimli ürün olmasına ve en çok
da bizim topraklarda yetişmesine rağmen domatesi biz
yetiştiremiyoruz. Hiç işe yaramayan ürünlerin ekimi bizlere veriliyor. Camilerin ufak tefek tamirini ancak seçimlerden seçime yapabiliyoruz.
Tarlalarımızın en verimli tarafları toprak reformu adı
ile bizden alınarak Yunan köylülerine verilirken, mezarlıklarımız dozerlerle kazılarak tarla yapılıp bize veriliyor.

Yunan mahallelerinde kanalizasyon, asfalt, su, elektrik en modern cihazlarla gelir, bizim mahalleremiz ancak seyreder. Yunanlıların el ile yapılacak bütün işlerinde

Türk hanımları çalışır, Yunanlıların
renlerini takip ederler.

hanımları eğlence

tö·

Çocuklarımızın eğitim gördüğü kitaplar 1965 yılına
ait. Aynı kitapları fotokopi yapıp her yıl yeniden okutuyoruz. Çünkü Türkçe kitap yasak, sınırdan içeri almıyor
lar. Türkçe ve matematik dersleri yunan öğretmenleri
tarafından devamlı denetlenir, yüksek tahsil yapan gençlerimize iş verilmez.
Müthiş

bir eritme harekatı var. Türklerin yoğun olbölgelerqe Yunanlılar hususi ortaokul açıyorlar, çocuklarımız ı zoFla okutarak, kendi eğitimlerini veriyorlar.
Aileler arası çatlaklar zuhur etmeye başladı . Cenaze yı
kamak için insan bulamıyoruz.
duğu

Bizimle

yaşamayan

bizi anlayamaz ....

TÜRKİYE 'DEN

NOnAR ...
Batı Trakya'da Türkler Yunan hükümetinin baskı ve
eritme politikası sonucu cehennem hayatı yaşarken İs
tanbul'daki rum azınlık 55 milyonluk Türkiye nüfusunun
en müreffeh kesimini meydana getirmektedir. Bu Rumlar
azınlık hakları yanında Türkiye'deki her türlü vatandaş
lık haklarından yararlanmaktadırlar. Lozan'da verdiği söze sadık kalan Türkiye bunlara hiç bir baskı
yapmamaktadır.

Batı Trakya'da Türklere bir un değirmeni gibi küçücük bir işyeri açma izni verilmezken, Türkiye Odalar
Birliği ' n in ithalatçı-ihraacatçı katoloğuna bakılırsa çok sayıda İstanbullu Rum vatandaşın büyük fabrikalar ve büyük işyerlerine sahip olduğu görülür.

Rumların İstanbul'daki 6 lisesine karşılık Batı Trak-

ya'da iki Türk lisesi

vardır .

Türkiye'de kiliseler, patrikhaneler aslına uygun olarak restore edilirken Batı Trakya'da camiler yıkılıyor .
İşte Lozan, işte iki örnek .....

SENEGAL oSENEGAL oSENEGAL oSENEGAL oSENEGAL oSENEGAL oSENEGAL oSENEGAL
Başkenti

: Dakar

Nüfusu

: 5.780.000

Yönetimi

: Cumhuriyet

Yüz Ölçümü

: 197.722 Km 2

Müslüman

Oranı

: % 82

Uzakta bir üniversite var. Çok uzakta; ne suyu, ne
elektriği var. Ne telefonu, ne öğrenci servisi, ne kantini, ne spor sahası var. Ne makam otolu rektörü, ne fiyakalı giyinebilen öğrencileri var. Ne modem kara
tahtaları ne de oturabilecekleri sağlıklı sıraları, ne tebeşirleri ne de silgileri var.
Dünya Üniversiteleri arasında ilkelilkte ilk sırayı
üniversite!!! Sebep! Fakir oluşları. Sebep! Müslüman oluşları. Sebep! Üniversitede İslami eğitim görmeleri . . . Dünyada insanlık adına savaş veren ülkeler
için bu nedenler neyi ifade eder acaba .. . . ?
alır bu

UZAKTA BİR ÜNİVERSİTE VAR ...
ÇOK UZAKTA ...

