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KUTLU 
DOGUM 
HAFTA Si 
12 - 17 Ekim 1989 

PEYGAMBERiMiZiN 
·DOÖUM YILDÖNÜMÜ 

KUTLANDI 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in 

1418 nci doğum yılı, bu yıl Türkiye'
de ilk defa Vakfımız tarafından ha
zırlanan "Kutlu Doğum Haftası" adı 
altında bir hafta süren programla 
kutlandı. 

Çok sayıda Türk ilim ve fikir ha
yatımızın seçkin isimlerinin, çeşitli 

tebliğler sunduğu "Kutlu Doğum 

haftası" Ankara'nın çeşitli salonların

da gerçekleştirildi. 

Büyük bir ilgi ve alaka ile takip edi
len toplantının açılışı, 12 Ekim günü 
Kocatepe Camii Konferans Salonun
da yapıldı. Açılışa Devlet Bakanı Saf
fet Sert, Devlet Bakanı Cemil Çiçek, 
Devlet Bakanı İlhan Aşkın , Sağlık 
Bakanı Halil Şıvgın , çok sayıda par-

İSLAM ANSİKLOPEDiSİ / 
Rıza SELİMBAŞOGLU 
Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyet Üyesi 

Vakfımızm ııeşriııe başlad!ğı İslam Aıısiklopedisi'ııiıı biriııci cildi Meı·laya şiikiirler 
ılsıın çıktı. 

Yıllar önce bu işiıı miimküıı olup olamayacağı bilinmeden, lıaııa çok kolay olabile
ceği diişüııiilerek işe başlanmış olmasma rağmen alınaıı mesafe çok büyiiktiir. Ama 
bıı arada bazan ümitsiz aıılar da yaşanmıştır. Zira o giiıılerde Türkiye 'de bıı i{ıen aıı
layan birçok ilim adamınm müşterek kanaatleri; "TıirkiJ·e"de İslam Ansiklopedisi ıe '
lif edecek kadroların lıeniiz yetişmediği, olanların da belli bir organizasyoıı alımda 
çalışmalarıııııı ıııııhal denecek kadar giiç olduğu " üzerinde birleşiyordu. 

Asırlar boyu diinya medeniyet ıarihiııe bunca eseri veren aıalarıınızm torunları ola
rak hissen dünyada müsliimanlarca yazılmış bir lslam Ansiklopedisi'nin ı·ııcııda ı:e
ririlmesinin gerekliliğine inam yor, gerçekler karşısında da ürküyor, ama hiçbir ı.amaıı 
ümitsiz olmuyorduk. 

811 samimi niyet eseridir ki, nihayet bıı işe biiıüıı imkansızlıklara rağmen sa/tip çık-

Devamı 2. Sayfada 

lamenter, Diyanet İşleri Başkanı 
Prof.Dr. M. Said Yazıcıoğlu, Vakfı
mız Mütevelli 1-i0yeti, Müsteşarlar, 
Genel Müdürler, çeşitli özel kurum
ların ve bankaların genel müdürleri 
siyasi parti temsilcileri, üniversite cğ

retim üyeleri, yazar ve sanatçılar ile 
çok sayıda davetli topluluğu katıldı. 

Hafta saa 9 00 da Vakfım ız Ü· 

Devamı 2. Sayfada 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

MÜTEVELLİ HEYETİ 

BÖLGE 

TOPLANTILARI 

YAPIYOR 

Vakfımız, 9. Çalışma Programı çer
çevesinde Türkiye genelinde bölge 
toplantılarını başlattı. 

Devam ı ıo . Sayfada 
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İSLAM A~SİKLOPEDİSİ 
Baştarafı 1. sayfada 

masmı beklediğimiz saygıdeğer ilim adamlarımız sahip çılııı. Uı.ıııı bir altyapı çalış
ması soııııııdıı bir yıl öııce ilk fasikülü, 11 ay soııra da biriııci cildi görmek nasip oldıı. 

Fasikiil lıa/iııde çıkıığı ilk giindeıı itibareıı Is/dm Aıısiklopedisi Türk milletiııiıı bü
yiik i/gisiııe ıııajıar olıımşııır. Türkiye 'de yayııılaıııııakta olan diğer ansiklopedileri bir

kaç kere kaılayaıı ıirajma rağmen bana göre malıiyeri lıenii, anlaıılanıaııııştır. 

Birçok kimse İsliiııı Ansiklopedisi'ııe Türkiye Diyanet Vakfı'ııııı yaymladığı diğer 

kitaplar gibi bir kitap olarak bakmaktadır. 

lsliım Ansiklopedisi, bir kitap değildir. 

isliım Aıısik /opedisi yiizyıllar boyıı Miislıımaıılar tarafıııdaıı .va;.ılamayaıı "İsliiın 
fedeııiyeriııiıı "yazılı hale getirilmesidir. Bir mıılııereııı ilim adamınııı ifadesiyle Hı-

ristiyaıı medeııiyetiııi yazmak kolaydır, ama lslrim medeııiyetini yazmak çok zordur. 

işte bıı çok zor iş, lslrim Medeııiyetiııiıı yazılı hale getirilmesi işi, biz/ere, Müslümaıı
Tiirk insaıı111111 bıı 11esliııe ııasip olıııııştıır. Al/alı 'a ııe kadar şükretsek azdır. 

lsliim Ansiklopedisi'niıı bıı miiııii içerisinde ııauıııdaşlarıııııza aıılatılması bir kiiltiir 

hizmetidir. Bıı lıi~metıe her l'atanperveriıı rolü olmalıdır. Bıı arada persoııel sayısı 80 

bini aşaıı Diyanet İşleri Başkanlığı meıısııplarıııa diişeıı hizmet ı•e şeref paJ•ı belki en 

biiyiiğiidür. Her göreıı/iııiıı bir veya iki mıaııdaşa bıı çalışmayı aıılatması. 55 ıııilyoıııı 

bıılaıı ülke ııiifıımmıızıııı daha cok bir kısııııııa ıılaşmamıza vesile olacaktır. 

Bana göre: "Her Miisliiman-Tiirk evine, bir lslam Medeniyeti maıızıımesi'' pnro/a
mı, olıııalıdır: 

Ansiklopedi çalışmalarmda emeği geçenlere, lıasseıeıı ilim adamlarımıza miııııet ı•e 

şükran duygularımı ıır~eder, Ceııab-ı Hakk ·111 Vakfımızı daha bıiyiik lıizıııet/ere vesile 

kılıııasıııı ııi_ra~ ederim. 

PEYGA BERİMİZİN DOGU YILDÖNÜ Ü KUTLANDI 

tevelli Heyet Başkanı Halit Güler' in 
konuşmasıyla açıldı . Güler 11 Ekim 
Çarşamba'yı 12 Ekim Perşembe ' ye 

bağlayan gecenin Peygamberimiz 
Hz. Muhammed ' in doğumunun 

1418'nci seneyi devriyesi olduğunu , 

bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı olarak 
Peygamber Efendimiz (s.a.v) inse
neyi devriyesini " Kutlu Doğum 

Haftası" ismi altında bir hafta boyu 
ilmi salon toplantılarıyla kutlamayı 

uygun gördüklerini söyledi. Mütevelli 
Heyet Başkanı Halit Güler konuşma
sını şöyle sürdürdü : 

" Bilindiği gibi dünya nüfusu içeri
sinde müslümanların adedi bir mil
yarı geçmiştir. Bu rakamın süratle 
daha da artacağı kesindir. Yeryüzün-

Baştarafı 1 . Sayfada 

de ezan sesinin ulaşamadığı yer he
men hemen yok gibidir. Dünya'da 
bu kadar taraftarı olan ve taraftarla
rı adedinin artma şansı açık bulunan 
bir dinin tebliğcisin in , Peygamberi
nin vesile kılındığı hizmetin önemiy
le, yeryüzünde ilahi düşünceyi 

hakim kılmak için verdiği mücadele
nin büyüklüğüyle ve ümmetinin çok
luğuna mütenasip bir program 
zenginliğinde anılması gerektiği 

inancındayız. 

Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet
lerini desteklemek maksadı ile 1975 
yılında kurulan Vakfımız ' ın , tertiple
diği Kutlu Doğum Haftası, Vakfımız '

ın aynı zaman da kültürümüze, 
şerefli bir hizmeti olacaktır. 

Kasım 1989 

Bir hafta boyu Peygamberimiz Hz. 
Muhammed, seçkin ilim adamlarımız 
tarafından çeşitli yönleri ile anlatıla
caktır . Başkent Ankara ' nın, değişik 
salonlarında ilmi toplantılar düzenle
necektir. Ayrıca Ahmet HATİPOGLU 
idaresinde TRT Tasavvuf Musikisi 
tarafından Tasavvuf Musikisi 'nden 
örnekler konseri verilecektir. 

Neticesi önümüzdeki Kutlu Do-

ğum Haftası ' nda acıklanmak üzere 
bir nat-ı şerif yarışması düzenlenmiş
tir. Bu yarışmanın şart ları biraz son
ra huzurunuzda açıklanacaktır . 

Haftanın açılışı değerli huzurlarınız-

la şu anda yapılmaktadır. Kutlu Do
ğum Haftası 17 Ekim 1989 Salı günü 
saat 15.00'de Milli Kütüphane Salo
nunda yapılacak . Kapanış ve değer
lendirme toplantısıyla sona erecektir. 
Hafta sona erecek ama, Peygamber 
sevgisi ve saygısı devam edecektir. 

Müslümanlara göre insan, bütün 
yaratıkların en mükerremi , Allah ' ın 

Rasulü ise insanların en mükemmeli 
ve en üstünüdür. İnsan hayatının 

T O R .. K i Y E 

~DiYANET VAKFI 

Yaz ı l şlerı Muduru ve 
Yayına Hazırlayan 

Haber ve Fotoğraflar 
Hüseyin ÖZTÜRK 

HABER BULTEN: 

Türkiye Diyanet Vakf ı Adına Sah ı bı 

Kemal Güran 
Genel Müdür 

Halil Kaya 
Bas ın-Yayın ve 

Halkla ll ış kıl e r M uşavırı 

• 
Dr. Mediha Eldem Sok., 89 

Tel: 117 12 35 

Kocatepe/ANKAAA 

Dizgi : 

Kandil Ltd . Şt i . 

Tel : 125 07 18 

• 
Baskı 

Aydo{ldu Ofset , 

310 79 79 • 310 77 03 • ANKARA 
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maddi ve manevi olmak üzere iki bü-
1ük bölümü var; bu iki saha arasın
da bir denge kurmak, diğer insanlara 
bu hayatın pratik bir misalini vermek, 
iste insanları mutlu edecek rehberin 
ideali budur. Hz. Muhammed'de bu 
idealin zirveye ulaştığını görüyoruz. 

Herkes gibi bir insan olan Hz. Mu
hammed, vefat edeli 13 asır olmuş. 
Bu zamanda ilim, inan ılmaz ilerle
meler kaydetmiş, hayat şartlarımız 
ve hatta telakkilerimiz bile değişmiş
tir. bu yıl bir hafta anmayı ve anlat
mayı kararlaştırdığımız Hz. 
Muhammed'in hayatını niçin tetkik 
etmeliyiz? Haftalar boyu neden an
malıyız? 

1. Hz. Muhammed'e inen ilahi 
tebl iğ bizzat kendi himayeleri ile ya
zılmış ve kendisinden sonraki nesil
ler için tamamen emin bir şekilde 
muhafaza edilmiştir. Hz. Muham
med zaman zaman aldığı ilahi emir 
ve yasakları ashabına tebliğ etmek
le kalmamış aynı zamanda kalpleri
ne yazdırmış ve sahabileri arasında 
nüshaların çoğaltılmasını temin et
miştir. 

2. Hz. Muhammed, Allah ' ın Pey
gamberi olmak liyakatinin sadece 
kendisine münhasır olduğunu iddia 
etmez. Bilakis, Allah'ın kendinden 
önceki ümmetlere de Peygamber 
gönderdiğini tasdik eder. 

3. İlahi vazifesinin ilk gününden iti
baren Hz. Muhammed, bütün dün
yaya hitap etmiştir. Daveti , asla 
herhangi bir devir ve herhangi bir 
kavme münhasır kalmamış , sınıf ve 
ırk farkı gözetmemiştir. 

4. İnsanlık tarihinde büyük krallar, 
büyük fatihler, büyük ıslahatçılar ve 
büyük zahidler vardı. Bütün bu de
ğişik cephelerin bir şahısda toplan
dığı görülmemiştir. Hz. Muhammed 
müstesna. Çünkü O, Kur'an-ı Ke
rim'in ifadesiyle; Alemlere rahmet 
olarak gönderilmiştir. 

Zahid ve kendi doktrinini tatbik 
eden birisi olarak Hz. Muhammed'
in hayat;nın kusursuz olduğunu 

görürüz. 

İçtimai teşkilatçı olarak, bir ülke
de hizmeti sıfırdan başlatıp geliştir
diğini , 1 O senede Arap yarımadası
nın bütünüyle, Irak ve Filistin 'in gü
ney kısımlarını içine alan 3 milyon 
km2'1ik bir devlet kurduğunu biliyo-

ruz. 

O, bedenlerden ziyade kalplere 
hükmediyordu. Tebliğinin, O'nun 
sağlığında muvaffakiyete eriştiğini, 
Mekke'de, Veda Haccı'nda yaklaşık 
150 bin müslümana Arafat'da hita
bedebilmiş olması göstermektedir. 

"Ben güzel ar.lakı tamamlamak 
için gönderildim." buyuran Hz. Mu
hammed O tarihi hutbesinde şu ko
nulara ağırlık vermiştir: 

a- Müslümanlık mal, can, ırz ve 

namus güvenliğ i getirmiştir. Pey
gamberimiz: " Mü'minler, bu günle
riniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu 
aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, 
bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek 
bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, 
namuslarınız da öyle mukaddestir, 
her türlü teçavüzden korunmuştur" 
buyuruyor. 

b- Bu hutbede eski kötüleniyor ve 
çirkin görülüyor. Peygamberimiz: 
"Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve 
bugünkü her hal ve hareketinizden 
mutlaka sorulacaksınız. Sakın ben
den sonra eski sapıklıklara dönüp te 
birbirinizin boynunu vurmayınız" bu
yuruyor. 

c- Müslümanlık, kadına özen gös
termiştir: Peygamberimiz: "Kadınla
rın haklarını gözetmenizi ve bu 
hususda Allah'tan korkmanızı tavsi
ye ederim. Siz kadınları Tanrı ema
neti olarak aldınız. Onların 
namuslarının ve iffetlerini Allah adı
na söz ederek helal edindiniz. Sizin 
kadınlar üzerinde hakkınız, onların 
da sizin üzerinizde hakları vardır" 
buyuruyor. 

d- Müslümanlık kardeşliği tavsiye 
etmiştir. Peygamberimiz: "Mü'min
ler birbirlerini sevmekte, birbirlerine 
acımakta ve yekdiğerini korumakta 
bir vücut gibidir. Vücudun herhangi 
bir uzvu rahatsız olursa, sair azaları 
da bu yüzden humma ve uykusuz
luğa tutulurlar." buyuruyor. 

3 

e-Peygamberimiz Allah'ın insan
lara gönderdiği en büyük nimetler
den biridir. Hz. Muhammed 'e 
bağlanmakla şeref kazanılır. 

5. Hz. Muhammed kendisini asla 
mü'minlere farz olan ibadetlerden 
müstağni telakki etmiyordu. Bilakis 
ashabından daha fazla namaz kılı
yor, oruç tutuyor ve sadaka veriyor
du. Düşmanlarına karşı harpte ve 
sulhta adil ve hatta müşfik idi. 

Eğitimine gelince insan hayatının 
bütün cepheleri ile alakadar olur, 
inançlar, manevi tatbikat, ahlak, ik
tisat, siyasetle ilgili her husus. Bü
tün bunlarda kendisi bizzat örnek 
olmuştur. 
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Bu örnek hayatın bu zamana ka
dar olanlardan farklı bir üslup ve yak
laşımla uzman kişiler tarafından 

anlatılması gerekmektedir. Kutlu Do
ğum Haftası biraz da bunu temin için 
tertiplenmiştir. " Ben güzel ahlakı ta
mamlamak için gönderildim" buyu
ran Hz. Muhammed yalnızca güzel 
ahlakın tamamlayıcısı değil, aynı za
manda vakıf müessesesinin de ku
rucusudur. İslam Dini'nin vakıf 
anlayışı ve yardımlaşma ruhu insa
ni münasebetlere vicdani incelik ve 
seviye kazandırm ıştır . Konuya bu 
açıdan da baktığımız zaman Türki
ye Diyanet Vakfı , Peygamberimizin 
mübarek şahsiyetinde vakıf hizmet
lerine de tarihi mevkiine uygun bir 
karakter ve zenginlik kazandırmayı 
hedeflemiştir. 

Bu toplantılarla ilk defa Peygam
berimizin doğumu ülkemizde bir haf
ta boyu kutlanmış olacak. Bizler 
müslüman ve mü'min olarak Pey
gamberimizi saygıyla devamlı düşü

nen ve sünnetini ~ürekli yaşayan 
bahtiyar insanlarız. işte biz bu süre 
içinde Peygamber Efendimizi yıl bo
yu hatta ömür boyu nasıl düşündü
ğümüzü ve sevdiğimizi anlatmış 

olacağız. Allah kısmet ederse önü
müzdeki yıllarda da vakıf olarak kut
lamayı ve hatta bu programı yurt 
çapına teşmil etmeyi, lslam ülkele
rinden de temsilci ve konuşmacıları 

davet etmeyi düşünüyoruz. 

Vakfımızca tertiplenen Kutlu Do
ğum Haftası'na büyük ilgi gösteren 
ve çalışmalarımıza destek veren 
Devlet Bakanı Sayın Saffet SERT'e, 
Devlet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK'e, 
Kültür Bakanı Sayın Namık Kemal 
ZEYBEK'e, Milli Eğitim Bakan! Sa
vın Avni AKYOL'a, Diyanet işleri 

::::aşkanı Sayın Prof.Dr. Mustafa Sa
id YAZICIOGLU'na, TRT Kurumu 
Genel Müdürü Sayın Kerim Aydın 
ERDEM'e Kültür Bakanlığı Müsteşa
rı Sayın Acar OKAN'a, Ankara Val i
si Sayın Saffet Arıkan BEDÜK'e, 
Anakent Belediye Başkanı Sayın 

Murat KARA YALÇIN'a, Yayın Kuru
lu Başkan ve Üyelerine, tertip heye
tine, programımızda görev alan ve 
ilgi gösteren üniversitelere şükran

larımızı sunar, açılış ı mıza şeref ve
ren hazirunu saygıyla selamlarım. 
Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu 
"Mevlid kandilinin bir milyarı aşkın 
müslümana ve insanlığa huzur ve 
saadet getirmesini temenni ederim." 

Bu konuşmadan sonra Diyanet İş
leri Başkan ve Vakfımız Şeref Baş
kanı Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu ' na 
söz verildi. Yazıcıoğlu bu sene sev
gili Peygamberimizin (s.a.v.) doğum 
yıldönümü münasebetiyle tertiple
nen "Kutlu Doğum Haftası" organi
zasyonunu sevindirici ve takdire 
değer bir teşebbüs olduğunu belir
terek bu anlamlı toplantıların gerçek
leştirilmesine vesile olan Türkiye 

Kasım 1988 

Diyanet Vakfı'na teşekkür etti . Prof. 
Dr. M. Said Yazıcıoğlu bu haftanın 
sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) ve 
Kur'an-ı Kerim'in, dolayısıyla da yü
ce Dinimizin daha iyi anlaşılmasına 
önemli katkılar sağlayacağına inan
dığını belirterek sözlerini şöyle 
sürdürdü. 

"Günümüzde İslam Dini'nin yal
nız ülkemizde değil , aynı zamanda 
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diğer isıam ülkelerinde de daha çok 
öğretilmesine ve öğrenilmesine, özü
ne uygun bir şekilde daha doğru an
laşılmasına büyük ihtiyaç vardır. Bu 
manada İslam Dini 'nin, yaşayan di
ğer dinler arasında farklı bir yönü ve 
büyük bir avan(ajı sözkonusudur. Zi
ra İslam , asıl hüviyetinden hiçbirşey 
kaybetmeden temel kaynakları ile 
dimdik ayakta duran yegane dindir. 
Kur'an-ı Kerim, çok yönlü tesir gücü-

nü muhatafa etmektedir ve muhafa
za edecektir. Bir dinin kaynağ ı nı 

sıhhatli bir şekilde koruyabilmesi, 
takdir edileceği üzere, o dinin gerek
tiği şekilde eğitim ve öğretiminde çok 
önemli bir husustur. 