Türkiye Diyanet

Vakfı
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Okuyabilmek için 10 km yolu yalınayak y aya yüriiyen insanlar. . Okuyabilmek için bir sabah kahvaltı
sıyla gününü geçiren insanlar... Defter alamadığı için
kitabının sayfa kenar boşluklarını defter olarak kullanan insanlar.. İlim tahsil edebilmek uğruna ders yapabileceği taht.a. parçasını bulamayan insanlar... Kuruyan
boğazlarını ıslatabilecek kadar sıhhi su dahi bulamayan
insanlar.. .
Bütün bu olumsuzlukları unutup Allah için, din için
kültürleri altında, baskıları
altında ezilmemek için, inancını onlara haykırabilmek
için verilen kutsal mücadele ...
başka insan topluluklarının

İşte bu kutsal mücadelenin verildiği eğitim yuvası ...

25
)erinden

Frans ızlar hiç bir ülkede
Afrika ülkelerinde çok iyi başarıyor
lar. Çünkü diğer dallardaki ilim adamları Fransa'da ye-

tişiyor.

Ülkemizde müslümanların çoğunluğuna rağmen küçük bir hristiyan grubu oldukça etkili, bütün destekleri
Vatikan'dan geliyor.
Henüz Enstitümüzde ne suyumuz var, ne elektri30 km uzaklıkta olmas ı na rağmen ala-

ğimiz. Elektrik
mıyoruz.

Bu şartlara rağmen tüm gücümüzle hizmet vermeye çalışıyoruz . Bize gösterdiğin iz yakın ilgiye teşekkür
ederiz." dedi.
kanı

Senegal Cumhuriyeti 'nde Coki İslam Enstitüsü adı
altında İslami eğitim veren bir yüksekokul . ....

Bu okulun kurucusu merhum Prof. Ahmet SABİR
LA, 85 yaşında geçen yıl vefat etmiş .
Ahmet SABİRLA'dan sonra okula sahip çıkan Coki İslam Enstitüsü'ne Yardım Cemiyeti "AAIIC" den 3
kişilik heyet, Türkiye'yi ve Türkiye'deki dini kuruluşları
tanımak üzere yurdumuza geldi.
Çeşitli
fımızı

dini ve resmi kuruluşlarla görüşen heyet Vakda ziyaret etti. Vakfımız Mütevelli Heyetine Ensti-

tü çalışmaları ile ilgili olarak bilgiler veren heyet üyeleri
iki gün süre ile vakfımızın misafiri oldular.
Cemiyet genel sekreteri Mamadou Lo, Türkiye'ye
ziyaretlerinin sebebinin; gıda alanında ve dini eğitim konusunda yapılacak yardımlar için görüşmeler yapmak
olduğunu ifade etti. Daha sonra Mütevelli Heyetimize
slayt gösterileri ile Enstitüyü anlattı :
"Coki İslam Enstitümüzün 2600 öğrencisi var. Bölgemiz kuraklıktan oldukça etkilenmektedir. Öğrencile
rimizin hepsi fakirdir. Okulumuzda temel eğitim olarak
Kur'an, Arapça, Fıkıh ve diğer dersler okutulmaktadır.
Gelişmiş bir insan kaynağı olmasına rağmen bir kültür boşluğu vardır. insanımız kendi kültürlerini kendi dil-

öğrenemiyorlar.

başaramadıklarını

Bu heyet, Türkiye'deki ilgililere Senegal Cumhurbaş
ABDOU DIOUF'un bir mektubunu da getirdi.
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İZMİR / Merkez

·

İZMİR MÜFTÜLÜK SİTESİ İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR
Vakfımız İzmir şubesi öncülüğünde yaptırılan müftülük sitesi inşaatının
bu yıl sonunda tamamlanması bekleniyor. Halen inşaatının büyük bir bölümü bitmiş olan site 400 m2 alana inşa ediliyor.
İzmir'in kültür merkezi haline gelecek olan site, 7 kattan oluşuyor. Bodrum katında arşiv, birinci katında hac bürosu ile 120 m2 ilk bir alanda dinimilli muhtevalı bütün eserlerin satılabileceği Türkiye Diyanet Vakfı Yayıne
vi, ikinci katta 360 m2 lik bir kütüphane, 3. katta çeşitli kültür etkinliklerinin
yapılabileceği 200 kişilik modern bir konferans salonu, 4. katta müftülük makamı ve idari bürolar, 5. katta Türkiye Diyanet Vakfı İzmir Şubesi ve idari
bürolar, 6. ve 7. katta misafirhane yer alacak.

ÇERKEŞ

/

Ça n k ı rı

ÇERKEŞ MÜFTÜLÜK SİTESİ
HİZMETE GİRDİ
Mülkiyeti Vakfımıza ait 1445 m 2 arsa üzerine inşa edilen
Müftülük Sitesi ve Kur'an Kursu hizmete girdi.
Geçtiğimiz ay yapılan törene Çankırı milletvekili Dr. Necmettin ŞEYHQ(jLU, Belediye Başkanı Abdülkadir AYDEMİR ,
Çerkeş Kaymakam Vekili Tekin CIVAŞ, Diyanet İşleri Başkan
•1 Y_çırdımcısı Hamdi MERT, Vakfımız Mütevelli Heyet Üyesi Ya. kup .ÜSTÜN, Çankırı Mütfüsü Musa DO(jAN katıldı.
Törende bir konuşma yapan Çerkeş Müftüsü ve Vakfımız
şube başkanı Alaaddin GÜRPINAR;'Siteve kız Kur'an kursunun Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi ve Çerkeş Şubesi
ile din görevlilerinin fedakarane çalışmaları sayesinde, 15 ay
gibi kısa sürede bitirildiğini söyledi. Müftülük sitesinde; müftülük hizmet birimleri, Türkiye Diyanet Vakfı Çerkeş Şubesi ,
toplantı salonu, misafirhane, kız Kur'an kursu ve 7 adet lojman
bulunuyor " dedi.
Vakfımız adına bir konuşma yapan Mütevelli Heyet Üyesi
Yakup ÜSTÜN, "Türkiye Diyanet Vakfı'nın , bütün vatan sathında köprü, yol, cami Kur'an kursu, müftülük sitesi, öğrenci
yurdu gibi kamu yararına bir çok hayırlı hizmete öncülük ettiÇerkeş

ğini ,

bu eserin de böyle bir mefküre sonucu ortaya çıktığını ,

Çerkeş ilçesinin bu bina ile dine hizmet konusunda büyük bir

imkana kavuştuğunu " belirtti.
Diyanet işleri Başkanlığı adına Başkan Yardımcısı Hamdi
MERT konuştu . Mert; " Vicdanlarda Allah korkusu, din duygusu oldukça insanların din ve vatana ihanet edememiyeceğini ,
bu ve benzeri eserlerin gençliğimizin vatan ve millet sevgisiyle daha da dopdolu olmasına yardımcı olacağını" kaydetti.
Bu konuşmacılardan sonra site "hayırlı olsun" dilekleri ile
hizmete açıldı .

KARABURUN / İzmir
İLÇENİN İKİNCİ CAMİSİ YAPILDI
İzmir ili Karaburun ilçesine ikinci cami Karaburunlu bir hayırsever tarafından yaptırıldı.
Bugüne kadar tek camisi bulunan turistik özelliğe sahip ilçelerimizden Karaburun'da
ikinci caminin yapımı sevinçle karşılandı .
· Mülkiyeti Vakfımıza ait olan arsayı aynı ilçenin hay ırseverlerinden Gülsüm Subaşı bağışladı. Yaklaşık 150 milyon TL'sine mal olan caminin tüm masraflarını yine aynı ilçe eşra
fından hayırsever vatandaşımız Nurettin ÜNLÜ karşıladı. Geçtiğimiz günlerde ibadete açılan
cami ile ilgili olarak Karaburun Müftüsü Emin ARIK şu bilgileri verdi.
"Bir adet camisi bulunan Karaburun ilçesi turistik bir ilçemizdir. Bugüne kadar ikinci
caminin yapımı hiç düşünülmemiş. ilçe halkından Gülsüm Hanım arsasını cami yapmak
kaydıyla Vakfımıza bağışlayınca Nurettin ÜNLÜ adlı hayırseverimiz de bu oağıştan duygulandığını söyleyerekcamininnşaatı ve mefruşatı ile iki adet lojman ve b!r adet misafirhanenin yapımını üstlendi. Her iki hayırsever din kardeşimizin hayı rlarının kabulünü Cenab-ı
Hakk'dan niyaz ediyorum.''
Hayırsever vatandaşlarımızın bu teşebbüsleri ilçe halkı tarafından da memnuniyetle
karşıland ı.

. Türkiye Diyanet

Vakfı
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T. ALİ ÜMİT VE HATİCE AKGÜN 'ÜN BAGIŞI
Aydın ili Nazilli ilçesinde halen üzerine cami ile külliyesi bulunan 817.78 m2 arsa Vakfı mıza bağışland ı.

Nazilli Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Nazilli Şu
be Başkanı Halil YAVUZ'un verdiğ i bilgiye göre; bugünkü değeri 700.000.000. TL olan a rsanın sahibi merhum
Mehmet AKGÜN vefatından önce arsa üzerine cami,

SUŞEHRİ

/ Sivas

okuma odaları, gasilhane ve diğer müştemilatını

inşa

et-

tirmiş, ölümünden sonra varisleri T. Ali ÜMİT ve Hatice AKGÜN tarafından bugünkü haliyle kullanılmak

üzere

Vakfı mıza bağışlanmıştır.