Sevgili Peygamberimizin 
" Sünneti" de, olması gereken bir 
dönemde derlenm iş, değerlendiril
miş ve titiz bir çalışma ürünü olarak 
ortaya konmuştur. Bu, kütüphaneler 

.5 

dolusu yazılı eserle ifade edilebile
cek önemli bir birikimdir. Bu konu
da emeği geçen İslam alimlerini ve 
büyüklerini, Peygamberimizin do
ğum yıldönümü münasebeti ile dü
zenlenen,._bu toplantıda rahmet ve 
şükranla ·anıyorum . Onların bilinen 
gayretleri aynen devam etseydi bu
gün her seviyede çok daha ileri nok
talarda olacağımızı ifade etmek 
mübalağa olmasa gerekir. 

Yüca Allah 'ın , diniri"en mükem
melini bütün insanlığa tebliğ etmek 
üzere görevlendirdiğ i son Peyg lVn
berinin hayatını tanıma şansına sa
hip olmamızın değeri izahtan 
varestedir. O'nun sözleri, davranış
ları ve hatta takrirleri net bir sekilde 
bilinmektedir. İslam ' ın doğru öğrenil
mesinde, bizzat Hz. Muharrimed'in 
kullandığı hal, hareket ve davranış
ları ile insanlara güzel örnek olma 
metodu, sözleri kadar önemlidir. Ni
tekim Kur' an-ı Kerim 'de " Andolsun 
ki sizin için, Allah'a ve Ahiret günü
ne kavuşmayı umanlar ve Allah' ı çok 
ananlar için Rasulullah en güzel 
örnektir" (EI-Ahzab ~1) buyurulmuş
tur. Bu otur.umların, Sevgili Peygam
berimizin her yönü ile daha iyi 
tanınmasına ve bazı bilginlerin yeni
den hatırlanmasına vesile olmasını 
diliyorum. Önemli olanın , O yüce ah
lak timsalinin bize öğrettiklerinin bi
linip, yapılabildiği ölçüde, hayatım ıza 
tatbik etmek olduğuna burada işaret 
etmek istiyorum. 

Değerli Misafirler! 

Bilindiği gibi, Türkiye'de İslam Di
ni'nin inançları, ibadet ve ahlak 
esasları ile ilgi!i işl er i yürütmek, din 
konusunda toplumu aydınlatmak ve 
ibadet yerlerini yönetmek görevi Ka
nunen Diyanet İşler i Başkanlığı 'na 
verilmiştir. Biz Başkanlık olarak, ha
len yürütülmekte olan bu hizmetleri 
ülke geneline daha dengeli ve etkili 
bir şekilde yaymak amacı ile bir dizi 
proje geliştirmeye çal ı şıyoruz. Hızlı 

bir değişim içerisinde bulunan Türk 
Toplumu'na İslam ' ı gerçek veçhesi 
ile daha iyi benimsetmekte yegane 
yolun, bu hizmetin _çok iyi yetişmiş 
"nitelikli" personel tarafından yürü
tülmesi olduğuna inanıyorum . 

" Kutlu Doğum Haftası" nı n ama
cına ulaşması Yüce Allah 'tan niyaz 
ediyor, değerli katkı larıyla zengin 
programların oluşmasına vesile olan, 
değerli ilim ve fikir adamlarımıza ve 
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haftanın düzenleyicisi Türkiye Diya
net Vakfı'na tekrar teşekkür ediyor, 
hepinize sevgiler, saygı lar sunuyo
rum." 

Son konuşmayı Devlet Bakanı 

Saffet Sert yaptı. Sert ,Türkiye Diya
net Vakfı'nın Peygamberimizin do
ğum yı ldönümü şerefine ilk defa 
düzen lediği ve bundan sonra geniş
leyerek düzenleyeceği " Kutlu Do
ğum Haftası" programın ın yerinde 
bir karar olduğunu belirtti. Sert "Kut
lu Doğum" tabirinin, insanlığın efen
disi, yüce Peygamber Hz. 
Muhammed'in doğum zamanına 

has bir ad olan "Mevlid" kelimesi
nin çok anlamlı bir karşıl ığı olarak bu
lunduğunu söyledi. Devlet Bakanı 
Saffet Sert devamla şöyle dedi: 

" İnsanlık tarihinde doğumu ile 
dünyaya v:., insanlığa renk katan, 
çağlar değiştiren , devletler ve impa
ratorluklar kuran büyük insanlar, 
krallar, fatihler, ıslal;ıatçılar ve kah
ramanlar vardır. Fakat bunların co
ğunun değeri kendi sahasında ·ve 
kendi zaman ı ile sın ı rlıdır. Bütün bu 
değişik cepheleri ve üstünlükleri za
man sınırını da aşarak üzerinde top
layan tek kişi, alemlere rahmet 
olarak gönderilen yüce .peygambe
rimiz Hz. Muhammed'dir. 

Varlıklarıyla insanlığa ışık tutan 
dünyayı aydınlatan bu yüce insanları 
anmak, onlardan bahsetmek, onlar 
adına haftalar düzenlemek, anmala
rın en faydalısı , onlar için söylenen
ler sözlerin en güzelidir. 

Onlardan bazıları vardır ki , hü
kümranlıkları ve tesir sahalarının ge
nişl iği ile diğerlerinden ayrılırlar. 

Tabiiyet engelleri ve zaman sınırları 
onların ufkunu daraltmamış, gönül
leri aydınlatan meş'alelerini söndü
rememiştir." dedi. 

Devlet Bakanı Sert yabancı ilim 
adamlarının Peygamber efendimiz 
(s.a.v.) in hakkında söylediği dünya
ya malolmuş sözlere de değinerek 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

" İnsanlık tarihinin şeref köşesin
de yerlerini alan, örneklik vasıflarıy
le çağlar ötesine nüfuz eden bu 
ebedi şahsiyetlerin en büyüğü, şüp
hesiz doğum haftasını kutlamakla 
şerefyab olduğumuz Hz. Muham
med Mustafa (S.A.)d ı r. 

Bunun için tarihçi Cariyle, " Onun 
doğuşu , nurun karanlık l ardan 

sıyrılışıdır" diyerek çok veciz ve an
lam l ı bir ifade kullanmıştır. 

İskoçyalı yönetici ve arapça uzma
nı Sir Muir ise şöyle diyor: " Hiçbir za
man insanlığın islahı Muhammed 
(S.A.)'in yaşadığ ı zamandan daha 
zor ve ulaşı lmaz değildi. Fakat vefa
tında geride bıraktığı ıs lahat ve ba
sandan daha kamil bir ıslahat ve 
başarı bilmiyoruz." 

Yine İngiliz ilahiyatçısı ve şarkıyat
çısı William Robert Smith " Muham
med (S.A.) kayıts ız , şarts ız ve 
ittifakla ıslahatçıların en büyüğüdür" 
demek suretiyle yukarıdaki sözleri 

Kasım 1989 

teyid ediyor. 

Bu konuda son olarak İngiltere 
Ansiklopedisinden bir cümle naklet
mek istiyorum. Ansiklopedide şöyle 
yazıyor: "Muhammed (S.A)'in ulaş
tığı başarıya, zamanlar içinde hiçbir 
peygamber, ı slahatçı ve din adamı 
ulaşamamıştır". 

Peygamberimizi konu alan yerli , 
yabanc ı bütün kitaplara ve makale
lere baktığ ı mızda inanan, inanma
yan; seven ve sevmeyen herkesin 
onun büyüklüğünü ve çağl ar aşan 

başarısını inkar edemediklerini mü
şahede ediyoruz. Daha küçüklüğün-
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den itibaren dedelerinin taptığı 
putlara tapınmaktan nefret etmiş, bu 
lıaline rağmen onlar tarafından dai
ma sevilip sayılmış, doğruluk ve ve
fakarlığı ile o küçücük yaşında 

temayüz etmişti. Onun varl ığını kap
layan aydın ruh ve ilahi kuvvetlerle 
temasa ehil oluşu peygamberliğinin 
önemli bir işaretiydi. Çünkü o pey
gamber olmadan da büyük bir insan
dı. Bize düşen, bu büyük insanı 

hakkıyla tan ımak, layıkı veçhiyle an
lamak ve başkalarına anlatarak dün
yayı çepeçevre saran ayd ı nlığ ından 
istifade etmektir. 

Bütün İ slam alemi, bugün onun 
doğumunu, sevgi, saygı ve hayran
lıkla kutluyor. 

İ l k emri "Oku" olan bir dinin pey
gamberinin hayatından elbette ki 
alacağımız dersler vardır. "İki günü 
birbirine eşit olan kimse aldanmış
tır" , "Faydalı ilim müslümanın kay
bolmuş malıdır, onu nerede bulursa 
alır" diyen bir ilim önderi; "İnsanla
rın hayırlısı, insanlara faydalı olandır. 

İnsanların serlisi de insanlara zararlı 
oland ır" b'uyuran bir yardımlaşma 
timsali: "İşte sırtım, kimin sırtına vur
duysam gelsin vursun, işte malım, 
kimin alacağı varsa gelsin alsın" di
yecek inceliği gösteren bir büyüklük 
şahikasının yüce ahlakından alaca
ğım ız dersler vard ı r. 

Şu anda doğum yı ldönümünü kut
lamak ve 5 gün sürecek "Kutlu Do
ğum Haftası"nı açmak üzere 
toplandığımız peygamberimizin bü
yükl üğünü ve bu şerefli doğum do
layısıyla tertiplenen haftanın önemini 
daha iyi anlayabilmek için onun do
ğumundan önceki dünyaya ve insan
lığa kısa bir göz atal ım. 

·insanl ık binlerce yı llık hayatı bo
yunca kazandığı bütün değerleri yi
lirmiş, bütün inançlara sırt çevirmiş, 
ahlaki kayıtlardan uzak, içtimai disip
linden mahrum; kalbinin, kafasının , 
aklının, mantığının ve ruhunun sesi
ne kulaklarını tıkamıştır. Bütün şuu
raltı ve içgüdülerini salıvermiş, her 
türlü şuursuzluğun esiri olmuştur. 
Tevhidden uzaklaşmış, Allah' ı unut
muş; putların maskarası olmuş hu
rafe ve sapıklıkl arın kucağına 
düsmüstür. Zulümler, haksızlıklar, 
ad~letslzlikler ayyuka çıkmış; güçsüz 
bulduğunu, zayıf gördüğünü ezmiş, 
yok etmiştir. Acizlere karşı arslan ke
silen o devrin insanı, ciğerparesi, 
kendi öz kızını diri diri kumlara gö-

mecek kadar vahşi leşmiş, aile mef
humunu hiçe sayacak davranışlara 
girmiştir. Cehalet bütün şiddetiyle 
gönülleri karartmış, akla hayale gel
medik her türlü ahlaksızlıklar ortalı
ğı kasıp kavurmuştur. 

Dünyanın belli başlı medeniyet 
merkezleri bu hal ve bu minval üze
re. Sadece cahiliye arapları değil , 
ıran, Bizans, Roma, Cahiliye adetle
rinde, mac1decilikte, ruhsuzlukla, put
perestlikte onlardan farklı değiller. 

Hasılı, her taraf ayrı bir cehalet, 
ayrı bir dalalet içinde y'..izmekte iken 
birgün şairin deyimiyle "Kumdan 
ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!" 

Onun doğumu ile, yukarıda çizdi
ğimiz, karanlık tablo yerini büyük bir 
aydınlığa bırakm ış, tek Tanrı inancı 
ile gönüllere nüfuz etmeye başlayan 
İslamiyet , ruhi, ahlaki ve içtimai eği
tim esasları, ruhu ve kalbi her türlü 
kötü davranıslardan koruma carele
ri; öğretim sistemleri, insanı' insan 
olarak değerlendirme esasları; tah
sil, ilim, prensip ve programları ile il
mi araştırma anlayış ve zihniyeti; 
adli, hukuki, mali, iktisadi ve askeri 
esaslar; siyaset, hakimiyet, kul hak
kı ve insanların eşitliği; kısaca, fer
di, içtimai, iktisadi, siyasi, maddi ve 
manevi ne gibi yenilik ve tedbir var
sa hepsini getirmiş ve bunları insan
lığın mutluluğunu temin edecek 
temellere oturtmuştur. 

Kutlu Doğum Haftası'nın önemi iş
te bu, doğumdan önce ve doğum
dan sonraki zamanın mukayesesi ile 
daha iyi anlaşı lacaktır. Bu mukaye
se ile peygamberin büyüklüğü daha 
da belirgin hale gelecek, ona hay
ranlık duyan insanlar daha iyi takdir 
edileceklerdir." 

Bu konuşmalardan sonra haftanın 
ilk oturumu ayn ı salonda başladı. 
Başkanlığını Prof.Dr. M. Said Yazı
cıoğlu'nun yaptığ ı oturumda Hamdi 

7 

Mert'in " Hz. Peyamber'in Hayatı", 
Prof. Dr. Hayrani Altıntaş'ın "Hz. 
Peygamberin Getirdiği İnsan Tipi" , 
Ahmet Kabaklı'nın "Türklerde Hz. 
Peygamber Sevgisi", Ahmet Gür
taş' ın "Hz. Peygamberin Şahsiyetin
den Çizgiler" konulu tebliğleri 
sunmalarından sonra Dr. Halis Al
bayrak tarafından okunan Kur'an-ı 
Kerim tilavetiyle oturum sona erdi. 

İkinci oturum 13 ekim 1989 Cuma 
günü Milli Eğitim Başkanlığı Şura sa
lonunda yapıldı. "Mevlid" konulu 
oturumun başkanlığını Prof. Dr. Or
han Arslan yürüttü. Prof. Dr. Abdur
rahman Güzel "Vesiletü'n-Necat'ın 
Dili ve Edebi Değeri", Ayvaz Gökde
mir "Türk Kültürü ve Mevlid", Beşir 

· Ayvazoğlu "Türk Dindarlığının Este
tik Boyutu" adlı tebliğlerini sundular. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in do
ğumunu anlatan şiirler Yavuz Bülent 
Bakiler tarafından okunduktan son
ra mevlidhan İsmail Coşar tarafından. 
·yine Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 
in doğumunu anlatan mevlidin okun
masıyla son buldu·. 
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Üçüncü oturum 14 Ekim 1989 Cu
martesi günü Odalar Birl iği Salonun
da yapıld ı . " Tarih İçinde İs l am " 
konulu oturumun başkanlığ ı nı Prof. 
Dr. Meliha Anbarcıoğlu yürüttü . Ek
rem Üçyiğit'Fikir Tarihi İçinde İslam '
ın Mesajı,. Prof . Dr. Mustafa Fayda 

'ilk İslam Fetihlerinin Bazı Hususiyet-
leri,v Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak 

'Çağdaş MüslGman Türk Ayd ı n ı nın 
Bazı Meseleleri ,,Mümtazer Türköne 

'Değ işen Dünyada islam,~Nevzat Kö-
seoğlu' islamın Üç Medeniyet Ham
lesi ,,, Dr. Halük Nurbaki 1Türklerde 
İhlas11konu l u tebliğlerini sundular. 

Aynı gün dördüncü oturum Türk
ocağı Salonunda yap ı ldı. oturum 
Başkanlığını Prof. Dr .. ~aha~ddin Ye
diyı ldız yaptı. Yakup Ustün Hz. Pey
gamber,.Doç. Dr. Yaşar Nuri Öztürk 
tinsan-ı Kamil olarak Hz. Muhammed, 
isimli tebli ğlerin i sundular. Tebliğ ler
den sonra Ahmet Hatipoğlu yöneti
minde TRT Türk Tasavvuf Musı kisi 
Korosu tarafından tasavvuf musıki
si örnekleri sunuldu . 

Kasım 1989 

Beşinci oturum 15 Ekim 1989 Pa
zar günü Odalar Birliği Salonunda 
yapıldı. " KUR'AN-! KERİM" adlı otu
rumun başkanlığın ı Dr. Tayyar Altı
kulaç yürüttü . Dr. Halis Albayrak 

'vahiy Gerçeğ(,.Dr. Tayyar Altıkulaç 
'Kitabım ı z Kur'an-ı Kerim.,Prof. Dr. İs
mail Cerrahoğlu " Dünden Bugüne 
Kur ' an-ı Kerim Anlayış ı mız , .. Ergun 
Göze•Kur'an Muc izesihadlı tebliğle
rini sunduktan sonra oturum Dr. Tay
yar Altıkulaç taraf ı ndan okunan 
Kur'an Kerim'le sona erdi. 
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Altıncı oturum 16 Ekim 1989 Pa
zartesi günü Milli Kütüphane Salo
nunda yapıldı. " İnsan Varlığı 
Karşısında İslam" konulu oturumun 
başkanlığını Prof. Dr. Yüksel Bozer 
yürüttü. Pr.of. Dr. Sedat Topçu"isla
miyet ve İnsan Psikolojisinin Boyut
ları,,, Prof. Dr. Necati Öner " insan 
Hürriyeti ve İslam,,,Prof. Dr. Süley
man Hayri Bola/Kişide Güven Duy
gusu ve İslam ,vProf. Dr. Esad Coşan 

~İslam'da Nefis Terbiyesi,, isimli teb-
l iğlerini sundular. 

Yedinci ve son oturum 17 Ekim 
1989 Salı günü yine aynı salonda ya
pıldı . "Kapanış ve Değerlendirme"-
nin yapıldığı oturumun başkanlığını 

Ayvaz Gökdemir yürüttü. Çeşitli ga
zetelerin köşe yazarlarının ve üniver
siteden öğretim üyelerinin katıldığ ı 
toplant ıda " Kutlu doğum Haftası"nın 
kritiği yapıldı. Oturuma konuşmacı 
olarak Prof . .Dr. Mehmet Hatiboğlu , 

Yavuz Bahadıroğlu, Fehmi Koru, 
Atilla Özdür, Prof. Dr. Bahaeddin Ye
diyıld ız katıldı. 

9 
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

MÜTEVELLİ HEYETİ 

BÖLGE 

TOPLANTILARI 

YAPIYOR 

Baştarafı 1. Sayfada 

Genel Merkezi ve 696 f' •besiyle geniş bir hizmet po
tansiyeline sahip bulunan Vakfımız, Genel Merkez
şube ilişkilerirdeki dinamizmin daha da güçlenmesi, 
Genel Merkez ve şubeler arasındaki toplu iletişimi sağ
layarak ihtiyaç ve problemlerin mahallinde tesbiti ve 
müşterek çözüm yollarının belirlenmesi; hizmette bir
lik, beraberlik ve verimin sağlanması amacıyla 8 böl
gede "Bölge Toplantıları" yapmaya başladı. 

ERZURUM BÖLGE TOPLANTISI 
16 Eylül Cumartesi günü saat 9' da başlayan top

lantıya Erzurum Valisi Emrulah Zeybek, Vakfımız Mü
teveli Heyeti Baskanı Halit Güler, il. Baskan Sami Uslu, 
Üyeler Yakup Ustün, Şükrü Öztürk, A: Rıza Selimba
şoğlu ve Hayrettin Şallı, Genel Müdür Kemal Güran 
katıldı. 

Toplantıda Erzurum, Ağrı, Kars, Gümüşf:ıane, Bay
burt ve Erzincan il Şube Başkanları ile bu illere bağlı 
İlçe Şube Başkanları hazır bulundular. 

Toplantının açılışı Kur' an-ı Kerim okunarak yapıldı. 
Ev sahipliğini yapan Erzurum Müftüsü Nuri Güneş'in 

ÖL E OP TIS 

Kasım 1989 

misafirlere hoşgeldiniz konuşmasından sonra Erzurum 
Valisi Emrullah Zeybek söz aldı. Zeybek; böyle bir top
lantının Erzurum'da yapılmasının Erzurumlular ve ken
dileri için bir şeref olduğunu belirterek sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

"Kurulduğu günden beri Türkiye Diyanet Vakfı, bu
gün aklımızın ucundan dahi geçmeyecek şekilde ba
şarılara ulaşmış vaziyettedir. Bugün şerefle 
yadedebileceğimiz bir çok hizmetleri vardır. Ben bu 
kadar din adamını birarada bulunca elbette ki vila
yetim olarak sevindim. Benim vilayetimde ve çevre vi
layetlerde görev alan arkadaşlarımı da bu vesile ile 
selamlamaktan mutluluk duyduğumu ifade edeyim. 