Söz konusu

bağış

Nazilli

halkınca

memnuniyetle

karşı lanmıştır.

. , . -._ ·:

MEHMET KIRCA'NIN BAGIŞI
Sivas ili, Suşehri ilçesi eşrafndan hayırsever vatanMehmet KIRCA 15 milyon TL değerindeki ar-

daşımız

. sasını

Vakfımıza bağışladı.

Suşehri müftüsü ve Vakfımız Şube Başkanı Ali BİN
GÜL'ün verdiği bilgiye göre; hayırsever vatandaşımız

Mehmet KIRCA'nın 15 milyon TL değerindeki arsasını,
cami ve Kur'an kursu yapılmak üzere Vakfımıza · bağış
lamıştır. Bu bağış, Suşehri ilçesinde şubemize yapılan
ilk bağış olmuştur. Sözkonusu arsa üzerine Suşehri'nde
ki en güzel cami ve Kur'an kursu inşa edilecektir.

KULA

r Manisa

·- · .

·.

- . · . _·

·

HASAN ÖZVAMAN 'IN BAGIŞI
Manisa ili Kula ilçesinde birine Kur'an kursu diğe
rine müftülük sitesi yaptırılmak üzere iki arsa Vakfımı
za bağışlandı.
Kula Müftüsü ve Vakfımız Şube Başkanı Ahmet ERDOGAN'ın verdiği bilgilere göre; Kula ilçesi Gökçeören
Bucağı

belediyesi Bucak girişinde bulunan 50 milyon
TL değerinde 2027 m 2 'Iik arsasını yatılı Kur'an kursu yapılmak üzere sembolik bir bedelle Vakfımıza vermiştir.

Aynı ilçe halkından Hasan ÖZYAMAN isimli bir vatandaşımız da Ankara İzmir Devlet Karayolu üzerinde100

milyon TL değerindeki 1594 m2 lik arsasını müftülük
sitesi yapı l mak üzere Vakfı mıza bağışlamıştır.
Söz konusu arsaların mülkiyetlerinin dini hizmetler- .
de değerlendirilmek üzere Vakfımıza bağışlanmış olması, Gökçeören Bucağı ve Kula ilçesi halkınca
memnuniyetle karşılanmıştır.

MÜFTÜLÜK SİTESİ'NİN TEMELİ ATILDI
Afyon ili

Sandıklı

ilçesi müftülük sitesinin temeli

atıldı.
Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan

temel atma törenine Afyon Valisi Bedir AKSOY, Sandıklı Kaymakamı Osman GÜNEŞ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hamdi
MERT, Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyeleri Yakup ÜSTÜN,

ALPU /

Esk i şe h i r

.

.· ·

A Rıza SELİMBAŞOGLU, Afyon Müftüsü Osman AKDEMİR, civar ilçe müfütüleri ile kalabalık bir halk topluluğu katıld ı .

Mülkiyeti Vakfımıza ait arsa üzerinde Vakfımız Sanmüftülük sitesini yapımına başlanılması çevrede memnuniyetle karşılandı.

dıklı Şubesi öncülüğünde yapılacak

_.

.

·

MÜFTÜLÜK SİTESİ 'NİN TEMELİ ATILDI
Eskişehir

ili Alpu ilçesi müftülük sitesinin temeli

atıldı .
Geçtiğimiz Mayıs ayında yap ı lan temel atma törenine Eskişehir Valisi Bahaeddin GÜNEY, Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Hamdi MERT, Vakfımız Mütevelli He-

yet Üyeleri Yakup ÜSTÜN, A. Rıza SELİMBAŞOGLU,
Eskişehir Müftüsü Nizamettin ŞAHİN, civar ilçe müftüleri ile kalabalık halk topluluğu katı ldı.
Alpu ilçesi müftülük sitesinin temelinin
çede sevinçle karşı landı.

atılması

il-
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FAKİRLERE YİYECEK
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KEÇİÖREN GÜÇSÜZLER YURDU

YARDIMI

Yine bir başka iftar, Ankara Keçiören Güçsüzler yurHer yıl olduğu gibi Keçiören Güçsüzler Yurdu ziyaret edildi ve Vakfımız yetkililerin de hazır
bulunduğu iftar yemeği birlikte yenildi.
dundaydı.

Vakfımızın Geleneksel hale getirdiğ i Ramazan ayı n
daki yardım faaliyetleri ile Ankara'da 2000 fakir aile sevindirildi. Vakfımız Hayır İşleri Müdürlüğünce bir
Ramazan geleneği olarak Ankara'nın gecekondu semtlerinde; İmam-hatipler ve mahalle muhtarlarının da katkı larıyla fakir aileler tesbit edilerek dayanıkl ı gıda
maddesi yardımı yapıldı.

Vakfı mız özel araçlarıyla bizzat manallelerde ailelerin evlerine yapılan yardımda 5 kg, pirinç, 5 kg. un,
5 kg. şeker, 5 kg. kuru fasuyle , ve 5 kg. nebati yağ dağıtıld ı .

Aynı

AYDINLIKEVLER KÖRLER OKULU
Aydınlıkevler Körler Okulu'nda kalan 80 görme
özürlü öğrenciye Ramazan ayı boyunca iftar yemeği
verildi.

KOCATEPE CAMİİ AVLUSU

Söz konusu yardımlardan son derece memnun kalan mahalle sakinleri ve aileler " Gerçek yard ı mın böyle
yapılabileceğini, yardıma muhtaç insanların yardım almaya değil , yardım yapacakların muhtaç i nsan ların ayağına gelmelerinin örnek bir davranış olduğunu " dile
getirdiler.
mizce de

Yaklaşık 70 fakir, yoksul, kimsesiz ve yaşlı insan
Ramazan gibi mübarek bir ayda hatırlanmanın , unutulmadık l arını görmenin sevincini yaşadılar.

faaliyetteki

yardımlar diğer

Ankara ve İstanbul'da düzenlenen 7. Dini Yayınlar
tertip komitesinin aldığı bir kararla Ankara fuarın
da görev yapanlarla Kocatepe Camii müştemilatında çalışan 500 k i şiye Ramazan ayı boyunca iftar yemeği
verildi.
Fuarı

il ve ilçe şubel eri 

yapıld ı .

İFTAR YEMEKLERİ
Ramazan ayı na mahsus en güzel geleneklerden biri
de iftar yemeği vermektir. Her yıl olduğu gibi bu y ıl da
Vakfımızın düzenlediği iftar programlarında; Keçiören
Güçsüzler Yurdu, Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi yatılı kısmı , Ankara Aydınlıkevler Körler Okulu,
Diyanet
İşleri Başkanlığı Merkez personeli ile Vakfımız personeli
yer aldı.
ANKARA MERKEZ İMAM-HATİP LİSESİ

Ankara Merkez İmam-Hatip lisesi yatılı kısmında ka200 öğrenci ile birlikte yenilen iftar yemeğine Vakfımız Mütevelli Heyeti üyeleri de katıldı.
lan

yaklaşık

EGİTİM YARDIMLARI
Diyanet İşleri Başkanlığı Kastamonu Eğitim Merkezi'nde Ramazan ayında Mesleğe Hazırlama kursuna katı lan 290 imam-hatip lisesi son sınıf öğrencisinin iaşe
ve ibateleri ile eğitim merkezinin çeşitli masraflarına katkı
olmak üzere 50 milyon TL. gönderildi.

İRŞAD YARDIMLARI
Ramazan ayı münasebetiyle Diyanet İşleri Başkan
gönderilen din görevlilerine bir katkı olmak üzere 300 milyon, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetine gönderilen din görevlilerine ise 48 milyon TL maddi yard ı mda bulunuldu.
lığınca yurdışına

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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DEVLET BAKANI SAFFET SERT VAKFIMızı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan
sorumlu Devlet Bakanı Saffet SERT,
Konya Milletvekili Kadir DEMİR ile
birlikte Vakfımızı ziyaret etti. Vakıf
merkezinde yapılan toplantıda Bakan'a bir de brifing verildi.
Brifinge Mütevelli Heyet Başka

ZİYARET
ETTİ
Türkiye Diyanet

Vakfı 'nın

nı Halit GÜLER, üyelerlerden Sami

amacı; İslam dininin gerçek hüviyeti

USLU, Yakup ÜSTÜN, Hayrettin
ŞALLI, Şükrü ÖZTÜRK, M. Arif ÖZDEMİR, Vakfımız genel Müdürü Kemal GÜRAN ile Genel Müdür

ile tanıWmasında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet
İşleri Başkanlığı 'na yardımcı ve destek olmak, fakir hastalar için tedavi
kurumları açıp işletmek, müslüman
vatandaşlarımız tarafından verilecek
zekat ve fıtraları ihtiyaç sahiplerine

Yardımcıları katıldı .