Biliyorsunuz dış düşmanlarımız Türk'ün huzurlu ol
masını istemiyorlar ve Türkiye milletlerarası platform
larda devamlı yalnız bırakılmak isteniyor. Şu halde 
bizim birazcık daha kenetlenmemiz lazım. Türküm de
yip Allah yolunda aynı yönde yürüyenlerin birazcık da
ha kenetlenmesi gerekiyor. Milli birlik ve berqberlikte 
çok daha akılcı, çok daha kurnaz olmalıyız. lslôm di
ninin bize emrettiği yolda yürümeliyiz. Yürürken de 
yandaşlarımızı do -eğer uyuyorlarsa- uyandırmamız 
gerekiyor. Bizim dinimizden olmayanlar, daha açık ke
lime ifade edeyim; Ermeni kökenliler, benim müslümon 
Türk'ümü yanlış yollara itmek için bazı davranış için
deler. Sizlerden ricam bu milletin kötü yollara itilmesi
ni isteyen kişilerin o kötü zihniyetlerine, o kötü 
emellerine alet olmasını engelleyelim. Kendi milletimi
zi sağlam tutalım, konumuzu komşumuzu, kendi kar
deşimizi uyaralım. Güneydoğu'da olan olayları hepiniz 
biliyorsunuz. Bu şer kuvvetlerine karşı durabilmemiz için 
mil/etimizin uyanık olması, milli birlik ve beraberliğimi
zin basorıyo ulosması icin mutlak siz din adamlarımı
zın aktif olmasa bile okıİ/ıco bazı noktalarda halkımızı 
uyarması gerekiyor. 

Bugün Diyanet Vakfı gibi güçlü bir teşkilatımız var, 
din hizmetine Diyanet hizmetine bütün gücüyle koşu
yor. Bakınız heyet halinde Ankoro'don kalkıp sizleri 
dinlemek, görüşlerinize başvurmak üzere ayağınıza 
kadar gelmişler bundan daha büyük mutluluk olamaz. 
Diyanet Vakfı'nın yaptığı sadece vakıflara bina yop
*ırmak, şunu bunu yaptırmak değil. E&as hizmeti; in
sanları biraroya toparlamak bakımından milli birlik için 
kurulmuş çok büyük bir teşkilattır, çok başarılı bir ku
ruluştur. Bu devlete ve millete büyük hizmeti olan bir 
teşkilattır. 

Yıllardır görev yaptığım bölgelerde Diyanet Vakfı 
·çalışmaları içindeyim. Bir Türk Valisi olarak böyle bir 
teşkilatın bu hizmetleri akılcı olduğumuz için alkışla kar
şılıyoruz ve mutlak surette yardımcı olmaktan bahtiyar
lık duyuyorum ." 

Vali Emrullah Zeybek'in konuşmasını müteakip top
lantıyı yönetmek ve konuşmasını yapmak üzere Müte
velli Heyet Başkanı Halit Güler söz aldı. Güler; Türkiye 
Diyanet Vakfı'na bu zamana kadar hizmeti geçenle
ri, ilgi gösterenleri, yurt çapında bağışta bulunanları 
hayırla ve takdirle yodettiklerini, Vakfımıza hizmeti ge
çenlerden, sağ olanların sıhhat ve afiyeti için, ölmüş
lerin de Cenab-, Hakk'ın rahmetine kavuşmaları için 
birer fatiha okunmasını ısteyerek sözlerine başladı. 
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Türkiye Diyanet Vakfı Haber Şülterıi 

"Türkiye Diyanet Vakfı şükürler olsun sizlerin gay
reti ile, ilgisi ile, hasbi çalışmaları ile büyük mesafe ka
tetti. Bu hızlı gelişme içerisinde ve gelişen şartların 
heyecanıyl_o bir oraya gelmeyi sanki unuttuk veya ih
mal ettik. işler öyle bir noktaya geldi ki, Vakfımız o 

derece güçlendi ki, hizmetlerimiz en uc n0ktalara ka
dar ulaştı ki, bu hizmetleri planlı, programlı bir sekil
de yürütebilmek için sizinle biraraya gelme:k ve bu' işleri 
yüzyüze görüşmek, konuşmak, istişare etmek ihtiyacı
nı duyduk. 

Vakıf; dinimizde, tarihimizde, geleneğimizde, vic
danımızda, medeniyetimizde çok önemli bir müesse
sedir. Peygamberimiz zamanından devrimize kadar 
hayırlı her teşebbüsün yanında, dini her müessesenin 
bitışiğinde, vicdani her hamlenin gölgesinde mutlaka 
vakıf, vakıf zihniyeti, vakıf müessesesi vardır. Biz bu
nu bu aziz vatanın tarihi zenginlikleri içerisinde bqyü
müş ve halen bu nimetlerle iç içe yaşayan bir nesil 
olarak çok iyi biliyoruz. Camilerimiz, kervansaraylar, 
han ve hamamlar, medreseler ecdadımızın bıraktığı va
kıflarla yaşamış, hastalarımız tedavi görmüş, sakatla
rımız hımaye edilmiş, fakirlerimiz okutulmuş, genç 
kızlarımız evlendirilmiş, yolcularımız, misafirlerimiz hi
m?ye _g~rmüş, ilgi görmüş, hatta ve hatta o hale gel
mış kı, ınsanların dışında diğer canlı varlıklar bile 
vakıfların nimetinden istifade etmişlerdir. Bu derece va
kıf kültürü içerisinde yetişmiş bir nesiliz. İşe bu nokta
d~n _baka_cak ve bu basamaktan yükselecek olursak 
Turkıye Dıyanet Vakfı çok bürük bir anlam kazanmak
tadır. Türkiye Diyanet Vakfı sıradan bir müessese de
ğildir. T. D. V. bir cami değildir, T. D. V. bir esnaf vakfı 
değildir, T.D. V. bir takım mesleki hizmetlere yönelmiş 

bir kurum değildir. O müesseseleri, o dernekleri kücüm
seme anlamına söylemiyorum. Kesinlikle onları~ da 
memleketimize büyük hizmetleri olmuştur. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın geçmişini siz çok iyi bili
yorsunuz. Cenab-, Hakk'a şükürler olsun ki, her gün 
h!s~edile_cek derecede bir ilerleyişin, bir gelişmenin içe
rısındeyız. Çünkü Türkiye Diyanet Vakfı'nı oluşturan 
merkez ve taşra bu memlekete nasıl hizmet edilmesi ge
rektiğini bilen insanlardan mütesekkildir. Bu idrakin icin
d~y(~- .. Biz_ ~~nım!z . Qibi s~vdiğimiz vatanımı;a, 
gozumuz gıbı tıtredığımız milletimize ne seki/de hizmet 
e'!ilmesi _gerektiğini_ düşünen, bunun pr?gramını yapa
bılecek ıdrake sahıp olan kimseleriz. işte Türkiye Di-
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yanet Vakfı'nı bu zengin anlayış içerisinde hep beraber 
bir noktaya götürmek istiyoruz. 

Türkiye Diyanet Vakfı 1975 yılında 150.000 TL gi
bi küçük bir sermaye ile bu işe gönül vermiş üç-beş kişi 
tarafından kurulmustur. Kurucu/arımızı ve Vakfın ara
mızda bulunmayan· çok değerli Genel Kurul Üyelerini 
de burada sizlerle birlikte takdirle, sevgiyle ve saygıyla 
selômlıyoruz . 

. İşte Türkiyf: Diyanet Vakfı bu heyecanla, bu espriyle 
Dıyanet lşlerı Başkanlığı hizmetlerini devletimizin ye
tişemediği noktalarda mal'i yönden desteklemek üze
re kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı memleketimizin 
dini hizmetlerini yürütmek ve halkımızı dini konularda. 
yetiştirmek, bu işi maddi mônevi sahada kültürümüzü 
yaymak üzere kendisine devletçe görev verilmiş mü
essesedir. Böylece çok akıllıca, çok c!ikkatli ve temkin
li bir · ölçü içerisinde Diyanet işleri Başkanlığı 
hizmetlerinin daha da ileri gitmesi bakımından önemli 
bir destek sağlamıştır. 
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Bu vakıf cal,smaları icerisinde, vakıf hizmetleri ice
risinde merkez ~e sube ~ünasebetlerine cok önem v~r
mekteyiz. Merke.zle şubelerin uyum/~ çalışmaları 
gayreti içerisindeyiz. Merkezle şubeler arasındaki ha
berleşmen in dc;ıha sıhhatli yapılmasının lüzumuna ina
nıyoruz . Bu bakımdan bu bölge toplantı/arını 

tertiplemeye karar verdik. İlkini Erzurum'da başlattı
ğımız bölge toplantılarını 8 ilimizde daha yapacağız 
·ve bu toplantıları da yılbaşına kadar bitirmek niye
tindeyiz . 

Şimdi size Vakfımızla ilgili bazı gelişmelerden söze-
deceğim . . 

Vakfımız İslôm Araştırmaları Merkezi diye /stanbul'
da bir merkez kurmustur ve bu merkez su anda İslôm 
Ansiklopedisi bünyesi~de çalışmalarını sürdürmektedir. 
En kısa zamanda Çengelköy Vahdettin Koruluğu'nda 
inşa ettirdiğimiz köşklerde faaliyete geçecektir. İslôm 
Araştırmpları Merkezi'nin tabii ki bir statüsü var. Ad, 
üstünde /s/ôm Araştırmaları Merkezi. Kaynağımız zen
gin, talip oiduğumuz hizmet dalı ulvi, biz İslôm dinine 
talibiz. İslôm dinini günün şartları içerisinde telkin va
sıtalarının, propaganda vasıtalarının geçerli usullerin 
en mütekamiline sahip olarak hizmet vermek niyetin
deyiz, düşüncesindeyiz . Cenab-, Hak lütfederse. Onun 
için her işimiz istesek te istemesek te iddialı . Bakın İs
lôm Araştırmaları Merkezi diyoruz. Çünkü konu İslôm, 
haşmetli, büyük, ulvi, dünyayı ve ahireti kucaklayan 
bir nizam. Elbette bunun müessesesi de büyük olur. 
Programımız zengin, hedefleri bütün dünyaya ulaşa-

cak zenginlikte. . 
Öncelikle İs!ôm Ansiklopedisine kaynak olabilecek 

bir müessese, lslôm Ansiklopedisine ileride hizmet ve
recek ilim adamlarını yetiştirmek üzere kurulmuş bir mü-
7ssese ve yalnız yurdumuzda değil dünya çapında 
/s/ômi konularda araştırmalar yapacak eserler orta
ya koyacak elemanları yetiştirmek üzere kurulmuş bir 
m_üessesı:, yaban~, ilim adamlarında İslôma ilgi duyan 
kımselerın de gelıp çalışma yapabilecekleri kütüpha
nelerle zenginleştirilecek bir müessese. Böyle bir mü-
7ssesenin Cenab-, Hakk'a şükürler olsun temelini attık. 
inşallah gelişecek. Bunu g~liştirmek hepimize düşmek
tedir. Yani merkezde bir lslôm Arastırmaları Merkezi 
kurulmuş ise, Vakıf bunu yapmışsa,' bunda şubemizin 
pay, vardır, şubemizin de emeği vardır. Bununla ifti
har edeceksek, bununla ümitleneceksek bizden cok bu-
na sizin hakkınız vardır . · 

Bunun yanında ilme ve kül~üre yönelik yatırımları
mız var, programlarımız var. lnsa.na ve kültüre yönel
menin faziletini çok iyi bilirsiniz. işte Vakfımız bunun 
ilk işareti olarak büyü~ bir teşebbüs yaptı. Hepimizin 
daima iftihar edeceği Jslôm Ansiklopedisi Vakfımızca 
yay!nlanmaya başlamış ve birinci cildi tamamlanmış

tır. ikinci cildin birinci fasikülü de basılmıstır. İslôm An
siklopedisi Vakfımızın yaptığı i?.üyük hizm~tler içerisinde 
çok büyük bir teşebbüstür. Oy/esine bir teşebbüs ki, 
bu milletler topluluğu içerisinde özellikle İslôm alemin
de Türkiye'nin itibarın, yükseltecek, şeref ve haysiye
~inJ daha art,racqk bir teşebbüstür. Bununla hepimiz 
ıftıhar ediyoruz. lslôm Ansiklopedi~i, pek çok toplan
fılarda, pek çok yerde Türkiye'nin /s/ômi konulardaki 
çalışmasını, çok zengin, çok isabetli bir belgesi olarak 
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takdim edilmektedir. Binlerce ilim adamımız madde 
yazmaktadır. Bu ansiklopedinin yayılmasını, ileri gö
türülmesini sağlamak bizim öncelikle görevimizdir. Böl
ge ~?plantıları yap"!amızın p~~ çok sebepl~ri içerisinde 
en onemlı sebeplerınden bırısı de budur. lslôm Ansik
lopedisini sizinle konuşmak, İslôm Ansiklopedisi hak
kındaki düşüncelerinizi almak ve İslôm Ansiklopedisi 
hizmetine nasıl katılabileceğinizi izninizle göstermek is
tiyorum. 

İslôm Ansiklopedisi'nin şu anda 65.000 abonesi var
dır. 120.000 üzerinde satısı var. Mevcut 65.000 abo
ne bize göre az. Şubeİerim izin büyük gayretleri 
olmuştur. Buna da müteşekkiriz ama yeterli görmüyo
ruz. Hangi açıdan yeterli görmüyoruz. Türkiye Diya· 
net Vakfı'nda hizmet görenlerin Mütevelli Heyeti 
Başkanı 'ndan Şube Başkanına kadar düşüncesi has
bidir, Allah rızası icindir ve bunun temelinde ihlôs var
dır. Böyle olmazs; zaten olmaz. İslôm Ansiklopedisi 
abonesi 100.000'e çıktığı zaman hiç birimizin cebine 
hiç bir şey girmeyecekti(. Onun için hep birlikte Allah 
rızası için gayret sarfetmeliyiz. Kitapsız, neşriyatsız bir 
topluma hakim olmak çok güçtür. Bu memlekette anarşi 

başlamadan önce kitap anarşisi başlamıştı . Biz Cağa
loğlu vitrinlerinde Kari Marks'ın kitaplarını, onun ta
kipçisi olan kalemlerin kitaplarını y ıllarca önce 
görmüşüzdür. Onlar öyle bir şey başlattdar ki, sokak 
hareketleri onun devamında geldi .. on·un için biz neş
riyata önem vermek zorundayız. işimiz yalnız İslôm 
Ansiklopedisi çıkarmaktan ibaret değildir. Başka ça
lışmalarımız da var. Ama İslôm A,:ısiklopedisini daha 
ileri noktalara götürmek mümkündür ve gayretimizle 
bunun da başarılacağına inanıyoruz . 

Bir başka gelişme de Yayın Kurulumuzdur. Anka
ra'da bir de "Yayın Kurulu" kurduk. İlim adamları
mızdan, bu işi bilenlerden bir yayın kurulumuz var. O 
kurul da bundan böyle Türk iye Diyanet Vakfı'nın ya
yınlarını planlayacaktır. Vakfımız da o plôn istikame
tinde yayınına devam edecektir. Bildiğiniz gibi basılı, 
sesli ve görüntülü yayınlarımız var. 

Biliyorsunuz yurtdışı ve yurtiçi burslarımız var. Bir 
çok ihtiyaç sahibi öğreociye burslar veriyoruz. Yurtdı
şında burs verdiğimiz 15 gencimiz var, İslômi sahada 
doktora yapıyorlar, doktora çalışmasını bitirmek üze
re olanlar var, onlar da İslôm Arastırmaları Merkezi 
tarafından yürütülen, onların kontr;lünde olan hizmet
lerimizdir. 

. Üniversite bulunan şehirl.erde yurt açma hizmetleri
mız var. Ankara~da 200 kişilik bir kız talebe yurdu
muz bu sene hizmete girecektir. Kastamonu' da 200 
kişilik bir kız talebe yurdumuz hizmete devam etmek
tedir. Konya'da 500 kişilik bir erkek talebe yurdumuz 
hizmete girecektir. ~ursa'da yurt projelerimiz var, te
şebbüslerimiz var. lstanbu/'da bu sene bir kız yurdu 
açmak niyetindeyiz. Çünkü bu yurtlara büyük ihtiyaç 
vardır. Anadolunun herhangi bir yerinden tertemiz bir 
Y?vrumuz geliyor, Ankara sokaklarından yurt arıyor 
bızlere kadar geliyor. Biz ilgilenmezsek, biz sahip çık
mazsak onlarla ilgi/enen/er, onlara sahip çıkanlar kendi 
karakterlerine göre yetiştiriyorlar. Bu sahaya da el at
mak zorundayız. 
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Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni 

İmam-Hatip Liselerine yordııyılarımız var, İlofıiy~t fa
kültelerine yardımlarımız var. //oh iyot fakülteleri lslôm 
Ansiklopedisinin öncelikle kaynağıdır, madde yazar
larımız bu fakültelerde hocalık yapmaktadır. Onların 
kütüphanelerine kitap desteğimiz var, bütün İlahiyat 
fakülteleri kütüphanelerine 20.000.000 TL. ödemek su
retiyle, kaynak kitaplar almak suretiyle hediye etmi
şizdir. 

Bir başka teşebbüsümüz, bu sene inşallah Vakfımız 
Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü münasebe
tiyle 12-18 Ekim tarihleri arasını "Kutlu Doğum 
Haftası" olarak i/ôn edecektir. Bunun programı hazır
lanmaktadır. Bir hafta süreli, bu yıl Ankara'da deği
şik solon/arda, Üniversite salonlarında, Kültür Bakanlığı 
salonlarında, Ticaret Odalarının salonlarında Peygam
ber efendimizi anma programımız vardır. Konu ile il-
gili çeşitli dallarda yarışmalarımız olacaktır." 

Mütevelli Heyeti Başkanı Halit Güler'in konuşması
nı müteakip Vakfımız Genel Müdürü Kemal Güran söz 
aldı. Güran; Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllü bir ku
'ruluş olduğunu, vazifemiz.in çefitli kanunlar/~ veril_m_iş 
görevler olmadığını, Türkıye Dıyanet Vakfı hızmetının 
merkez ve subelerle bir vicdani hizmet olarak, imanı
mıza hizm~t olarak, vicdanımızın emrettiği, imanımı
zın emrettiği bir hizmet olarak üstlendiklerini, hiç 
kimsenin şöyle bir vakıf kuracaksınız ve şu hizmetleri 
yürüteceksiniz demediğini belirterek sözlerine başla
dı ve şöyle devam etti: 

"Bu vakfı kuranlar do bugüne kadar getirenler de, 
bugün bu hizmeti yürütenler de ve bu vakfın taşra teş
kilatı olan şubelerinde, severek görev olan sizler de 
bu görevi, bu hizmeti, imanınızın, vicdanınızın bir ge
reği olarak gönüllü bir hizmet o/orak üstlenmiş 
bulunuyorsunuz" dedi. Güron, devamla; 

Mütevelli Heyeti'nin önümüzdeki iki yıllık faaliyet dö
nemi içerisinde yapı/ocak çalışmaların programını ve 
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bu programın nasıl ve ne zaman icraya konu/ocağına 
dair hazırlanan " 9. Dönem Çalışma Programı ve İcra 
Planı" hakkında oçıklomolordo bulundu. 