Devlet

Bakanı

Saffet SERT'in

Vakfımızı ziyaretinde Diyanet İşleri
Başkanı

Prof. Dr. M. Said YAZICIOGLU ile Bakanlık Müşavirlerinden
Doç. Dr. İsmet ERSÖZ ve Ahmet
GÜRTAŞ da hazır bulundular.
Mütevelli Heyet Başkanı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Halit
GÜLER, Bakanın Vakfımızı ziyaretine teşekkür ettikten sonra Mütevelli Heyet adına Vakfın bugüne
kadarki çalışmaları hakkında bilgi
sunmak üzere Vakfımız Genel Müdürü Kemal GÜRAN'a söz verdi .

GÜRAN;
Vakfın kuruluşundan, kuruluş

gayesinden, bugüne kctdar yapılan
faaliyetlerden, Vakfın bazı önemli
projeler gerçekleştirmesi için bazı
konuların açıklığa kavuşturulmasın

dan sözederek Vakfın hizmetlerini kı
sa kısa başlıklarla şöyle özetledi:

ulaştırmaktır.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın , 1
Ocak-31 Aralık 1988 tarihi itibariyle
şube sayısı 663 adet (67 il ve 596 ilçede), personel sayısı 248 adet (172
adet Genel Merkezde, 76 adet şube
lerde), Gayrimenkul sayısı 3298
adet (3269 adet Türkiye'de, 29 adet
muhtelif Avrupa ülkelerinde) dir.
Bunların dağılımı; 843 cami, 521
Kur'an Kursu, 160 müftülük sitesi,
40 İmam-Hatip Lisesi, 5 Diyanet İş
leri Başkanlığı Eğitim Merkezi, 305
lojman, 233 Ev-İşyeri, 175 çıplak
Pina mülkiyeti, 142 tarla, 48 bağ
bahçe, 781 arsa, 45 çıplak arazi
mülkiyeti şeklindedir.
Türkiye Diyanet Vakfı , 1988
yılı faaliyet döneminde Diyanet İş
leri Başkanlığı hizmetlerine
2.601.099.-TL destek sağlamıştır

Yurtiçindeki dini, hayri v.; sosyal
amaçlı
kurumlara
1.881.931.067.-TL yardım yapmıştır.

Yurtdışındaki dini-hayri ve sosyal amaçlı kurumlara 17.592.590.TL yardımda bulunmuştur.

Dini amaçlı bina inşaatlarına
destek sağlamak amacıyla, muhtelif
camilere 1. 761.466.613.- TL, Kocatepe Camiine 1.025.626.196.-TL,
Kur'an kurslarına 526.018.999.TL, müftülük hizmet binalarına
637.500.000.- TL, İmam-Hatip Lisesi binalarına 125.172.000.- TL,
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim
Merkezlerine 546.884. 757.- TL
harcama yapılmıştır.
Fakir ve muhtaçlara yapılan
273.466.825.TL dir.

yardımların miktarı

Halen mevcut burslu öğrenci
3713 adettir. Bunun; 2934
adedi yüksekokul, 750'si ortadereceli okul, 29 adedi asistan ve yurtdışı doktora öğrencisi bursudur.
sayımız:

1988 yılı içinde burs harcama1.206.280.425.- TL

ları toplamı:

dir.
Yayın sayımız,

39 adede ulaş
28'i basılı, 8 çeşidi sesli, 3
çeşidi de görüntülü yayınlardır.
Türldye 'de ilk defa dini yayınlar fuarını Vakfımız başlatmıştır. Bu hizmetini 7 yıldır sürdürmektedir.
Ankara, İstanbul ve Aydın 'da açı
lan yayınevlerimiz, halkımıza 5000
çeşit dini ve milli muhtevalı yayın
sunmaktadır. Yurtdışındald vatandaşlarımızın yayın ihtiyacı da her yıl
mıştır.

Vakfımızca karşılanmaktadır.

500'e yakın kaynak eserin uzmanlarca taranarak değerlendirilme
si ile tesbit edilen 22000 maddeden
meydana gelecek İslam Ansiklopedisi 'ne Vakfımızca bugüne kadar
2,5 milyar TL harcama yapılmıştır.
Bu Ansiklopedi ile İslam alemine ve
Türk millerine müslümanlar tarafın
dan yazılmış ve yayınlanmış bir İs
lam Ansiklopedisi sunulacaktır.
~
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ve U!71Ie seyahatleri düzenler"
maddesine istinaden hac gelirlerinin
vergiden muaf olması gerektiğini ,
Benzeri Vakıfların Vakıf Senetlerinde yazılı faaliye_tlerinden elde ettikleri gelirlerden dolayı vergiden
muaf tutulduklarını" belirtti.