Türkiye Diyanet Vakfı gibi ulvi bir emanetin yöneti
minin ve çalışmasının belli disiplin içerisinde yürütülme
si~; '.':4-'!?h rı~osıno d?>'.o_nan bu hizmetin daha do ileriye 
goturulmesı gerektığını vurgulayan Genel Müdür Ke-
mal Güron, çalışmada denetimin önemine değinerek 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Biliyorsunuz Türkiye'de herkes denetimden koçar, 
denetimden korkar, denetimden ürker, oman müfettis 
gelmesin, aman şu işleri görmesin gayreti içerisine gi~ 
rer. Biz bu anlayıştan ve zihniyetten başka bir anlayı
şa ve başka bir zihniyete sahibiz. Bizzat ben, Mütevelli 
· Heyet Başkanı ve Üyelerimiz, dış denetim merkezleri
ne, özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bizi mutla
ka denetleyiniz . Kendi programınız çerçevesinde 
taşraya gittiğinizde il veya ilçelerde oman bizim şu
bemizin çalışmalarını do görün. Eğer arkadaşlarımız 

yanlış uygulamalar yapıyorlarsa, hatalı iş'/er yapıyor
larsa, mevzuat dışı bir takım işler yapıyor/orsa onları 
uyarın, on/ora rehberlik yapın diyoruz. Ayrıca kendi 
bünyemizde de denetim kurulu kurduk. Bu ku,u/a ken
dimizi denetlettiriyoruz. Denetim kurulu üyelerinin iki
si de teşkilat dışında görevli insanlardır. Onlara da sık 
sık bizi denetlemelerini söylüyoruz. Bunun için ne ya
pıyoruz? Bir hataya düşmemek için, müessesemize bir 
leke gelmesin, bu kervanın tekerine bir taş konulmasın 
için. Bizim hatalarımız yüzünden şu veya bu merci ta-· 
rafından yapı/on denetleme sonunda yüzünüzü koro 
çıkaracak bir o/oyla karşı karşıya kalmayalım için. 
Eğer bu titizliği, bu hassasiyeti bugüne kadar göster
memiş olsaydık, şu mevzuatı çıkarmamış olsaydık, bu 
çalışma düzenini ve disiplinini kurmamış olsaydık, bu
gün başımız öne eğilebilirdi. Türkiye Diyanet Vakfı '
ndo 1981 yılından beri Genel Müdürlük yapıyorum. 
Hiç bir y,/ geçmedi ki, denetim olmasın. Çoğu zaman 
oylar bile geçmeden denetim görmüşüzdür. Denetimin 
biri bitmeden biri gelir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 'nden 
gelir, Boşbokonlık'ton gelir, Devlet Denetleme Kuru
mu'ndon gelir, adeta yılın 12 ayı teftiş ağı ile örülmüştür 
vakfımız. Ama biz memnunuz. Daha bu denetimlerle 
yetinmeyip kendi kendimizi denetleme gayreti içerisin
de bulunuyoruz. Niçin? Sağlam zemine basmak için. 
Bu işin hesabını rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde 
verebilmek için. Bütün bu teftiş/erdeki hesabı Allah'o 
homdediyorum ki, Mütevelli Heyeti Başkanı vermedi, 
üyelerimiz vermedi, ben de vermedim, muavin/erim de 
vermedi. Sube boskonlorımız ile memurlarımız verdi. 
Sağ/om bir çolışm~ disiplin ve düzenimiz olduğu için 
bu hesabı verebildik. 

Vakıf/o ilgili genel görüşlerimizi Mütevelli Heyet Baş
kanımız sizlere aktardılar, hepimiz faydalandık, vak
fa emeği geçenlerden ve sizlerden Allah razı olsun" 
dedi. 

Bu konusmolordon sonra il ve ilce sube boskonlorı
no söz veriİdi. Söz alon şube başkdnl~rı bölge.lerindeki 
genel problemlerini dile getirerek çözüm yollarının ne
ler olabileceğine dair görüşlerini dile getirdiler. Top
lantı aynı gün saat 18.30'do yine Kur'an-ı Kerim 
okunarak kopandı. 
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ERZURUM BÖLGE TOPLANTISINDAN 

Fikret KARAMAN 
Erzincan Müftüsü ve TDV. Erzincan Şube Başkanı 

" Sayın heyetin ayağımıza gelerek biz
leri burada onurlandırmaları en büyükse
vinç kaynağımızdır. Türkiye Diyanet Vakfını 
kendi İlimde daha faal duruma getirebilmek 
için çalışmalar yapıyoruz. Vakfın hizmet
leri henüz tabana yayılmış değil. .. Tabi bu
nun sebebi; 1939 depreminden sonra şehir 
yeniden kurulurken, bütün resmi daireler 
her türlü sosyal tesisini kurmuş , müftülü
ğe de küçük 'ıir arsa temin edi lmiş. İşte 
o günden bugüne kadar ne geli~,iyse ... El
hamdülillah Vakfın sayesinde artık saygın

lığımızı kazandık. Din ve Diyanet adına 
gözle görülür, takdire şayan hizmetlerimiz 
var. Tabi bunlar yetmiyor, daha fazlasını 

yapmak istiyoruz. Doğunun muhtaç oldu
ğu en önemli konu din ve diyanet mesele
sinin iyi anlaşılmasıdır. Bu konuda 
Çalışmalar yapıyoruz. Şimdilik Erzincan 1. 
Dini Yayınlar Fuarını açtık, çeşitli konular
da kapalı spor salonunda konferanslar ver
diriyoruz. 

Daha güzel hizmetler verebilmek için de 
Genel Merkezin desteği kaçınılmazdır. Vak
fımız Başkanlığımızla işbirliği yaparak Do
ğu ' daki i rşat hizmetlerine katkıda 

bulunmalı , Doğu irşat hizmetlerinden ol
dukça yoksundur. Vakfımız 3-5 ilim ada
mımızla anlaşarak konferanslar verdirmek 
üzere Doğuyu tarattırabilir , hatta bu iş yur
dun bütün yöreleri için de geçerlidir. Ayrı
ca ilimizde Vakfımız yayınevi açılması 

arzumuzdur. Çeşitli kurum ve kuruluşların 
kütüphanelerine yayınlarımızı koyabilme
liyiz. Yurdun diğer bölgelerinde olduğu gi
bi Erzincan 'da da ortaöğrenim gençliğine 
önem vermeliyiz. Erzincan'ın 7 ilçesinden 
sadece Kemah'ta İmam-Hatip lisesi var, ar
zumuz diğer ilçelerde imam-hatip liseleri
nin açılmasıdır. İl i mizde mevcut 
İmam-hatip lisesinde ve diğer okullarda 
okuyan gençlerimize mutlaka Vakfımıza ait 
bir yurt gerekmektedir. Bununla ilgili ça
lışma raporunu heyete sunacağı m. 

Tekrar i rşat hizmetlerine dönmek istiyo
rum. İl merkezinde ve ilçelerinde vaizimiz 
yok, bunun sebebi lojman yokluğudur. Bu 
eksikliğim izin giderilmesi elzemdir. Gayri
menkul bağışlarımız çok yoğun , Genel Mer
kezden gönderilen teşekkür yazılarını göz 

yaşları ile kabul ediyorlar. Büyük bağış ya
panlar yılda bir defa Ankara'ya çağırılarak 
Vakıf ve Vakıf hizmetlerini tanıtmak oldukça 
verimli olacaktır kanaatindeyim. 

Bu toplantıdan çok yararlandık. Sayın 
heyeti ve organizasyonu kutlarım. 

Nuri GÜNES 
Erzurum MüftüsO ve TOV. Erzurum Sube Başkanı 

İ limize kadar gelerek bizi şereflendiren 
sayın heyete şükranlarımızı sunarım. Er
zurum olarak ev sahipl iğ i yapmaktan 
mutluyuz. 

Vakfımız şubesi 7 y ıldır Erzurum'a en 
güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyor. Şu
be olarak 190.000.000 TL harcayarak ir
şat hizmetlerine katkıda bulunduk. Tabii bu 
yeterli değil Erzurum ekonomik olarak za
yıf bir şehrimizdir. Hizmetlerimizin bir kıs
mını Genel Merkezin desteklemesini 
istiyoruz. İ nsan yetiştirmeyi birinci planda 
tutmalıyız. Bu Vadide yapılacak en önemli 
iş Kur'an kurslarına sahip çıkmaktır. 

Erzurum bir üniversite şehridir. Üniver
site gençliğinin yurt problemi, şimdilik gö
zükmemektedir. Fakat acilen ortaöğrenim 
öğrenci yurduna ihtiyaç vardır. 

Vakfımızdan burslu, bölgemizdeki öğ
rencilerle şubemiz diyalog halinde olmalı
dır. Hizmetlerimizin teftişinden memnunuz 
ama daha sık olmalıdır , hizmetlerimiz açı
sından hayırlı olacağına inanıyorum. 

İlimizde Vakfımızın bir yayınevi ve hiz
met binasının yapılması bölgeye hizmet 
açısı ndan verimli olacaktır. 

Bu toplantıdan çok yararland ık çalışma 
şevkimiz daha da arttı , hepinize teşekkür 
ederim. 

Zeki KARAKAYA 
Kars Miiftılsü ve TOV. Kars Şube Başkanı 

Kars; ferdi hayattan sosyal hayata yeni 
geçmekte olan bir toplumdur, iki ayrı dev
letle sınır problemi olan bir vilayettir. Böyle 
bir şehirde hizmetin de ne derece verimli 
olacağın ı tahmin edersiniz. Dini bakımdan 
Kars çok parçalı bir şehir, Hacca giderken 
namaz kılmayı öğrenen insanlarımız var. 
43 yıl Rus işgalinde kalm ış, Ruslar 47 ca-

miden 44'ünü yakmışlar , camiler inşa edi
lememiş bugün hala 8-10 camimiz var. 

Bir çok ilçede müftülük lojmanları yok, 
müftüler görev yapam ıyorlar. Vakfı mız 
özellikle Kars ilimize ayrı bir önem verme
lidir, diğer illerde olduğu gibi irşad hizmet
leri parça parça, Vakıf bu birleştirmeyi 

sağlamalıdır . Sıkıntılarımız had safhada, 
Genel Merkezden destek bekliyoruz. Bu 
şartlarda Kars'ta Vakfımızı tanıtmayı ba
şardık . Hayır kurumlarına destek olabile
cek halkın büyük çoğunluğun Vakfımızı 
destekliyor. Bulgaristan'dan gelen soydaş

larımız için ilimizde toplanan 
10.000.000.TL. 'nin 7 milyonu müftülüğü

müzce toplanmıştır. 

Hizmetimiz insanadı r, insan için çalışı
yoruz. Kars 'ta yabancı akımlar vardır , en 
azından imam-hatip lisesi öğrencilerini bu 
akımlardan korumalıdır , orta öğrenim öğ

renci yurdu Kars'ta bir ihtiyaçtır . 

Din görevlilerimiz sık sık iç hizmet eği

timine tabi tutulmalı , bunun için de bölge
ye bir eğitim merkezinin açılmasının yararlı 
olacağı kanaatindeyim. 

Cemalettin TAŞÇI 
Toı1um Müftüsü ve TOV. Toı1um Şube Başkanı 

Küçük bir ilçe müftüsüyüm. Tortum'dan 
yetişen çok sayıda din adamı yurdumuzun 
çeşitli bölgelerinde görev yapmaktadır. 

Tortum için Kur'an kursu önemlidir. Vak
fımız hizmetleri sevindirici seviyededir. Yal
nız sık sık teftiş edilmemizi istiyorum. Vakıf 
hizmetinde hataya düşmek istemiyoruz. il 
memurları ilçeleri ayda bir defa da olsa ge
lip hesapları kontrol etmelidir. 

Bu toplantıdan çok yararlandım, Vakfı
mızın bölgeye yapabileceği en güzel hiz
metlerden birisi de Erzurum'a bir kültür 
merkezinin yapılmasıd ır. 

Hüseyin BAKIR 
Van Müftüsü ve TOV. Van Şube Başkanı 

Bölge toplantısının Erzurum'da yapılma
sı heyetin bizi ziyaretleri memnuniyet ve
ricidir. Van Şubemiz 1982 yılından beri 
faaliyettedir. 

Van ilimizde Kars 'ta olduğu gibi dini açı-
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dan parça parçadır. Komşu ülkeden etki
len en vatandaşlarımız vardır. Din 
· hizmetlerini ve irşad hizmetlerini sağlıklı yü
rütemiyoruz. Van Bölge Kur'an kursu Vak
fımız desteğinde canlandırılmalıdır. Son 
günlerde teşkilat dışında ehil olmayan Kur' -
an kurs öğreticileri çıktı . Kursu diriltebilir
sek sanıyorum başarılı oluruz. 

0rtaöğrenim yurdu bizim de problemi
miz, Van'da buna ihtiyaç var, şu anda yurt 
için bir arsa aramaktayız. Van ' ın hiç bir il
çesinde imam-hatip lisesi yoktur. Van 'da 
kızlar imam-hatip lisesine alınmıyor, bizim 
öncülüğümüzde kız imam-hatip lisesi açı
labilir. 

Başkanlığımız ve Vakfımızın yayınlarının 
satılabileceği bir yayın evi Van· ın ihtiyacı-

dır. Bunun için şehrin merkezi bir yerinde 
müsait bir dükkan vardır. 

Toplantıdan çok yararlandık, sevindik ve 
faydalandık. 

İsmail BA YRAMOGLU 
Gümüşhane Müttüsü ve TOV. Gümüşhane Şube Başkanı 

Vakıf şubemiz hizmetleri Gümüşhane 
ilinde 1988 yılından beri canlılık kazanmış
tır. Bu yörelerde Kur'an kursları birinci 
planda olmasına rağmen Gümüşhane'de 
ölmüş vaziyettedir. Ehil imam ve müezzin 
bulamıyoruz. Kur'an kurslarının iaşe ve iba
teleri merkezimizden desteklenmelidir. 

Bölgemizde din hizmetleri açısından yan
lış anlamalar vardır . Bunun için Kur'an-ı 

Kültürümüzü tanıyalım, ona sahip çıkalım. 
Aı1ılı. kendi kül!üriirnüzii - için 
biuyelgörter901kmgiin biransildopedi...., 
TOV ISLAM ANSIKI.OPEDISI. 
TDV i~6m Ansiıoped,i, 
ıo:xı·, ~ın yeri yazonn houlodıQ,. 
l,Jôm lwlıür ve uygoıiıg,n, onloton 
lek ıelil on,Mopeddir. 
Oünvc,do eıi ~ bu koynok 
ese<den yororlonın. 
Bilmed11erin1zi, merak el1\lderinizi OQ<enin. 
Çocukloon,z_.., yolunu aydnloıın. 
KUllürfınUtu tanıyın, ono scıhıp c;ıkın. 
Küllvriioü lan""*, ı......ı holılud,r. 

15 

Kerim'in muhtasar tefsiri yapılmalı , ilmi
hal kitabı yazılmalı ve dağıtılmalı, Peygam
berimizin hayatını canlı bir şekilde anlatan 
bir siyer kitabı basılmalıdır . 

Bekir BATMAZ 
Çat Müftılsü ve TDV. Çat Şube Başkanı 

Çat Erzurum ilimizin 3100 nüfuslu fakir 
bir ilçesidir. İlçe şubemiz her türlü maddi 
ve manevi desteğe ihtiyacı vardır. 

Müftülük hizmet binası , lojmanı ve hiz
met otosu yok, bir imam ve müezzinimiz 
var. Kur'an kursumuzun elden geçmesi la
zım. Vakıf haftası mfınasebetiyle 20 öğren
ciye ayakkabı aldık . Kur'an kursu öğrenci 
sayısı birden arttı. Bölgemizin desteklen
mesi ilçedeki dini hayatı canlandıracaktır . 

TOV iSıAM ANSI KLOPE0ISl'nin 1. cildi çıktı. 
Hıımen alm. 2. cilde abone almakta gecikmeyin. 
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ELAZIG'DA 
• 

ÇiFTE BAYRAM 
Elazığ; Doğu Anadolu'da Fırat nehrinin Murat kolu

na karışan, Harıngit suyunun geçtiği uluovanın kuzey 
kenarında, Harput kalesinin kurulmuş olduğu tepe ete
ğinde ve Harput'a (eski Elazığ) 5 km uzaklıkta hafif me
yilli bir zemin iizerinde, deniz seviyesine nazaran 1020 
metre yükseklikte bir il merLzimiz. 

Elazığ bölgesi; ilk orta ve yeni çağlarda bir çok tarihi 
hadiselere sahne olmuş, buralarda bir çok devletler yı
kılmış ve bu bölgenin önemli merkezleri, Türk Anadolu 
uygarlık/arına beşiklik etmiştir. 

İşte bu ·tarihi şehrimizde Türk'ün örf ve adetini, misa
firperverliğini, alicenaplığını, fedakarlığını görmek, duy
mak, yaşamak, insanı büyük huzura garkediyor ve 
insanımıza olan güvenimizi, inancımıza olan bağlılığı
mızı daha da perçinleştiriyor. 

Elazığ 'da yapılaç;ak bölge toplantısı ile toplantısı ile 
müftülük sitesi temelinin atılışı törenine katılmak ve ön 
hazırlıkları yapmak üzere, Elazığ' a programdan bir gün 
önce indiğimizde, şehirde farkedilir bir heyecan yaşa
nıyordu. Şehir merkezi pankartlarla donatılarak cami ve 
ibadet ile ilgili en güzel sözlerle süslenmiş, müftülük per
soneli ve Vakfımız şube yönetim kurulu üyeleri ile diğer 
ilgililer, en güzel kıyafetleri ile dikkati çekerken, beledi
ye hizmetleri de cadde ve sokaklarındaki temizlik ça
lışmalarını bütün yoğunluğu ile sürdürüyordu. 

Bu heyecan ve sevincin sebebini sorduğumuzda, ce
vap bizi oldakça duygulandırdı. "Diyanet İşleri Başka
nı'mız ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
şehrimize gelecekler, Elazığlılar olarak karşılamanın 
heyecanıdır" dediler. Evet heyetimiz saat 16.00 da şeh
re geleceklerdi ve Elazığlılar karşılamaya hazırdı. 

Saat 16.00 daki karşılamanın şehirden hareket saa
ti, Elazığ'ın merkezi camilerinden İzzetpaşa 'da kılına
cak öğle namazını müteakipti. Şehirde bize 
mihmandarlık yapan eski belediye iktisat işleri müdürü 
iken, dine ve diyanete hizmet edebilmek amacıyla, Har
put Eğitim Merkezi'nde Eğitim Uzmanı olarak görev ya-

pan Zülfikar bey, İzzetpaşa camiine götürdüğünde, 
inanılmaz bir manzarayla karşılaştık. Gazi caddesi ve 
caminin önü ?'den 70'e bini aşkın insanın bayram yeri 
haline getirdiği bir meydan oluvermişti. 

O esnada Belediye Başkanlığı da bir duyuru yapmak 
üzere dikkat sinyalini veriyor ve şu duyuruyu yapıyor
du. "Sayın halkımızın dikkatine bugün saat 16.00 da 

şehrimize sayın Diyanet İşleri Başkanımız ve Sayın Türk
. iye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti teşrif edeceklerdir, kar
şılamaya gitmek isteyenler İzzetpaşa camii önünden 
kalkacak otobüslere binebilirler" gözlerimizi cami önü
ne çevirdiğimizde 'Murat' ve 'Hazar' turizme ait 6 adet 
otobüsün durduğunu gördük. 

Namazı müteakip mihmandarımızla birlikte bize ait 
otoya binerek şehre 16km uzaklıktaki Sivrice ilçesine, 
Hazar gölünün kıyısına hareket ettik. Karşılama nokta
sı Sivrice ilçesinin girişi olarak tesbit edilmişti. noktaya 
vardığımızda gördüğümüz araba ve insan topluluğu kar
şısında en son bizim geldiğimizi düşündük, oysa hiç de 
öyle değildi. Akın akın arabalar gelmeye devam ediyor
du. Kabataslak bir hesap yaptığımızda 100'ü aşkın kü
çük oto ve 6 adette otobüs vardı. 1000'i aşkın Elazığlı 
gelecek heyeti beklemenin heyecanını yaşarken ileri ge
len yaşlılar heyetin nasıl karşılanacağına dair örf ve adet
leri gençlere fısıldıyorlardı. 

Saat 16.05'i gösterirken Elazığ Emniyetine ait Eskort 
ileriden gözüktü, herkes yerini almıştı. Elazığ Müftüsü 
Sefahattin Karahocagil ve Diyarbakır Müftüsü Mehmet 
Özlen'in refakatindeki heyetimiz, Devlet Bakanı Müşa
viri Ahmet Gürtaş, Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız 
Şeref Başkanı Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu, Diyanet İş
leri Başkan Yardımcısı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Baş

kanı Halit Güler, il. Başkan Sami Uslu Mütevelli Heyet 
Üyeleri Yakup Üstün, Şükrü Öztürk, A. Rıza Se/imba
şoğlu Hayrettin Şallı ve Genel Müdürümüz Kemal Gü
ran karşılama noktasındaki Elazığlılara selam verip 
kucaklaştılar. Nur yüzlü beyaz sakallı insanların heye
te tekrar tekrar sarılıp kucak/aşmaları, bugünleri de gös
terdiği için Cenab-ı Hak'ka şükürleri ve gözlerinden akan 
yaşların sakalları arasında gizlenircesine kayboluş/arı, 

hepimizi oldukça etkiledi. Yaklaşık 35 dakikalık bir gö
rüşmeden sonra konvoy halinde şehre hareket ettik. He
yet daha sonra Vakfımız Elazığ Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyeleri tarafından Büyük Elazığ Otelinde heyet onuru
na verilen yemeğe katıldı. Yemekte Elazığ Valisi Muhar
rem Göktayoğ/u, Belediye Başkanı H. Behçet Susmaz, 
Emniyet Müdürü Salih Zeki Yiğit ve diğer mülki ve idari 
daire amirleri de hazır bulundu. 