GÜRAN;

Yurdumuzdan hac

ve umreye giden vatandaşların bu

seyahatlarınm Diyanet İşleri Baş
kanlığı

''hmi araştırmalar yapmak, İs
lami ilimler ve şarkiyat anlanlarmda te'lif, terceme, tebliğ ve kitaplar
hazırlamak, ilmi toplantı , konferans
ve seminerler düzenlemek, araştırıcı
ve uzmanlar yetiştirmek, Vakfımız
adına yurtdışma gönderilecek doktora ve master öğrencilerini seçmek,
İslami ilimlerle ilgili dokümantasyon merkezi ve kütüphane kurmak' '
üzere bir İslami Araştırmalar Merkezi kurulmuştur. Türkiye Diyanet
Vakti İslami Araştırmalar Merkezi
halen İslam Ansiklopedisi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kastamonu'da 300 öğrenci kapasiteli yüksek öğrenim kız öğren
ci yurdumuz hizmete açılmıştır.
Konya 'da 500 öğrenci kapasiteli er-

kek yüksek öğrenim öğrenci yurdunun inşaatı tamamlanmak üzeredir.
Ankara'da 200 öğrenci kapasiteli kız
yüksek öğrenim öğrenci yurdu inşa
atı başlatılmış bulunmaktadır.

Bursa ve İzmir 'de iki öğrenci
yurdumuzun hazırlık çalışmaları
sürdürülmektedir. Bu yurtlara, üniversite şehirleri olan. Bursa, İstan
bul, İzmir illerinde birer yurt ilave
edilecektir.
Bu

kısa açıklamalardan

Vakfın bazı

sonra
problemlerini dile getiren

GÜRAN;

Vakfın vergiden' muaf olmasına rağmen hac gelirlerinin vergilendirilmesi konusunun henüz bir
açıklığa kavuşmadığını, oysa Vakfın kuruluş senedinde bulunan " Hac

ile Türkiye Diyanet

Vakfı'

mn müştereken düzenlendiğini, bu
konunun bir an önce kanuni statüye
kavuşturulması gerektiğini, bu takdirde ileriye yönelik büyük projelerin gerçekleştirilmesinin mümkün
olabileceğini ifade etti. Bu belirsiz
tu'tumdan dolayı Habur hudut kapı
sına inşa edilen "Hac Konaklama
Tesisleri ' 'niıı yeni,ihtiyacı daha iyi
şartlarla karşılayacak tesislerle takviye edilemediğini, bu yıl Cilvegözü sınır kapısından geçiş
yapılacağından buraya da "Hac Konaklama Tesisleri '' inşa edilmesi
hususunda ciddi yatırımlara
girişilemediğini söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel
Müdürü Kemal GÜRAN devamla; Vaktin faaliyetlerinin çok cüzi
bir bölümünü özetle izah ettiğini, bu
tür hizmetlerinin devamımn sağlan
ması, Türkiye 'deki dini, milli muhtevalı hizmetlere gönüllü bir kuruluş
olarak katkılarının devamı için ön~

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni

celilde hac olayının bir an önce netbir kanunla
yeniden düzenlenmesi gerektiğini
bu konuda Devlet Bakanı Sayın Saffet SERT'in de yardımcı olacağını
umduklarım
söyledi.
leştirilmesi, çıkarılacak

Halen kuruluş kanunu bulunmayan Diyanet İşleri Başkanlığı 'nm
bir an önce kuruluş kanununa kavuş
turulması gerektiğini de belirten
GÜRAN, bu şerefli ve önemli hizmetin Sayın Bakan 'uı dönemine isabet etmesinin arzu edildiğini belirtti.
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sunuz. İnsanın arzu ettiği her şeyi
mümkün değildir. Ama
Türkiye Diyanet Vakii 'nın şemsiye
si altında inanmış bu kadroyla daha
büyük hizmetlerin de üstesinden gelineceğine inamyorum ' ' dedi.

yapması

KÜTÜPHANEYİ ZİYARET

Bakan SERT, Vakfın bundan sonraki çalışmalarında başa
rılar diledi ve Bakanlık olarak her
türlü yardıma hazır olduklarını
söyledi.