Evet; Elazığ, Valisinden sade vatandaşına kadar, 
Müslüman Türkün kendine yakışır tavrını ortaya koymuş, 
17 Türk devletinin kurulduğu evliyalar yatağı Elazığ (Har
put) kendini bir kere daha göstermişti. 
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VAKFIMIZ il. BÖLGE 
sürdürmeye çalıştığım, Başkanlığı
mın su anda en önemli meselelerin-

TOP LANT/S/ den · bir tanesi , teşkilat kanunu 
meselesidir. Bu büyük ve son dere
ce sorumluluk taş ıyan nazik ve has
sas görevler üstlene bu teşkilatın, ELAZIG'DA YAPILDI 

Türkiye genelinde yapılacak böl
g'e toplantı l arının il. si Elazığ Harput 
Eğitim Merkezinde yapıldı. 

30 Eylül Cumartesi günü saat 9 da 
başlayan toplantıya Elazığ Valisi Mu
harrem Göktayoğlu, Diyanet İşleri 
Başkanlığının bağlı bulunduğu Dev
let Bakanlığı Müşavirlerinden Ahmet 
Gürtaş, Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Şeref Başka
nı ProL Dr. M. Said Yazıcıoğlu, Di
yanet işleri Başkan Yard ı mcısı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli He
yet Başkanı Halit Güler, il. Başkan 
Sami Uslu, üyeler Şükrü Öztürk, A. 
Rıza Selimbaşoğlu, Hayrettin Şallı, 
Genel Müdürümüz Kemal Güran ile 
Elazığ, Sivas, Mardin, Muş, Tunce
li, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Malat
ya, Adıyaman, Kahramanmaraş, 

Bingöl , Bit lis ve Hakkari İl müftüleri 
. He bu illere bağlı ilçe müftüleri katıldı. 

Toplantının açılışını ev sahipliğini 
üstlenen Elazığ Müftüsü ve Vakfımız 
Şube Başkanı Selahattin Karahoca
gil yaptı. Karahocagil; toplantının 

Elazığ'da yapılmasından ve ev sa
hipliğini üstlenmekten mutlu olduk
larını belitti. 

Toplantının açılışından sonra da
vetlilere hoş geldiniz demek üzere 
Mütevelli Heyet Başkanı Halit Güler 
söz aldı. Güler toplantıya gösterilen 
ilgiye teşekkür ederek sözü Elazığ 
Valisi Muharrem Göktayoğ lu ' na bı
raktı. Vali Göktayoğlu Türkiye Diya
net Vakfının çalışmalarını yakından 

şahsiyetine yaraşır bir kanuna kavu
şamaması fevkalade üzüntü verici 

_ ' ıı;t bir durumdur. Hizmetler büyük ölçü· 
-,,., de aksamaktadır. Bunu aşağı yuka-

'': ~- rı hergün bizzat yaşıyoruz. Sizler de 
--;~· - bunun sıkıntısını görev yaptığınız 

takip ettiğini , il. Bölge toplantısının 
Elazığ'da tertiplenmiş olmasından 
kendilerin ve Elazı için bir şeref ola
rak kabul ettiği ni, din görevlilerinin 
vazifelerinin çok titizlik isteyen has
sas bir görev olduğunu zaman za
man istişarenin öneminin de, bu 
toplantılarla ortaya çıktığını söyledi. 

Diyanet İşler i Başkanlığının bağlı 
bulunduğu Devlet Bakan l ığ ı adına 

Bakanlık Müsaviri Ahmet Gürtas söz 
aldı. Gürtaş; hem Elazığ Müftülük Si
tesinin temel atma törenine, hem de 
il. Bölge toplantısına Bakan adına 
katıldığını, toplantıda İl Müftülerini 
dinlemek görüş ve dileklerini alaca
ğ ı nı ve Bakan'a iletmekle görevlen
dirildiğini belirtti. 

Bu kısa konuşmalardan sonra 
Elazığ Valisi ve beraberindeki heyet 
toplantıya başarı dileklerinde buluna
rak Harput Eğitim Merkezinden bir 
başka programı icra etmek üzere ay
rıldılar. 

Toplantının bu bölümünde ilk ko
nuşmayı Diyanet İşler i Başkanlığı 
adına Başkan Prof. Dr. M. Said Ya
zıcıoğlu yaptı. Yazıcıoğfu; toplantıya 
katılmaktan mutlu olduğunu, Güney
doğu'daki il ve ilçe müftüleri ile bir 
arada olmaktan sevinç duyduğunu 
belirterek Türkiye Diyanet Vakfı Böl
ge Toplantı larının çok yerinde bir ha
reket olarak kabul ettiğini, toplantının 
hayırlara vesile olmasını diledi. Baş
kan Yazıcıoğlu devamla söyle dedi. 
"İki yıldır biraz aşkın bir' zamandır 

yerlerde çekiyorsunuz. Konu ile ilgili 
çalışmalar vard ı r. İnşallah önümüz
deki aylarda bu hususta müsbet ge
l işmelerin olacağının işaretleri vardır. 

Ümit ediyorum ki Diyanet İşleri Baş
kanlığı teşkilat kanunu meselesi hal
ledi ld iği zaman pek çok konudaki 
pek çok sıkıntımız bir çok noktada 
asgariye inecektir, rahat bir çalışma 
ortamı sağlanacaktır. Bu ölçüde has
sas ve nazik görev üstlenmiş teşki
latın bu şekilde yarısı var, yarısı yok 
bir kanunla hizmet etmeye çalışma
sı gerçekten de her türlü takdirin 
üzerindedir, buna rağmen teşkilatı
mız siz değerli mensup l arı sayesin
de canla başla bu aksaklığa rağmen 
üstün vazife anlayışı ile hizmetleri 
yürütmektedir. 

Kanunun önemli unsurlarından bir 
tanesi de Din İşleri Yüksek Kurulu
nun teşekkü l ettirilemeyişidir. Öyle 
ümid ediyorum ki kanun çıkarma ça
l ışmaları önümüzdeki önümüzdeki 
aylarda hızlanacaktır ve önümüzdeki 
pek çok sıkınt ımız da bir ölçüde hal
l edilmiş olacaktır. 

Bildiğiniz gibi Başkanlık merkezin
de toplanan bazı yetkiler taşraya 
devredilmistir. En önemli bir tanesi 
İmam-Hatip, Müezzin Kayyım imli-
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h .... , ı ve atama l arının taşraya devir 
meselesi idi, bu konu bir hayli tart ı 

şıldı ters şekillerde yorumland ı. Fa
kat memnuniyetle şunu ifade edeyim 
ki teşki l atımız mensupları başta il 
Müftülerimiz olmak üzere bu uygu
lamayı fevkalade ciddi ve düzenli bir 
şek ilde yürütmüşlerdir. Başarılı olun
muştur en ufak bir problemimiz 
yoktur. 

Te t iş ile ilgili bazı yeni düzenle
meler yap ı l mıştır , daha objektif bi r 
teftiş esası getir ı lmeye ça l ışı l mışt ı r . 

zor bir konudur. gerçekten oradaki 
arkadaşlarım ız güç şart!ar içerisinde 
görev yaparlar . TP-ftişten esas bek
lenen, bir il olsun veyahutta bir ilçe 

lsı ın m üfett i ş arkadaşlar o il veya 
ilçenin genel teftişini bizirııönü müze 
getidikleri zaman, o ilin bir aynası gi
bi o ildeki durumumuzu görmemiz 
laz ı m. Diyanet İşleri Başkanl ığı ola
rak o ildeki başarı durumumuz ne
dir, birl ik ve bütü nlüğü ne ölçüde 
sağlamış ız, görevli açısından bir ek
sikliğimiz bir zaafımız var mıdır? Ba
şarısız lı k durumu varsa nerden 
kayna~la nı yor görevli eksikliğinden 
mi, görevli lerin yetişme tarzından mı 
bu tip ana meselelerin , can alıcı me
selelerin gözümüzün önüne gelme
si hal inde, biz alacağımız tedbirleri 
çok daha iyi değerlendi rip düşü nüp 

kararlaştırabi l i riz . Mahallen de halle
di lebi lecek meselelerin teftiş rapo
runda yer almasına, üst makamlara 
gelmesin egerek yok, o tür mesele
ler zaten mahallinde halledilebil ir. 
Daha geniş boyutlu meseleler intikal 
ettiği zaman gerekl i düzenlemeler 
ona göre yapılır . Bu konuda bir hay
li çalışmal ar yapılmıştır , inşallah 

bundan sonra bu doğrultuda daha 
derli toplu bi r sisteme geçilecektir. 

Yayın konusunda da yeni düzen
~emeler apı l mıştır. B ild i ği n iz gibi Baş

kan l ığ ı mız yay ın yolu ile de çok 
öneml i hizmetler ifa etmektedir. Bu 
nedenle yayın konusunu bir esasa 
bağlayalım istedik. Bu konuda geniş 
bir istişari toplantı düzen ledik. Üni
versitelerden , yayın dünyasından , 

konu ile ilgili kişilerle toplantılar yap
tık, belli bazı diziler tesbit ettik, bu 
diziler icerisinde vatandas la rımıza 
yönelik yayı nla r, çocuklara yönelik 
yayın l ar , ilmt seviyede yay ı nlar , sa
nat ağ ı rl ı kl ı yayın la r gibi diziler tes
bit ettik, baz ı larını uygulamaya 
koyduk, bazı l arı uygulama safhasın
dadır. Ayr ı ca yay ı nla ilg ili bir yönet-

mel i ği de önümüzdeki günlerde 
karara bağlayıp yeni bütçe dönemin
den itibaren yoğun bir yayın faal iye
tine inşallah geçeceğiz. Görüntü lü 
yayınlara dayanan paket program 
yay ı nlarımız vardır . Bun ların bir kıs
mı oitm iş, bir kısmı devam etmekte
dir. Biten programlar önümüzdeki 
aylarda TRT vasıtasıyla vatandaş l a

rım ızın hizmetine sunulacaktır. 

Sesli yayınlarla ilgili olarak vaaz 
ve diğer kaset çalışmalarımız vardır. 

Başkanlığımız diğer özel kuru luşla
ra göre bir hayli geridedir. Türkiye 
Diyanet Vakfı'nın her yıl düzenledi
ği yayı. 1 fuarları nda bunu tesbit et
tim . Sesli ve görüntülü yayın l ar 
konusunda Başkanlığın ve Vakfın 

daha çok mesafe katetmesi gerek
mektedir. Başkanl ı k olarak biz bu ko
nuya daha yeni el atıyoruz , ama 
Diyanet Vakfı bir ölçüde bu konuda 
daha geniş faaliyet leri vard ı r. Baş

kanlığın ilk sesli ve görüntülü olarak 
vaaz kasetleri vardır , bitmiş durum
da olup çoğaltma i ş l emleri takip edi
liyor. Yu rt içinde ve yurtdışında 

vatandaşlarımızın hizmetine sunula
caktır. 

Bildiğin iz gibi bugün Elazığ 'da 

Müftülük Sitesinin temelini atacağız , 

maketini gördüm çok hoşuma gitti , 
diğer gezdiğim i!lerde de görüyorum 
müftülük si teleri çok çok güzel, taş
ra bu konuda merkezi geçmiş du
rumda , halbuki teş ki latımızın 

merkezdeki binası daha modern da
ha güzel olması gerekir, bu konuda 
çalışmalarımız oldu , güzel bir arsa 
tem in ettik, plan ve proje çalışmala
rım ız sonuçlanmak üzeredir, devle
timizin ve Türkiye Diyanet Vakfı'n ı n 

katkılar ı y l a inşallah binayı yapaca
ğız, yine bildiğ iniz gibi Türkiye Diya-

Kas ı m 1989 

net Va kfı ' nın ka t k ı larıy la bütün 
illerimizde faks sistemi kurulmuştu r , 

bu da çalışmalar ı mız büyük ölçüde 
rahatlatmış , ko l aylaştırmıştır. 

Bilhassa Hac mevsiminde yoğun 
olarak evrak t raf iği ne bir hayli rahat
l ık getirmiştir . Birçok ilde il valileri şu
nu söylemiştir . " Biz sizin faksınız ı 

kullanarak pek çok iş imizi Diyanet İş
leri Başkanlığı teşkilat ı vasıtasıyla 
hallediyoruz" Bu da gerçekten iftihar 
verici bi r hadisedir. Bu ve d iğer ko-. 
nulardaki yardım l arından dolayı 

Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkü r 
ederim. Ayrıca bugüne kadar ihmal 
edilmiş diyeb i leceğim bir konuyu yi
ne Türkiye Diyanet Vakfı ele alarak 
herkesi şikayet ettiği Kızılay'daki mi
safirhaneden kurtarmış , Ankara'da 
güzel bir misafirhane açmıştır. 

Bildiğin iz gibi Tü rkiye çok hızlı de
ğişen bir ülke, bu hızlı değişime Di
yanet İşleri Başkanl ı ğı olarak çok 
hassas, çok nazik konularda hizmet 
sunmak durumundayız. Gerçekten 
Türkiye 'de en çok zor görevlerden 
birisi de sizlerin yaptığı görevlerdir. 
Çünkü komple bir görevdir, fevkala
de iyi yetişmiş elemanlar eliyle ya
p ı iması gereken bir görevdi r. 
Başkan l ığmızın kadro sayıs ı 84.000'i 
aşmış d urumdadır, fiilen çal ışan per
sonel sayısı 75.000 'in üzerindedir. 
Bu rakam içerisinde dini yüksek tah
sil görmüş personel sayısı 2700 ci
varındadır. %3,5 gibi çok düşük bir 
rakamd ı r . İmam-Hatip lisesi mezunu 
personelimiz 40.000 civarı ndad ı r . 

Yani %50 üzerinde bir rakamdır, çok 
az sayıda diğer fakül te ve yükseko
ku l mezunu vardır, 20.000'i aşkın il
kokul mezunu vardır , bu öğren im 
durumu ile ilgili tabloyu önümüze 
koyduğumuz zaman bizi bir hayli dü-
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Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni 

şündüren hususlar ortaya çıkıyor. 

Bunun için neler yapılabilir diye 
düşündük ve bazı projeler gerçekleş
tirmeye çalıştık. Yüksek tahsil yap
mış mensuplarımızın kendilerini 
daha iyi yetiştirmeleri için teşvik et
tik. Haseki Eğitim Merkezinde bazı 
düzenlemeler yaptık. Kendilerini 
yüksek lisans yapmaya, doktora 
yapmaya teşvik ettik. Biliyorsunuz 
Haseki Eğitim Merkezinde üç yıl eği
tim yapılmasına rağmen , sosyal bir 
hak yoktu, bu konuda bir değişiklik 
yaparak daha çok İlahiyat Fakülte
lerinde ve diğer fakültelerde yüksek 
lisans imtihanına görevlilerimizin gir
mesini sağladık. Kazanan arkadaş
larımız lisanslarını tamamlayarak 
akademik bir kariyere sahip olacak
lard ır. Öte yandan Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın kat!-:ılarıyla yurtdışında da 
dil öğrenmelerini sağlamanın gerek
tiğine inanıyorum. 

Daha önce de dediğim gibi 
40.000'i aşkın İ.H . L. mezunu perso
nelimiz için de yeni düzenlemeler 
yaptık. İlahiyat Fakülteleri bünyesin
de ilahiyat Meslek Yüksek okulları
nın açılmasını sağladık. Başkanlık 

olarak ara elemana ihtiyacımız hasıl 
olmuştur, hem görevlilerimizin sevi
yesini yükseltmek için, hem de da
ha bilgili bir seviyeye gelebilmesini 
sağlamayı planladık. Bunun bir hayli 
müzakereleri, tartışmaları oldu, ne
ticede yüksek öğretim kurumların

dan dört İlahiyat Fakültesinde bu 
uygulamanın başlatılması kararı alın

mıştır. İki fakültemiz imkanları el ver
mediği için bu yıl başlayamayacak

larını, önümüzdeki yıllarda bu uygu
lamanın iki fakültemizle birlikte diğer 
ilahiyat fakültelerinde de başlanaca
ğını ümit ediyorum. Ayrıca İ.H.L. me
zunlarına hitap edecek bir açık öğ
retim programının çalışmalarına baş
lanmış, ilgili kurumlarla temaslarımız 
devam etmektedir." dedi. 

Türkiye genelinde yapılacak böl
ge toplantıları ve Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın merkez çalışmaları ile son 
günlerdeki gelişmeler hakkında bil
gi vermek üzere Vakfımız Mütevelli 
Heyet Başkanı f:ialit Güler söz aldı. 
Güler; Diyanet işleri Başkanlığının 

her geçen gün büyüdüğünü ve ge
liştiğin i, buna paralel olarak Türkiye 
Diyanet Vakfı ' nın da büyüyerek ge
l iştiğini ve hizmetlerinin dev boyut
lara ulaştığını bel irtti. Halit Güler 

devamla şöyle dedi: "Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vak
fı'nı birbirinden ayrı düşünmek, ayrı 
görmek takdir edersiniz ki mümkün 
değildir. Siz de hem müftülerimizsi
niz, hem de değerli şube başkanla
rımızsı nız. Her arkadaşımızın 
üzerinde müftülük gibi çok önemli bir 
görev, hem de şube başkanlığı gibi 
çok lüzumlu bir sıfat bulunmaktadır. 
biz meselelere bu açıdan bakıyoruz. 
Çok iyi bildiğiniz gibi Vakıf önemli bir 
müessesedir. Vakfın geçmişi , Vak
fın ömrü, İslam dini ile esittir. Vakıf 
işleri İslam dini ile başlamış zama
nımıza kadar dinimizin getirmiş oldu
ğu hizmet programı, sunmuş olduğu 
ruhf zenginlik, Vakfımızla, Vakıf an
layışıyla eş bir şekilde devam et
miştir. 

Bildiğiniz gibi ülkemizde birçok 
Vakıf vardır. Türkiye Diyanet Vakfı'
da bunlardan birisidir. Türkiye Diya
net Vakfı'nın mevcut Vakıflar 
içerisinde farklı bir güce ulaşması, 
farklı tesirler icra etmesi Başkanlığı

mızın teşkilatında yayılmış olmasın

dan, her il ve ilçede müftülüğümü
zün bulunmasında ve sizlerin şube 
başkanları olmanızdan kaynaklan
maktadır. Türkiye Diyanet Vakfı'nı 
belli bir mertebeye ulaştıran tabii ki 
bir takım yan tesirler destek olmak
la beraber, mevcut olan baskanlık 
teşkilatımızdır. Türkiye Diyanet Vakfı 
da Diyanet İşleri Başkanlığı ' nı des
teklemek maksadıyla kurulmuştur ve 
bu zamana kadar merkezde, taşra
da, başkanlık hizmetlerimiz vakfımız
ca hepinizin bildiği belli bir ölçüde 
desteklenmiştir. Türkiye Diyanet 
Vakfı kurulduktan sonra başkanlık 
hizmetlerinde yurdumuzda ve yurt
dışında çok güzel gelişmeler ol
muştur. 

Vakıf önemli bir müessesedir. Va
kıf ruhunu, Vakıf ciddiyetini , Vakıf 
nezaketini, Vakıf dürüstlüğünü zede
lemeye de hiç kimsenin hakkı yok
tur. Eğer Türkiye'de Vakıf anlayışı , 

Vakıf ciddiyeti, Vakıf programı, Va
kıf hizmeti zedelenirse, belli bir se
viyenin altına düşürülürse, sıradan 

bir dernekmiş, sıradan bir kuruluş 
havasına sokulursa, bunun netice
sinde inandığımız bütün değerler za
rar görür. Bu bakımdan Vakıf 

hizmetinin, Vakıf sorumluluğunun, 
Vakıf şube başkanlığının, Vakı ruhu
na, Vakıf heyecanına, Vakıf emane
tine uygun bir olgunlukta, zenginlikte 
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yürütülmesi gerekir. Çeşitli şekiller
de örnek olmak zorundayız, hem hiz
metim izle hem de Türkiye Diyanet 
Vakfı Şubeleri olarak bulunduğumuz 
İl ve İlçede bir iddianın bir gösterişin 
sahibi olmamakla beraber diğer mü
esselere bile örnek teşkil edecek bir 
mükemmellikte çalışmalarımızı yü
rütmemiz gerekir. Bunu yalnı7. sizler
den beklemiyoruz. Aynı sözleri 
Mütevelli Heyet Başkanı olarak ken
dime, üye arkadaşlarıma , merkezde 
çalışan bütün kadroya söylüyorum 
ve rica ediyorum. Hepimiz bunun id
raki icinde olmalıyız ve merkezden 
başlayacak bu ruh, bu heyecan, taş
raya akacak ve taşrada şube baş
kanlarımız ve şubemizin 

yönetiminde görev alan diğer kar
deşlerimiz ve şube hizmetlerini yü
rüten memur arkadaşlarımız bu 
Vakıf ruhunu çok samimiyetle yaşa
maları ve bunu etraflarına hissettir
meleri gerekir. Eğer meselelere bu 
açıdan bakılacak olursa böyle bir 
gayretin , böyle bir niyetin bu ihlas 
üzerine oturtulmuş bir programın 
herşeyden önce yardımcısı Allah-ü 
Tealadır. 