Brifingten sonra Bakan ve
beraberindeki heyet, Kocatepe
Camii Külliyesinde yer alan ve
her türlü harcaması Vakfımızca
yapılmak ve hizmete hazır hale
getirilmek suretiyle Başkanlığa
tahsis edilen Diyanet İşleri Baş
kanlığı'na ait modern kütüphaneyi de gezdiler.

Verilen bilgilerden dolayı
Mütevelli Heyete ve Genel Müdür Kemal GÜRAN'a teşekkür
eden Devlet Bakanı Saffet
SERT, Bu kadar geniş kapsamlı ve
t.akdire şayan hizmetlerinden dolayı Vakii kutlamak gerektiğini vurguluyarak
İtiraf edeyim ki,
gerçekten merkezinizle, il ve ilçe şu
belerinizle bu millete, bu devlete büyük bir hizmeti gerçekleştiriyor-

VAKFIMIZ

İSTANBUL 'DAKİ
SELATİN CAMİLERİ
TEMİZLETTİ
İstanbul'da bulunan ve halkın büyük bir çoğunluğunun devam ettiği selatin camileri Ramazan ayına hazırlık olması açısından
Vakfımızca temizlettirildi.
İstanbul'da kurulan bir ekiple Süleymaniye, Fatih, Yeni Camii tamamen temizlendi. Sultanahmet Camii'nde devam eden restorasyon
çalışmaları yüzünden Sultanahmet Camii temizlenemedi.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İstanbul Müftülüğü ve ilçe müftülüklerince sevinçle karşılanan
bu hizmet vatandaşlar tarafından da çok olumlu
bir hareket olarak değerlendirildi. Bu hizmet ile
ecdadın ruhunun şad olduğu, Türkiye Diyanet

Vakfı'ın Osmanlı döneminde camiler adına ku-

rutan Vakıfların aynası olduğunu dile getirdiler.
Vakfımız bünyesinde kurulacak bir işletme
ile istanbul'daki bütün selatin camileri ile diğer illerimizdeki selatin camilerin temizlenmesi düşünülmektedir.

Türkiye'de yayınlanan ansiklopediler arasında

İSLAM ANSİKLOPEDİSİ
İLK SIRAYl ALIYOR

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

TÜRKiYE

DİYANET

VAKFI

Bir toplumun yapısını , bir milletin karakterini, bir medeniyetin özünü ve
bir kültürün genel bakış açışını anlatabilen temel eserler gerçek ansiklopedilerdir. 18. asırdan beri büyük-küçük her toplum, kendi kültür hayatının zenginliklerini bir ansiklopedide sergilemektedir. İngiltere'nin Britannica'sını,
Fransa'nın Larousse'unu sizler de biliyorsunuz.

~ımıı
ANS1Kl.OPED1S1

Avrupa medeniyeti içinde bir İngiltere, bir Fransa, nasıl kendine ait baözelliklere sahipse, Türkiye de elbette kendine göre bazı özelliklere sahiptir ve onlardan farklı olarak müslüman bir ülkedir. Bize dinimizin esaslarını
öğretecek, inançlarımızı benimsetecek, 1400 yıllık İslam
Medeniyeti'nin birikimini aktaracak bir ansiklopedimizin
olmaması , Avrupa'da müsteşriklerce yazılmış ansiklopedinin tercümesi olan bir İslam Ansiklopedisi'nden baş
ka bir eserle bu ihtiyacın giderilmemesi, hem üzücü,
hem de çok düşündürücüydü.
HAZi RAN 1989
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Bu gerçekten yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı , milletimizin İslami konularda doğru bilgi edinme ihtiyacı
na cevap vermek ve ayrıca , ilmi araştırma yapmak
isteyenlere yardımcı olmak gayesiyle bir ansiklopedi yayınlamayı kararlaştırdı. 1984 yılında da bünyesinde kurduğu yeni bir Genel Müdürlüğe, İSLAM ANSİKLOPEDİSİ'ni hazırlama görevi verdi.
Devamı

13. sayfada

Ankara ve İstanbul'da Acılan
#

TÜRKİYE 7. DİNİ YAYINLAR FUARI
••

••

•

•

••

••

BUYUK iLGi GORDU

H

er yıl Ramazan ayı münasebetiyle Ankara ve İstan
bul' da açılan Türkiye Dini
Yayınlar Fuarı ' nın 7. si büyük ilgi gördü.
Kültür ve irfan hayatımıza
hizmet amacıyla yedi yıldır sürdürülen Dini Yayınlar Fuarı'na
Ankara'da 84 yayınevi, istanbul'da 92 yayınevi katıldı.
Devamı

19. sayfada