Değerli Şube Başkanları; bu böl
ge toplantılarını yapmamızın sebebi
ni bir kaç cümle ile izah etmek 
istiyorum. Türkiye Diyanet Vakfının 
bir merkez teşkilatı vardır, her il ve 
ilçede şubeleri vardır. Sizler şube 
başkanlarımızın bir bölümüsünüz. 
Vakfımız hizmetlerine devam etmek
tedir. Merkezde bir takım calısmalar 
yapılmaktadır, bazı geliş.me.ler ol
maktadır mevcut birimlere birimler 
ilave edilmektedir. Şimdiye kadar yü
rütülen program zenginleştirilmeye 
çalışılmaktadır, şube başkanlarımı
zın zaman zaman Vakıf merkezine 
uğrarla,, ya ilindeki bir hizmetin Ge
nel Merkeze duyurulması veya bir te
şebbüse yardım edilmesi gibi bunlar 
müftülük sitesidir, Kur'an kursudur, 
yeni bir cami inşaatıdır, İmam-hatip 
lisesidir. Bu gibi teşebbüslere yar
dımcı olunmasını temin bakımından 
merkeze uğrayan arkadaşlarla za
man zaman görüşürüz, ama bunun 
yetmediğin i gördük, şubelerimiz ne 
yapıyor, ne düşünüyor, merkez hak
kındaki değerlendirmeleri nedir, tek
lifleri nedir, temennileri nedir, 
merkezle ilgili problemi olan şubele
rimiz var mıdır, bizim bilmediğimiz 
rahatsızlıklar olabilir, bütün bunları 
yüzyüze görüşmekte fayda gördük. 
Böylece merkez ile şubeler arasın-

Devamı 22. Sayfada 



Bulten15.pdf   20 9.3.2015   16:26:19



Bulten15.pdf   21 9.3.2015   16:26:21



Bulten15.pdf   22 9.3.2015   16:26:22

22 
Baştarafı 19. sayfada 

daki mesafeyi kısaltmak istedik bu 
bölge toplantılarını tertiplemek su
retiyle. 

Bütün şube lerimizi tek tek dolaş
mak, yaptıkları hizmetleri yakınen 
görmek gerçel<ten bütün heyetimizin 
arzusudur ama takdir edersiniz ki ta
hakkuku mümkün değil, ama tek tek 
ziyaret etmişçesine , bütün şubeleri
mizin hizmetlerini yakınen görmüş
cesine bu toplantıların bize bunu 
sağlayacağın ı hemen hemen bütün 
subelerimizi davet etmek suretiyle 
gerçekleştirmeyi planladık . İnşallah 
bu yıl sonuna kadar bu toplantı ları 

gerçekleştirmiş olacağız. 

Yapılan işlere saygı duymakla be
raber subelerimizin görevi yalnızca 
bina yapmaktan ibaret olmamalı , 
yaptığınız hizmetlere büyük sayg ı 

duyuyoruz, müftülük site:-: yapaca
ğız, Kur'an kursu yapacağız, cami 
yapacağız, İmam-hatip lisesi yapa
cağız, bunlar çok güzel şeyler, bun
ları küçümsem iyoruz, bunları 

yapmayın da demiyoruz fakat görey
lerimiz bundan ibaret değil. Bu hiz
metleri ifa etmekle birlikte genç 
nesillerin millı ve manevi değerlerle 
yetişmelerini sağlayacak işler de 
yapmak zorundayız. Yani insana yö
nelmek zorundayız. Kültürel çalış
malara dini ve millf ruh meydana 
getirecek faaliyetlere girişmek zo
rundayız. " dedi. 

Vakfımız Genel Müdürlüğü adına 
Vakıf çal ışmaları ile ilgili bazı teknik 
bilgiler vermek üzere Genel Müdü
rümüz Kemal Güran söz aldı. Güran 
özetle şunları söyledi: " Türkiye Di
yanet Vakfı bugün büyümüş bir mer
kez teşkilatına sahiptir. Merkez 
teşkilatımıza bağlı kuruluşlarımızın 
teşkilat şemasını gözden geçirirsek 
Vakfımızın büyüklüğü anlaşılmış 

olur. 50 milyarın üzerinde bir maddi 
değeri dini-milli hizmetlere harcama 
imkanına kavuşmuş bulunmaktadır. 
Bu kadar büyümüş ve gelişmiş bir 
hizmet müessesesinin belli mevzu
ata sahip olması , belli usullerle ça
l ışması, belli bir disiplin içerisinde 
hizmet ve faaliyetlerini ;ürütmesi ge
rekir. Bu maksatla t .,;alışma prog
ramı ve icra planı hazırlamış ve 
subelerimize de birer nüshasını gön
dermiş bulunuyoruz. Bu çalışma 
programı, hem Genel Merkezimize 
ve hem de şubelerimize çalışmala
rında ışık tutacak niteliktedir. Şube 
Başkanlarımızın ve şube yönetim ku-

rullarımızın bu program ve plan ı bu 
gözle ciddi bir şekilde değerlendir
melerinde hizmet ve faaliyetlerimizin 
verimliliği bakımından büyük fayda 
vard ı r. 

Subelerde yönetim faaliyetleri, de
mokratik usullerle, mümkün olan nis
bette geniş bir katılımla , müzakere 
ve müşavere usulü ile yürütülmelidir. 

Subelerimizin calısmalarına yar
dı~cı olması bakı~ından dikkat edi
lecek hususları maddeler halinde 
müsadenizle duyurmak istiyorum. 

1. Şube başkanlarının görevden 
ayrılması veya görevi teslim alması 
sırasında devir ve teslim işlerine dik
kat edilmelidir. 

2. Harcamalar kesinlikle şube yö
netim kurulu kararlarına dayandır·, ,_ 
malıdır. Şube yönetim kurulu kararı 
alınmaksızın hiçbir harcama yapıl

mamalıdır. 

3. Harcamalar kesinlikle kanuni 
gider belgelerine (fatura, perakende 
satış fişi , bordro vs.) dayandırılmalı , 
kanuni gider belgesi niteliği olmayan 
tutanak ve benzeri usullerle ödeme 
yapılmamalıdır. Vakıf şubelerince tu
tulması zorunlu olan muhasebe def
terleri düzenli bir şekilde tutulmalıdır. 

Vakfın paraları şahısların üzerinde 
değil , Vakfın banka hesaplarından 
tutulmalıdır. 

4. Vak ıf makbuzları dikkatle takip 
edilmeli, korunmalı ve her zaman he
sabı verilebilecek sekilde kontrol al
tında tutulmalıdır. ' Yıl sonu hesap 
özetleri zamanında genel merkeze 
gönderilmelidir. Keza vakıf gelirlerin
den %5 merkez payları ile kira ge
lirlerinden merkeze gönderilecek 
%20 paylar zamanında gönderil
melidir. 

5. Muhtaç kişilere veya öğrencile
re yapılan yardım ödemeleri kesin
likle yardım yapılan kişiye bizzat 
ödenmeli, aracılara ödeme yapılma
malıdır. 

6. insaat harcamaları , camiler d ı
s ında kesinlikle Vakfın mülkü olan 
gayrimenkullere yapılmalıd ı r. Vakfın 
mülkü olmayan gayrimenkullere sa
bit yatırım n iteliğinde harcama yapıl
mamalıdır. 

7. insaat ödemeleri, istihkak ra
porların'a müsteniden ve fatura kar
şılığında yapılmalıdır. 

9. Öğrenci bursları Vakıf Merke-
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zince cıkarılan Burslar Talimatı esas
larına· göre verilmeli, Öğrenci 
Yurtları, Yurtlar Talimatı esaslarına 
göre açılmalı ve iş leti lmelidir. 

10. Şubeler, bölgelerindeki Vakıf 
gayrimenkullerine sahip çıkmalı, bu 
gayrimenkullerin en verimli şekilde 
değerlendirilmesine, korunmasına 
ve bakımına gerekli titizliği göster
melidirler. Vakfa yapılacak gayri
menkul bağışlarının çoğaltılması için 
bölgelerinde aktif bir faaliyet göster
mefidirler. 

Sözlerime son verirken şubeleri

mizin çalışmalarını belirleyen talima
tımızın " Yöneticilerin Dikkat Edeceği 
Hususlar" başlığ ı altındaki madde
sini dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

" Türkiye Diyanet Vakfı merkez ve 
subelerinin elindeki mal varlığı, Türk 
milletinin ve hayırseverlerin bu Vakfa 
bir emanetidir. Emaneti ehline ver
mek ise bir borçtur. Vakıf merkez ve 
şube yöneticileri, Vakıf malları üze
rinde tasarruf yaparken, kendi mal
ları üzerinde gösterdikleri titizliğ in 
daha fazlası nı göstermek durumun
dadırlar. 

Bu takdirde Türkiye Diyanet Vak
fı , merkez ve şubeleri ile Yüce İslam 
Dinine ve hayırsever Türk milletine 
hizmet vermek şerefinin kazanacak
tır. " 

Bu konuşmalardan sonra şube 
başkanlarına söz verildi. 

Mehmet GÜRLER 
Sivas Müftüsü. ve TDV. Sivas Şube Başkanı 
Böyle geniş bir toplantın ı n çok ya-

rarlı olduğuna inanıyorum. Toplantıyı 
takip ederken geçmişe doğru gittim. 
Nereden nereye geld iğimizi düşün

düm. Elhamdülillah bugün çok iyi bir 
yere gelmiş bulunuyoruz. İlk müftü
lük yaptığım yıllarda bina bulama
maktan sokakta kaldığımız yıllar 
oldu. Ama bugün Vakfımızın saye
sinde sayısı oldukça fazla müftülük
lerimiz en güzel çalışma 
mekanlarına kavuşuyorlar. Hizmet 
alanları genişledikçe imkanlar da o 
ölçüde artıyor, onun için bazı dilek 
ve temennilerimi söylemek istiyo
rum. Aksi takdirde bu güzelim ço
cuklara başka gruplar sahip çıkıyor 

oralara gidiyorlar, kız olsun erkek ol
sun bu çocuklar bizim çatımız altın
da bulunmalı . 

Şu anda Sivas'ta bir hayırsever ta
rafından bağışlanan 15 dönümlük bir 
arsamız var yurt yapı lmak üzere ba-
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ğışlanmıştır. Bu konuda Belediye ile 
ilgili çalışmalara girmiş bulunuyoruz. 
Genel Merkezimizin destek ve yar
cımlarını talep ediyorum. 

Hepinizin malumu irşad hizmetleri 
önemli hizmetlerden biridir. Bu hiz
metler için ödeneklerimiz çok kısıtlı
dır. Vakfımızın bu konuya da 
eğilmesini arzu ediyorum. Ayrıca Si
vas'ta 2000 köyümüz var 400'e ya
kın köyünde de cami yok, köylere tip 
camiler geliştirilmeli ve yapılmalı." 

Mehmet ÖZLEN 
Diyarbakır Müftüsü ve TOV. Diyarbakır Şube Başkanı 

Vakfımız Eğitim Merkezlerindeki 
idareci ve _öğre~menlere kira yardımı 
yapılıyor, il ve ilçe şube başkanları
mıza da böyle bir yardım düşünüle
mez mi gibi bir soru aklıma geliyor. 
Diyarbakır'da ücra köylere imam 
gönderemiyoruz. Oralarda yerli 
imamlar var. Ev yok. Böyle yerlerde 
imam evleri yapılamaz mı? Henüz 
Diyarbakır'daki görevime yeni başa
dığım için bölgemdeki problemleri 
yeni yeni tesbit etmeye çalışıyorum . 
Daha önce görev yaptığım illerde 
Vakfımız merkezinin ve şubemizin 
çalışmalarından memnunum. 

Abdullah KAPLAN 
Silopi Müftüsü ve TOV. Silopi Şube Başkanı 

Vakfımızın Silopi ilçemizde sınıra 
6 km uzaklıktaki bir alana yaptırdığı 
çok güzel bir Hac Konaklama 
Tesisleri' vardır. Hac mevsimi dışın
da bu binanın Eğitim Merkezi olarak 
değerlendirilmesini arzu ediyorum. 

Bildiğiniz gibi Güneydoğu'da İsla
mi mimari tarzında esere rastlamak 
mümkün değil. Bu sebeple Genel 
Merkezimizin şubelerimizi destekle
yerek bu tür eserlerin yapılmasını 
sağlamasını en azından teknik yön
den desteklenmesini arzu ediyorum. 
Sınır ilçe oluşumuz münasebetiyle 
diğer ilçelere göre değişik bir potan
siyele sahibiz. Her türden insan her
gün ilçeye uğrayıp geçmektedir. 
Bunların bıraktığı bir takım tesirler 
oluyor, yerli halkın kendine göre bir 
takım inancları var bunların zedelen
mesini istemiyorlar, bir çelişki doğu
yor, burada bize, Vakfımıza, büyük 
hizmet düşüyor, elimizden geldiği öl
çüde hizmete devam ediyoruz. Mer
kezimizden gördüğümüz ilgiye 
teşekkür ederiz. 

Ali Rıza KIRBOGA 
K.Maraş Müftüsü ve TOV. K.Maraş Şube Başkanı 

Başkanlğımızla Vakfımız etle tır-

nak gibi birbirine bağlıdır. İrşad hiz
metlerinin bir çoğunu Vakfımız 

sayesinde daha iyi ortamlarda ger
çekleştiriyoruz. Hac işi belli bir mer
tebeye oturmuştur. Halkımız 

hizmetten memnundur. Hac güzer
gahında, yurtiçinde özel mola yerle
rinin açılması kanaatimce uygundur. 

Vakfımıza ait gayrimenkullere 
"Türkiye Diyanet Vakfı'na aittir" lev
halarının konulmasını arzu ediyo
rum, hatta ülkemiz genelinde böyle 
bir uygulamaya gidilebilir. Çeşitli ör
nek cami projeleri üretilmelidir. Vak
fımız para ile kalemi birleştirmiştir. 
Bunu gururla hissediyoruz. ansiklo
pedimiz bunun bir kanıtıdır. Yeni bir 
izahlı meal yapılmalı 100 ilmi temel 
eser programı gerçekleştirilmelidir. 

İki teklif daha sunmak istiyorum. 
Kocatepe camiini k0rumak da önem
li bir görevdir. Bu camiin manevi ih
yası ise 150 hafız gencin çevresinde 
leyıi olarak okutulmasına bağlıdır. Bir 
sa, cemaat bu hafızlardan oluşmalı. 
İkinci teklifimi de Kıbrıs'a yaptığım 
bir seyahat esnasında edindiğim in
tibaları burada anlatmak istemiyo
rum ama bir İmam-hatip lisesinin 
açılmasını biz sağlayabilirsek bu da 
büyük bir hizmet olacaktır. 

Şadi ARSLAN 
Şemdinli Müftüsü ve TOV. Şemdinli Şube Başkanı 

Böyle bir·toplantının yapılması biz
leri çok sevindirdi. İlgililerimizin bu 
bölgeyi biraraya getirmeleri sevinç
le karşılanmıştır. Hakkari bölgesi ola
ğanüstü hal bölgesidir. Zor şartlar 
altında yaşıyoruz. Sizler de takdir 
edersiniz ki bu tür bölgelerde mad
di sıkıntı içinde olunur. Biz de aynı 
sıkıntıyı yaşıyoruz. Halkımız Kur'an 
kursu ve cami yapımı yapımı için 
elinden gelen yardımı yapıyor. O ko
nuda yardım alabiliyoruz. Ama bir 
hizmet aracı, bir müftülük sitesi ve 
diğer giderler için ödeneklerimiz yok 
denecek kadar azdır. Bu şartlar al
tında hizmetin daha iyi olabilmesi 
için bir takım yenilikler yapmak ge
rekli , bu nedenle Vakfımızın deste
ğiyle hemen bir müftülük sitesine 
ihtiyacımız var. Bunu merkezden 
bekliyoruz. (Bu konuşma üzerine 
Mütevelli Heyeti Şemdinli Müftülük 
sitesinin yapımı için hemen karar 
aldı.) 

Hamdi KOÇAN 
Tunceli M9ftıisü ve TDV. Tunceli Şube Başkanı 

İl içinden Vakıf şubesi olarak ve 
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Müftülük olarak halktan bir kuruş 
maddi desteğimiz yok. İlçelerimiz ol
dukça fakir ve bu tür yardımlara da 
yanaşılmıyor. Vakfın desteğinden 

başka çare kalmamaktadır. İlimizde 
bulunan camilerin çevre korumala
rının yapılması gerekmektedir. Bu
nun için çalışmalar yapılıyor ama 
yine de merkezden desteklenmeli. 
Bir adet İmam-hatip lisemiz var, 145 
öğrenci ile tedrisata devam ediyor. 
Okulumuzda okuyan öğrenciler ge
nellikle fakir aile çocukları , bu çocuk
ları yılda bir defa Vakfın giydirmesini 
bölgenin özelliğine binaen arzu edi
yoruz. İmam-hatip lisesine bir adet 
video ile televizyon alınamaz mı? Ca
milerimizin bir çoğunda minare yok
tur. Oysa bizim bölgemiz için minare 
çok şey ifade etmektedir. Toplantı
nın bu bölge için çok faydası oldu
ğuna inanıyorum. 

Halil CİCEK 
Kızıltepe Mühüsü ve TDV. Kızıltepe Şube Başkanı 

Kızıltepe ilçemizin 60.00J nüfusu 
var. Bir adet dahi İmam-hatip lisesi 
yok. Yol güzergahı oluşu münasebe
tiyle Kızıltepe'yi hepimiz tanırız. Böy
le bir ilçede irşad hizmetler inasıl 
yürütülürse o şekilde yürütmeye ça
lışıyoruz. 200'den fazla köyümüz 
150'den fazla personelimiz var. Ay
lık toplantılarda ancak görüşebiliyo
ruz. Köylere gitmek, yerinde 
personeli ziyaret etmek köylerimiz 
için önemlidir. Ama can tehlikesi ve 
vasıtasızlık bu tür ziyaretleri ı yapıl
masına neden oluyor. Bir hizmet ara
cı temin edebilirsek hizmet gücümüz 
biraz daha artar kanaatindeyim. İlçe 
merkezinde tarihi bir cami var. Ta
mire muhtaçtır. Vakfımız şubı:ısiyle 
tamirinin yapılması oldukça güç mer
kezimiz desteklediğinde bunun da 
tamiri yapılabi lir. 

Zeki EL TURAN 
Bingöl Müftüsü ve TOV. Bingöl Şube Başkanı 

Bana göre herşeyi merkezden 
beklemek doğru değildir. Gelir geti
rici yatırımlara yönelmeliyiz. Bölge
m izdeki bir takım eksiklikleri 
mümkün olduğunca mahalli imkan
larla yapmalıyız. Büyük irşad hizmet
leri için merkezden destek istenmeli. 

Doğu illerindeki cok zeki cocukla
rın yaz tatillerinde batı illeri~de tatil 
yaptırılması sağlanabilmeli. Vakfım ı

zın dini yayınları gençler için yeter
siz. Daha da geliştirilmeli . Vakfımız 
bir özel yüksek okul açmalı. Arapça 
ile eğitim yapan kolej açmalıdır. 



Bulten15.pdf   24 9.3.2015   16:26:23

24 Kasım 1989 

ELAZIÖ MÜFTÜLÜK SİTESİ'NİN 
TEMELİ ATILDI 

Mülkiyeti Vakfımıza ait müftülük si
tesinin temeli düzenlenen bir törenle 
atı ldı. 

Elazığl ı hayırsever vatandaşımız 
1'4usretulloh Can ve Eşi Merhume Edi
be Can tarafından bağışlanan 2434 
m2 lik orsa üzerine temeli atılan müf
tülük sitesi üç bloktan meydana ge
lecek, sitenin bodrum katında 40 
otoluk kopalı 0,0pork, zemin katında 
55 dükkanlı k bir carsı bulunacak, bi
rinci blokun 1, 2,3 've '4 ncü kotları müf
tülük hizmet birimleri, 5 nci kot 
misafirhane, 6 ncı kotta yemekhane 
olarak hizmet verecek. İ kinci blokta 
fuaye olanları ile beraber l 000 ka
pasitelik bir toplantı solonu ile konfe
rans salonu bulunacak. Ücüncü 
blokta ise ı o dairelik personel lojmanı 
yer a lacak. 

Geçtiğimiz Eylül ayında düzenle
nen temel atma törenine Devlet Ba
kanlığı müşavirlerinden Ahmet Gürtoş, 
Diyanet İ ş leri Başkan ı ve Vakfımız Şe
ref Boskonı Prof. Dr. M. Said Yozıcı
oğ l u,' Elaz ı ğ Valis i M uharrem 
Göktayoğlu, Vakfımız Mütevelli He
yeti Başkanı Halit Güler, il. Başkan 
Sami Uslu, Mütevelli heyet Üyeleri 
Yokup Üstün, Şükrü Öztürk, A. Rıza 

Sel imboşoğl u, Hayrettin Şa llı , Genel 
Müdürümüz Kemal Güran, Belediye 
Başkanı H. Behçet Susmaz, l 00'ü aş
kın il ve ilçe müftüsü ile çok sayıda 
vatandaş katı ldı. 

İstik lal mo rsının dinlenmesinden 
sonra başlaya~ törende ilk konuşma
yı Elazığ Müftüsü ve Vakfımız Şube 
Boskonı Selohattin Korohocogil yap
t ı . f<orohocogil; din hizmetlerinin ve
ri leceği mekanların seçiminin çok iyi 
yapı lması gerektiğini , bunun için de 
Elazığ' do iki yıldır uygun bir yer ara
dıklarını belirterek bugünkü arsayı ba
ğışlayan hayırsever Edibe Con'ın bu 

yüce hareketinin Türkiye Diyanet Vak
fı tarafından desteklendiğini ve hızla 
bu işin üzerine gidildiğini memnuniyet
le müşohade ettiklerini vurgulayarak 
sözlerini şöyle sürdürdü. 

"Horput gibi İslôm i ilimler merke
zinin şerefl i bir selefi bulunan, şerefli 
bir geçmişi ve tarihi bulunan Elo zığ'ı
mıza hoyrül halef olmak üzere, bir din 
hizmetleri sitesi yapmak niyetiyle iki 
yı l kadar evvel yola çıkmış ve bir ar
sa aromaya başlamıştık ki sadaka-i 

cariyenin kıymetini ve varını Allan rı
zasına vakfetmenin ehemmiyetini bi
len, değerli hayırsever kardeşimiz 
Nusretullah Can ve muhterem esi Edi
be Can hanımefendi, imdod.ımıza 
ulaştılar ve bu yanında bulunduğumuz 
2434 m2lik arsalarını, Türkiye Diyanet 
Vakfı 'na bağışladılar. Vakhmızın muh
terem yöneticilerinin büyük himmetleri 
ile cabucak islemler bitirildi ve 1 Mart 
1988 tarihinde bu a rsanın tapusunu 
aldık. Plan ve projesi · Yük. Mimar 
Yumnu Saatçi tarafından, statik he
sapları Doç.Dr. Sait Erdoğan ve öğ
rencileri tarafından Allah rızas ı icin 
yapıldı. · 

Bu temelin atılabilmesi için bugüne 
kadar bir kalemde hiçbir yere gönde
rilmemiş 300.000.000. TL gibi bir 
meblağı gönderen Türkiye Diyanet 
Vakfı Mütevelli Heyetine ve Genel 
Müdürüne candan tesekkür ederim. 
Bu calısmolarımızda bizden hic des
teğlni çekmeyen, Valimiz Muh~rrem 
Gc:ktoyoğ l u ' no,Prof. Dr . Mustafa Te
mizer' e, Nurettin Ergücü' ne bize her 
türlü kolaylığ ı göste~, belediye ile 
ilgili konularda bizi rahatlatan Bele
diye Başkanımız H. Behçet Susmaz'o 
ve siz halkımıza teşekkür ederim" 
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dedi. 

Sözkonusu arsayı bağışlayan Mer
hume Edibe Can'ın eşi Nusretullah 
Can'da .törende bir konuşma yaptı . 
Nusretullah Can bu arsanın bağışlan
masında merhume eşiyle birlikte isa
betli bir karar verdiklerini, bu dünyada 
yapabilecekleri en büyük hizmet v~ 
görevlerinin ancak bu bağış olabile
ceğini belirterek sözlerini şöyle sürdür
dü: 

" Bir memleketin ka lkınması sade
ce ekonominin gelişmesiyle ölçüle
mez. Manevi ka l kınma maddi 
kalkınmanın temelini teskil eder. Zira 
_manevi kalkınmanın 'hedefi insan ı 
yetiştirmek ve yüceltmektir. Bu sitenin 
arsası Cenab-ı Hak'kın insanlığa lüt
fettiği sönmez güneş olan İslômiyetle 
ilgili hertürlü fedakôrl ığ ı göğüsleme
nin gerektiğine içtenlikle inanan, eşim 
Edibe Can tarafından Türkiye Diya
net Vakfına bağışlanmıştır. Dileğim iz 
odur ki; kıyamete kadar bu binadan 
İ slôma hizmet edilsin, onun askerleri
nin, onun erinin karargahı olsun" 
dedi. 

Vakfımız Genel Müdürlüğü adına 
bir konuşma yapan Genel Müdür Ke
ma I Güran da; hayırsever vatanda
s ı mı z Nusretullah Can ve esi 
Merhume Edibe Can'ın 1 yıl kad~r 
önce Vakıf Genel Müdürlüğüne ge
lerek, Elazığ'da bir arsaları bulundu
ğunu, bunu Türkiye Diyanet Vakfına 
bir sadoka-i cariye olmak üzere, ebe
diyyen hayır defterinin kapanmama
sına vesile olması düşüncesiyle 
bağışlamak arzusunda olduklonnı be
lirttiklerini, bunun üzerine calısmolara 
başlanı ldığını ve bugünkü'haİini a ldı
ğı beli rterek konuşmasın ı şöyle 
sürdürdü. 

"Milletimiz büyük bir millettir, bin 
yıldan beri İslôm'ın bayrağını omuzun
da taşıyo_n, dalgalandıran, islôm dün
yasında lslômın yücelmesi için cihod 
eden, sovos veren, ilimde, kültürde, 
medeniyett~, teknikte hamleler yapan 
İslôm medeniyetinin nurunu dünyaya 
yayan b ir millettir. 

M il letimiz bu heyecanını bu dina
mizmini İslôm dininden almıstır. İ slôm 
dininin ve Kur'an'ın ona v~rdiği he
yecanla bu dinamizmine kavuşmuştur. 
Milletimiz dün olduğu gibi bugün de 
bu heyecanı ile taptazedir, dipdiridir, 
heyecan lıdır ve ülkemizin dört bir bu
cağında meydana getirdiği milli ve 
manevi eserlerle bu heyecanını, bu 

d inamikl iğini her zaman göster
mektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı miletimizden 
a ldığ ı güçle, Diyanet İş leri Başkanlı
ğından ve onun köylere kadar inen 
teşkilatında görevli değerli mesai ar
kadaşlarımızdan aldığımı z güçle, 
Vakfımız Allah'a hamdolsun yüzlerce, 
binlerce, dini ve manevi hizmet ala
nına katılacak eserleri milletimize ka
zandırmanın mutluluğunu taşımakta
dır. Bugün de bizim için çok mutlu bir 
gündür. Elazığ gibi bir ilimize böyle
sine müstesna l:iir eseri kazandırma
nın ilk ·asamasında bulunmak bizim 
için so~ derece sevindiricidir. 

Bildiğiniz gibi Türkiye Diyanet Vak
fı, senedinde olduğu gibi Diyanet iş
leri Baskanlığı hizmetlerini 
desteklemek üzere kurulmus bir Vakıf
tır . f'liyonet İşleri Başkanlı~ı teşkilatı 
içE>risinde, merkez teşkilatı yanında 
özel,ikle il müftülüklerimizin fevkalade 
müstesna bir yeri vardır. Günden gü
ne hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
hizmet ve fonksiyonları ge l işmekte, 
genişlemekte ve büyümekte, buna 
paralel olarak da Diyanet İ şleri Baş
kanlığımızın taşra teşkilatında en 
önemli yeri teşki l eden il müftülükleri 
mizin hizmetleri, tonksiyonlan ve öne
mi de büyümektedir, gelişmektedir, 
genişlemektedir. Elazığ İl Müftülüğü
müz de böylesi bir hizmet teşki latlan
mas ı içerisinde önemli bir yere 
sahiptir. Milletimize vereceği fetva 
hizmetleri ile Kur' an kursu hizmetleri 
ile cami hizmetleri ile toplumuna son 
derece değerli hizmetleri sunacak bir 
müessesedir, böylesine bir müessese
nin böyle bir mekanda hizmet vermesi 
son derece gerekli ve lüzumludur. 

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Mer
kezi bu önemli esere hiç bir yere yap
madığı cömertliği yapmak suretiyle, 
temel harcı olarak 300.000.000.TL. 
gibi çok değerli bir katk ı ile katıl mış
tı r. Şüphesiz bu eserler milletimizin 
eserleridir, sizleri:-ı eserleridir. Türkiye 
Diyanet Vakfı 'nırı bu 300.000.000. 
TL' katkısına Elazığ ve çevresindeki 
halkımız belki milyarlarla katılarak ve 
bu değerli eser çok kısa zamanda in
şa llah hep birlikte milletimizin dini he
yecanının ve dinamizminin bir eseri 
olarak meydana gelecektir' ' dedi. 

Vakfımız Mütevelli Heyeti adına 
da Müteellf Heyet Başkanı Halit Gü
ler konuşma yaptı. Güler; Elazığ gibi 
bir il im ve medeniyet merkezi olan 
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şehrimizin güzel bir müesseseye ka
vusmosı icin temelinin atılması mutlu
lu~unu y~şadı kları nı belirterek Elazığ 
Müftülüğü'nü güzel bir mekana ka
vuşturacak olan bu hayırlı ve isabetli 
teşebbüs karşısında heyecan ve se
vinç duyduklarını dile getirdi. Müte
velli Heyet Başkan ı Halit Güler 
sözlerini şöyle sürdürdü. 

"Harput medeniyet ve kültürünün, 
manevi yapısının izlerini sinesinde sak
layan Elazığ'a bir İzzetpaşa Camii ve 
külliyesini kazandıran, Elazığ halkının 
bu binayı do kısa zamanda ikmal 
edeceğine inancımız tamdır. Çünkü 
tarihe hayır yolunda güz-el eserler ka
zandırmış mil letimiz, hayı rda yarışı 
gelenek haline getirmiştir . Bildiğiniz 
gibi ecdadımız büyük bir kısmı Türki
ye sınırları dışında kolan güzel eser
ler hediye etm i ştir. Selimiye, 
Süleymaniye, Sultonohmet başta ol
mak üzere, Anodolu'nun medeniyet 
merkezlerinde yer olan eserler, bu bü
yük milletin ruhundaki cevheri ortaya 
kayan tablolardır. Yaptığı ibadete bu 
tarz muhteşem mekanları münasip gö
ren tek millet de Türk milletidir. Allah'o 
şükürler olsun ki, bugün de yurt çapın
da vakıf şubelerimizin gayreti ile din 
hizmetini manevi ağırlığ ına, tarihi sey
rine ve gelişen çevre şortlarına uygun 
bir fiziki görünümde yürütme dikkat ve 
titizliğ i be l irmiştir. M illetimizin sonat 
zevkine ve ibadet aşkına uygun inşa 
ederek bize emanet ettiği camilere, 
medreselere, saraylara, hanlara, ceş
melere, kütüphanelere ve köprürere 
yenilerini ilave etme gayreti, tebrik ve 
takdire şayan bir gelişmedir. Bu niyeti, 
elele, gönül gönüle vererek, yola çı
kan E lazığl ı kardeşlerimizde de gör
menin mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye 
Diyanet Vakfı olarak yurt çapındaki 
bu hamle ve heyecana yardımcı ve 
destek olabiliyorsak kendimizi bahti
yar addederiz" dedi. 

Törene mazeretlerinden dolayı ko
tılamoyon çok sayıda Bakan, Parla
menter ve diğer davetlilerden gelen 
telgrafların okunmasından sonra Ela
zığ Valisi Muharrem Göktoyoğlu söz 
aldı . Göktoyoğlu; Bir ülkenin kalkın
masının sadece maddi imkanlarla ola
mayacağını , manevi değerlere ve 
onu koruyan, gel iştiren ve yetiştiren 
müesseselere verilen öneme paralel 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
söyledi. Vali Göktoyoğlu devamla 
şöyle dedi: "Milletçe dayanışmayı ve 
bütünleşmeyi amaç edinerek her tür
lü birlik ve beraberlik, fedakarlık, yor-
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0 111 11 ...:?rno gibi yüc~ prensiplerimizi 
halkımıza benimsetmek, milli sorumlu
luk duygusu içınde çalışmalarır· insani 
ve manevi değerlere, milli ülkülere 
bağlı lı klarını sağlamak, genel anlam
da herkesin ve her kesimin en samimi 
düşünce ve duygularıdır. Bunu böyle 
kabul etmeliyiz. Müftülük sitesi sade
ce bir binanın adı değil, bir büyük 
ina ncın eseri ve adı olacaktır. Bu ese
re katkıları ve elde ettiği sonuçtan do
layı Türkiye Diyanet Vakfı ve Can 
ailesini içten duygularla kutlarım" 
dedi. · 

Diyanet İşleri Boşkanlığı'nın bağlı 
bulunduğu Devlet Bakanlığı adına da 
Bakanlık Müsoviri Ahmet Gürtas söz 
aldı. Gürtaş; Törene Devlet B~kanı 
sayın Saffet Sert'in katılmayı çok arzu 
ettiğini fakat daha önceden planlan
mış bir program sebebiyle törene ka
tıl o mod ığ ı nı, kendisinin 
görevlendirildiğini belirterek konuşma
sını şöyle sürdürdü. 

"İktisadi yönden, askeri yönden, 
teknolojik yönden ilerlemiş ülkelerin 
baskısı altındaki az gelişmiş ülkelerde, 
çok süratli bir gelişme sürecinin cere
yan ettiğini görüyoruz. Bu gelişmenin 
yabancılaşmaya dönüşme tehlikesi 

de vardı. İktisadi ve askeri olandaki 
üstünlüğü karşısında aşağılık duygu
suna kapılıp, yabancı kültürlerin bas
kısı ve is tilas ı karşısında, bizi 
yabancılaşmadan kurtaracak ve ge
lişmeye ayak uydurup milli hüviyeti
mizi, milli benliğimizi, kaybetmeden 
çağın şartlarına ayak uydurmomızo 
imkan sağlayacak olan teşebbüsler 
içerisinde, bugün temelini atmak üze
re bir oraya geldiğimiz bu türlü eser
lerin önemli görevleri olacaktır. O 
itibarla, gerek bu temelini atacağımız 

Mü tülük Sitesini gerek sabahleyin 
şehri gezerken gördüğümüz cami in
şaatlarını, gelişmemizin, gelişmeyi 
sürdürürken biz itarihi derinliklerinden 
alıp getirdiğimiz milli hüviyetimize 
bağlayacak olan birer kimlik cüzda
nı olarak görmemiz icap ettiğini be
lirtmek islerim" dedi. 

. Törenin son konuşmasını Diyanet 
işleri Başkanı Prof. Dr. M. Said Yozı
cıoğlu yaptı. Yozıcıoğlu; Diyanet İş
leri Boşkonlığı'nın halkımıza sunduğu 
din hizmetlerinin daha etkili ve daha 
verimli olmasını sağlayacak bu hayırlı 
tesisin temel atma merasimine ve Türki
ye Diyanet Vakfı tarafından düzen
lenen il. Bölge toplantısına katılmak 
üzere, ilk defa geldiği Elazığ'da duy
duğu sevinci dile getirerek sözlerine 
şöyle başladı. 

''T okdir edileceği gibi hizmetler bi
nalarla ölcülmez ancak icinde bulu
nan fiziki sarılar maddi i.;,kônlor ne 
kadar iyi a'lurso, üretilen hizmet o de
rece verimli, etkili ve kalıcı olur. insan 
bulunduğu ortam içerisinde ne kadar 
huzurlu ve problemsiz olursa, yaptı
ğı işten de o derece verim alınır. Bi
li ndiği gibi Cumhuriyet öncesi 
dönemde bu hizmetler, genellikle 
müftü efendilerin içinde yaşadıkları 
evlerinde verilirdi. Sokakta, evde, va

tandaş dini konularda aydınlanmak is
tediği zaman kendilerine müracaat 
ederdi. Bugün de müftülerimizin bu 
fonksiyonları devam eder, her on her 
yerde görev başındadırlar. Sokakta, 
evde, bürosunda, her zaman sizlerin 
hizmetindedirler. Ancak takdir edile
ceği gibi hızla değişen ülkemizin ihti
yaçları do bu değişikliğe paralel 
olarak her geçen gün daha çok art
maktadır. 

Kas ım 1989 

Diyanet İşleri Başkanlığı da vatan
daşlarımızı, toplumumuzu sizleri dini 
yönden aydınlatmak, sizlere dini açı
dan önderlik, rehberlik etmek gibi çok 
önemli, cok nazik ve cok hassas bir 
görev ü;tlenmiştir. Bu 'görevler Baş
kanlığımızın hizmet olanını büyük öl
cüde ortırmıstır. i l ve ilce 
~üftülüklerimiz birer Anayasa kuru~u 
olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın, il
lerimizde ve ilcelerimizde temsilcileri 
durumundadır: Bilhassa son yıllarda 
ortan imkanlar ölçüsünde mültülükle
rimizde genişleme, sizlere daha çok 
hizmet verme imkanı için büyük bir 
gayretin içerisine girmişlerdir. Bu cüm
leden olarak il müftülüklerimiz de il 
müftü yardımcılığı, Kur' on kursu mü
dürlüğü, din eğitimi ve öğretimi, per
sonel, idari mali isler kısım seflikleri 
olarak organize ol~uşlardır. Bütün bu 
teşkilat ile beraber hedeflenen, arzu
lanan, siz vatandaşlara layık olduğu
nuz çok daha iyi v~ ileri seviyede 
hizmet sunabilmektir. il müftülüklerimiz 
bünyesinde kurulacak şube müdürlük
lerinin çalışmaları son safhaya gelmiş
tir. Böylece inşallah çok kısa süre 
içerisinde bu şube müdürlükleri kurul
duktan sonra sizlere verilecek olan 
hizmet daha kaliteli çok daha seviyeli 
bir şekle ulaşacaktır. 

Bu faaliyetlerin neticesi olarak ge
rek illerimizde, gerekse ilçelerimizde 
ortan hizmet ih tiyacını karşılamak için 
pek çok il ve ilçemizde müftülük site
leri kurulmaya, inşa edilmeye boşlon
mıstır. Daha önceleri hükümet binaları 
içi~de veya şu onda Elozığ'do oldu
ğu gibi kiralık binalarda dar ve zor im
kônlor içerisinde verilmeye başlanan 
hizmet, bu şekilde müftülük siteleri in
şa edilmek suretiyle daha seviyeli bir 
şekli ulaştırılmaya çalışılmıştır. 

İşte bu cümleden olarak, Elazığ ili
mizde hayırsever bir ailenin önderlik 
etmesiyle bu güzel tesisin temel atma 
safhasına gelinmis bulunmaktadır. 
Ebediyete intikal eden Edibe Can ha
nımefendiye buradan rahmet diliyo
rum nur içinde yatsın, mekanı cennet 
olsun, oramızda o lan esine de 
Cenob-ı Hak'ton sağlıklı uz~n ömür
ler diliyor, Allah razı olsun diyorum. 
Ayrıca Türkiye Diyanet Vokfı ' nın do 
hiçte az sayılmayacak maddi katkısı 
için Mütevelli Heyetine ve diğer bü
tün ilgililere teşekkür ederim. Biz her 
zaman elimizden geldiği ölçüde des
teğe devam edeceğiz. 
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Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni 

TÜRKİYE GENELİ 
HAFIZLIK YARIŞMASI 

KONY A'DA YAPILDI 

Konya Selim iye Camii ... inşa edildiği 
günden beri Mevlana ile komşu. Yıllardır 
ona bekçilik ediyor, yıllardır onun ziyaret
çilerini bağrına basıyor. Hergün Mevlana'
ya beş vakit ezan okuyor. " Ne olursan ol 
yine gel" diyen Mevlana'nı n çağrısına uyan 
yerli yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapı
yor, namazları nı orada kılanlar yorgunluk
larını caminin gölgesindeki güzel bahçede 
gideriyorlar ... 

İşte geçtiğimiz günlerde Selimiye Camii 
nadir rastlanan bir misafir grubuna da ev 
sahip li ği yaptı. Türkiye genelinde yarışma 
sonucu finale kalan 20 hafız öğrenciye ... 

Diyanet İş l eri Başkanlığı Din Eğitim Da
iresi Başkanlığı'nca Başkanlığa bağ l ı Kur'an 
kurslarında yetişen hafızlar arasında yapı
lan yarışmada, finale kalan 10 bölgenin bi
rinci ve ikincileri Konya Selimiye Camii'nde 
yarıştılar. Yarışmaya katılan iller şöyle: 
Adana, Bursa, Erzurum, lstanbul , Konya, 
Manisa, Tokat, Trabzon, Samsun, Bolu. 

Yarışma Peygamber Efendimiz (s.a.v.)' 
in doğum yıldönümüne rastlayan 11 Ekim'i 
12 Ekime bağlayan gecede yapıldı . Yarış
maya Diyanet İşle ri Başkan Yardımcısı ve 
Vakfımız Mütevelli Heyet Başkanı Halit Gü
ler, Din Eğitimi Dairesi Başkanı ve Vakfı
mız Mütevelli Heyet Üyesi Sükrü Öztürk, 
yarısmanın jürisini oluşturmak üzere Diya
net iş l eri Başkanlığ ı Mushafları İnceleme 
Kurulu Baskanı Ahmet Okutan, aynı kuru
lun üyelerinden Nevzat Büyüksarıkulak , T u-

ran Baycan ve Konya Müftüsü İ smail Öner 
katıldı lar 

Yatsı namazını müteakip başlayan ya
rışmayı, camiyi tıklım tıklım dolduran, dı
şarıda ve ayakta 3000'e yakın Konyalı 
izledi. Yarışma başlamadan önce Din Eği
timi Dairesi Başkanı Şükrü Öztürk Türkiye 
genelindeki Kur'an kursları sayısı hakkın
da bilgi verdi ve yarışmanın nasıl yapıla

cağına dair tesbit edi len kuralları 
açıkladıktan sonra yarışma başladı. 

Her yarışmacı kur'a sonucu tesbit edi
len Kur'an-ı Kerim'den çeşitl i sayfaların ı ez
bere okuduld'. 20 hafız öğrencinin çok 
güzel Kur'an ziyafetinden sonra en yüksek 
puanı alan ilk üç yarışmacıyı açıklam.ak 
üzere Din Eğitimi Dairesi Başkanı Şükrü Oz
tü rk söz aldı. Öztürk, gösterilen ilgiden do
layı Konyalı cemaatr, ve hafız öğrencilere 
teşekkür ettikten scnra Diyanet İ şleri Baş
kanlığı ' nca organize edilen bu yarışmala
rın maddi külfetinin tamamın ı Türkiye 
Diyanet Vakfı'nın karşılad ığı nı , öğrencile
re yine Türkiye Diyanet Vakfı 'nın ve Kon
yalı esnaf ı n bir takım hediyeleri olduğunu 
söyledi. 

Birinc il iği Samsun Terme Fatih Kur 'an 
kursundan Hayati Alanlı , i kinciliği Ankara 
Altındağ Yıldıztepe Kur' an Kursu' ndan Fa
tih Öymez, Üçüncülüğü de Konya Uluırmak 
Nuraniye Kur'an Kursu 'ndan Osman Po
lat kazandı. 

27 

Vakfımız tarafından 20 hafız öğrenci tek 
tek ödüllendirildi. 

Birinci 1.000.000 TL. , İkinci 750.000. 
TL., Üçüncü 500.000. Ti ile ödüllendiril
diler. Ayrıca her öğrenciye Vakfımız sesli 
ve basılı yayınlarından da birer takım he
diye edildi. Öte yandan Konya Müftüsü İs
mail Öner'in önderliğ i nde Konyalı esnafın 
da hediyeleri dağıtıldı. Her yarışmacıya bir 
büyük Cumhuriyet altın ı, 1 kat elbiselik ku
mas, 1 kat takım elbise ile 100.000'er TL 
para hediye edildi. 

Konyalıların gösterdiği büyük ilgi sonu
cu çok güzel geçen yarışmanın iki dikkat 
çeken yanı daha vardı. Yarışmaya 5 nci sı
rada katılan Abdurrahman Taş dikkati çekti. 
Abdurrahman Taş 1977 doğumlu ve do
ğuştan görme özürlü. Hıfzını Samsun Fevzi 
Çakmak Kur'an Kursu'nda tamamlamış ve 
Samsun bölgesindeki yarışlT'ada ikinci 
gelmiş. 

Doğuştan görme özürlü Abdurrahman 
Taş ' a Kur'an-ı Kerim'i nasıl ezberlediğini 
ve öğrenim durumunu sorduk. 

" Bildiğiniz gibi görme özürlüyüm. İlko0 
kulu körler okulunda bitirdim. Kur'an-ı Ke
rim dinlemeyi çok severdim, bundan dolayı 
da okumayı çok arzu ediyordum, bu arzu
mu ailem bildiği için yardımcı oldular, ho
ca!ardan yardım istediler. Allah razı olsun 
onlar da ilgilendiler. Türkiye Diyanet Var<f 
sesli yayınları arasında çıkan ve eski Di
yanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç ta
rafından Kur' an-ı Kerim'in tamam ı nın 

okunduğu Hatim kasetlerinden dinleyerek 
ezberleyebileceğim söylenince çok sevin
dim ve hemen çalışmaya başladım . İlk iki 
ay çok zor oldu, bir ara başaramayacağı
mı düşünerek bı raktım ama çevremin bi
raz daha gayret edersem başarabileceğimi 
söylemeleri beni tekrar cesaretlendirdi. Bu 
sefer hiç vazgeçmemek üzere başladım ve 
iki yıl devamlı dinleyerek Kur'an-ı Kerim'
in tamamını elhamdülillah ezberledim çok 
mutluyum, benim için büyük olay, çok bü
yük zevk. bu yı l normal ortaokula başla
dım. Dersleri dinleyerek okuta devam 
etmeye çalışıyorum.' ' 

Yarışmanın dikkat çeken diğer bir yanı 
ise 8 ay gibi kısa bir sürede Kur'an- ı Ke
rim'in tamamını ezberleyip hıfzını tamam
layan Türkiye ikincisi Fatih Öymez'di. Fatih 
Öymez Ankara Altındağ ilçesi Yıldıztepe 
Kur'an Kursu'nda öğretime başlamış ve ilk 
8 ayda Kur'an- ı Kerim'in tamamın ı ezber
lemiş. Nası l çalıştı ğını sorduk. "Kur'an kur
sumuzun hafızlık çalışmaları için uyguladığı 
ders programına çalıştım , özel bir yanım 
yok Allah vergisi" dedi. 
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YAYINLARIMIZI TANITIYORUZ 

BASiLi 
YAYINLARIMIZ 

Adı 

Yazarı 

Basım Yı l ı 

Fiyatı 
Baskı Adedi 

: Bir Gönül Yaptın ise 
: Doç.Dr. M. Yaşar KANDEMİR 
: 1983 4. Baskı 
1750 TL. 

: 15.000 . 

Vakfımızca organize edilen ve geçtiğimiz ay Peygamber 
Efendimiz (s .a.v.)'in 141 B'nci d0ğum yılı münasebetiyle kut
lanan "Kutlu Doğum Haftası" programları çerçevesinde bir 
konuşmacı " Gül"ü çok güzel izah etmişti . " Gül" e en cok sa
hip çıkan ve en çok seven milletin Türkler olduğunu , bu.sevgi

nin. bu sahip çıkmanın da Peygamber Efendimize (s.a .v.) du
yulan sevgiden, muhabbetten kaynakl andığını söyleyerek gü l 
sevgisinin de gönülden ge ldiğini dile getirmişti. 

Bu sayıda tanıtacağımız kitabımızın yazarı Doç.Dr. M. YA
şar Kandemir'de kaleme aldığı " Bir Gönül Yaptın ise" adlı 
kitabında Gül 'ün nası l Peygamber Efendimize duyulan sev
ginin , saygının , muhabbetin timsalini o l uşturduğunu , Gül'ün 
gönülden geçtiğin i, gönül yapmanın , gönül almanın fazilet
lerini Kur' an - ı Kerim'den ayetler, Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.) hadis ve sünnetleriyle örnekler vererek izah etmis. Ya
zarımız kitabında her insanın isterse, isted iği mutluluğa· nası l 
ulaşacağını güzel bir Türkçe ve akıc ı bir üslupla kaleme al
mış . Cennet ve Cehennem kavramı , günah ve sevap kavram

ları yardım eden ve edilenlerin durumlarını kücük örneklerle 
biz okuyucu larına sunmuş . · 

İnsanın insana yard ımın ı n yaratılış kanunu olduğunu , ayet 
ve hadislerle belirleyen yazarımız heva ve heveslerimiz uğ
runa bu kanunlara ayk ı rı hareket edebileceğimiz nokta l arı da 
tesbit ederek dikkatimizi çekmiş . 

" Yarım elma gönül alma" sözünün gerçek manasını ve sö
zün kıymetliliğini bu kitabı okurken bulacaksınız. Bir yetimin 
başının okşanmasının yetimde ne güzel ufuklar açtığını gö
receksiniz. Bir yoksula bir kaşık yemek vermenin neticesin
de hem yoksulun hem de verenin hakkındaki cennet müjde
lerini okuyacaksınız . 

Kur ' an'ın ve Hadislerin tarif ettiği gerçek yoksullar kimdir? 
Gerçek fakirler kimlerdir? Kimlerin himayeye iht iyac ı var, kim
ler korunmaya muhtaçtır ve bu insanların Al lah katındaki ye
ri nedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in gönlündeki yeri ne
dir? Bunları kısa kısa pasajlar halinde okuyacaksınız . 

Sevgil i Peygamberi miz (s.a.v.)'in özellikle yetim , muhtaç, 
kimsesiz ve çocuklara karşı beslediği duygularını düşünce
lerini ve dualarını örnekleriyle anlatan kitaptan bazı pasajlar 
sunuyoruz. 

" Hz. Aişe validemiz birgün evinde otururken, sırtına iki kız 
çocuğunu almış yoksul bir kadıncağız çıkagelir. Aişe anne
mizden yiyecek birşeyler ister. O da evde bulunan üç hur
macığı kadına verir. Kadıncağız hurmasının ikisini çocukları
na uzat ı r ; diğerini de kendi ağzına götürürken çocuklar o hur
mayı da isterler. Yoksul anne, hurmayı hiç tatmadan kendi 
nasibini de yavrularına paylaştırır. Hazreti Aişe , bu şefkatli 
annenin fedakarlığına hayran kalır ve Resul- i Ekrem efendi
miz eve gelir gelmez bu olayları anlatır . İşte o zaman Nebiy
yi muhterem efendimiz şöyle buyurur. " İşte bu yüzden Allah 
Teala o kadına mutlaka cenneti vermiştir ." 

" Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden 
kimseyle ben , cennette şöyle yanyana bulunacağız . " 

Hadisin ravilerinden Malik İbni Enes, Peygamber (s.a.v.)'in 
yaptığı gibi -şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi .-

" Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin basını okşarsa , 

elinin dokunduğu her saç teline mukabil mükafatlar vardır ." 

" Müslümanlar arasında en hayırlı ev , içinde yetime iyilik 
ve ikram edi len evdir. Yine Müslümanlar arasında en şerefli 
ev de içinde yetime fenalık yapılan evdir." 

" ... . daha çocuk yaşta iken esir edil ip Rümlar arasında ye
tişen , daha sonra Hicaz 'a getirilip sat ılan ve Suh11yb-i Rümi 
diye tanınan çilekeş sahabi hakkında Peygamber efendimi
zin : " Allah'a ve ahirete imanı olan, Suhayb 'e, annenin yav
rusuna olan muhabbeti gibi sevgi beslesin " buyurmuştur . 

İnsanın Allah'a yakınlaşmasının ve Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)'in şefaati ne nail olabi lmesinin, şart ibadetler yanın
da ancak d i ğer insanlara iyilik yapmakla mümkün olabilece
ği ifade edilen kitapta; insanlar arasındak i ili şkilerin ölçü ve 
sın ırı nı yine örneklerle belirlemiş ve her insanın kendi yaşa
d ığı ömrünün muhasebesini yaparak hesap günündeki tera
zi hatırlatı l mış . 

Kötülüğün ve karamsarlığı bizi yenmesine izin veri lmeme
sini, kötülüğün iyilikle karamsarlığın güzellikle yeni lenmesi
nin reçetesini veren yazarımız ; isterse insanın kendi ve kar

şısındakinin hayatını güzelleştireb il eceğini , yeter ki insanla
rın kendi peşin hükümleriyle diğer i nsanları değerlendirme 

ya da yarg ılaması nın çoğu zaman insanları yanıltabileceği- -
nin bilinmesi gerektiği belirtilen " Bir Gönül Yaptın ise" adlı 
k i tabımız 13 ana konu başlığından meydana ge l miş . 

1989 yılında 5000 adet basımı yapı l an " Bir Gönül Yaptın 
İse" Vakfımız yayınevlerinde , İ l ve İlçe müftülük ile kiJapçı
larda sat ı şı yap ıl maktadır. 
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Yavuz Sultan Selim Bağdat 
seferine çıkacağı sırada ülkenin 
fazileti ile meşhur kişilerinden 

Uzunşeyh'i huzuruna çağırtır. 

Hal hatırdan sonra padişah 
Uzunşeyh'e şöyle der: 

"Şeyhim Bağdat seferine çık
mayı düşünüyorum ne buyurur
sunuz?" Uzunşeyh "Bu günün 
işini yarına bırakma, Allah yar
dımcınız olsun" der, veda edip 
ayrılır. 

Padişah Bağdat seferinden 
döndükten sonra Uzunşeyhi tek
rar çağırtır. Uzunşeyh'e izzet ik
ramdan sonra; Şeyhim size nasıl 

29 

yöremizdeki tarihi eserler D 

bir iyilik yapabilirim, ne istersi
niz benden"diye sorar. 

Uzunşeyh; "Sağlığınız için 
duacıyım padişahım, teşekkür 

ederim" derse de, padişah bir 
iyilik yapmak istediğini ve bunun 
da ne olabileceğini Uzunşeyh'e 
ısrarlc:, sorar. 

Uzun şeyh; "Madem öyle 
kendime bir şey istemem, benim 
memleketimde arazi dağlık ve 
insanlar fakirdir, benim memle
ketime bir cami yapt ı rıverirseniz 

memnun olurum" der. Bunun 
üzerine padişah 
Pirlerkondu = Taşkent'e bir cami 
yapılmasını emreder. 

Sıra caminin yer tesbitine ge
ler. Uzunşeyh, yer olarak da bu-

Taşkem Müftüsü 

Duran Candan 

günkü caminin yer-ini gösterir. 
Pirlerkondu =Taşkentliler "Ya 
Uzunşeyh siz ne yapıyorsunuz 
köy orada cami burada çok ke
narda" dediklerinde Uzunşeyh; 
''zaman gelecek bu cami köyün 
ortasında kalacakuder ve cami 
Uzunşeyhin gösterdiği yere 
yaptırılır. Uzunşeyhin dediği gi
bi bugün cami ilçenin tam orta
sında kalmıstır. Yakın bir 
geçmişte cami · köşelerinde askı
ya alınarak dış duvarları yeni
den tamir olmuş, üzerinin 
tezyinat, ise o günkü orijinal hali 
ile durmakta ve T aşkent'in en bü
yük camisi olarak halkın ihtiya
cını karşılamaktadır. 
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
YAYIN KURULU 

ÇALIŞMALARINA BAŞLADI 
Prof. Dr. S. Hayri BOLA Y 
Yayın Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Bahaeddin YEDIYILDIZ Prof. Dr. Seda! TOPÇU Mümtaz'er TÜRKÖNE 
Yayın Kurulu Sekr'eterı Yayın Kurulu Üyesi Yayın Kurulu Uyesi 

Türk-Müslüman kü ltürünün her geçen gün yerli ve 
yabancı yayınlarla zedelendiği günümüzde insanımı
zın kendi kültürüne, kendi inancına sahip çıkabilme 
özelliği de yitirilmiş bulunmaktadır. 

Ahlôki yönü ağırlı klı olmayan ve hergün yüzbinler
ce basılan yayın organları birçok aile yuvasının teme
lini sarsmakta, bir çok yuva dağılmaktadır . Gençliğin 
%80'i bu yay ı nların açık ya do gizlice esiri olmakta
dır. Bir de buna görüntülü yayınları eklersek, ülkemi
zin geleceğinin teminatı o lan gençlik, emellerine 
ulaşmak isteyenlerin uğruna feda edilmiş olunacaktır. 
T obiidir ki, aileleri de aynı oranda çaresiz ve perişan 
olacaktır. 

Bugün bu gerçeği yaşayan bir çok genç ve aile var
dır . "Bir k i şi öldürmek bin kişiyi öldürmektir. Bir kişi
ye yaşama hakkı vermek bin kişiye yaşama hakkı 
vermektir" ilkesini benimseyen Vakfımız bugüne ka
dar insanımıza hitabeden inancını ve öz kültürünü mu
hafaza edecek bir çok görüntülü, sesli ve basılı 
yayınlar yayınlam ış, ülkemiz ve yurtdışında başarı 
grafiğini oldukça yükseltmiştir. 

İşte buradan yola çıkarak daha ileriye, daha çok 
insana ulaşabilmek, istenilen hedefe sağlıklı varabil
mek, sesli, görüntülü ve bası l ı yayınlarda kaliteyi ve 
muhtevayı daha do artırabilmek, güvenilir kaynaklar 
oluşturabilmek için V9kfımız Mütevelli Heyeti aldığı bir 
kararla "Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu"nu 

o l uşlurdu . 

Geçtiğimiz oy çalışmalarına baslayan yayın kuru
lu Prof.Dr. Süleyman Hayri Boloy başkanl ığında, Prof. 
Dr. Sedat Topçu, Prof, Dr. Bohaeddin Yediy ı ld ız , Ay
vaz Gökdemir ve Mümtaz Türköne' den teşkil edilmiştir. 

Kurul 'un çalışma esasları şöyle tesbit edilmiştir: 

- Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesin in yayın 
politikasını tesbit etmek, yapacağ ı iş l erle ilgili yıllık 
plan ve programlar yapmak, 

Vakıfça yayınlanacak basılı, sesli, görüntülü yayın
l arı incelemek ve görüş bildirmek, 

- Yay ınlanması düşünülen çeşitli konulardaki eser
lerin hazırlanması için programlar yapmak, yeni eser
leri haz ı rlayacak şahısları tesbit etmek, hazırlananları 
inceleyip görüş bildirmek, 

- Vakfımı z yay ı nevlerinde satılacak yay ı n l arı be
lirlemek, 

- Vakfı mızca çeşit l i kütüphanelere, hapishanelere 
ve diğer kurum veya şahıslara gönderilecek yayınla
r ı belirlemek, 

- Vakıfça düzerlenecek sergi ve fuar lara girecek 
yayınlar ı seçmek, 

- Yayınla ilgili panel, konferans, seminer, açıko
turumlar ve yarışmalar düzenlemek, gerektiğinde bun
larla ilgili teb l iğ ve sonuçlar yayınlamak. 
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İSLAM ANSİKLOPEDİSİNİN 
1. CİLDİNİN DAGITIMI YAPILIYOR 

Baştarafı 40. Sayfada 

ye Diyanet Vakfı, bu inançta olduğu için bugün ken
dini topluma kabul ettirmiştir . Gönül lü hizmet 
an layışına sahip çıktığı için Türk ha lkının desteğini ka
zanmıştır. 

Yaptığ ı diğer önemli hizmetlerde olduğu gibi Hac 
Organizasyonunda da 80.000 vatadaşımıza böyle 
büyük bir hizmeti ancak böyle büyümüş bir teşkilat ve
rebilir. Böyle bir teşkilat sağlıklı ve d isip linli olmak zo
rundadır. Her an hesabını vereb ilecek durumda 
olmalıyı z. 

Sizlerin her türlü Vakıf hizmetlerine, faaliyetlerine 
çok canlı, çok fedakarca katılman ız gerekmektedir. 
Vakfın her türlü harcamasına, hesabına, evrakına ti
tizlikle sahip çıkmanız gerekir. 

İslôm ansiklopedisi'ne katkılarınız ı isterken Vakfa 
maddi bir kôr sağlamak için bu işe sahip cıkın demi
yoruz. İslôm Ansiklopedisi'nin her müslürr anın evine 
girebilmesi birinci amacımızdır . Bu bizim :çiıı bir gö
rev bir hizmettir. Sizleri de bu hizmetin başa r ı lı olma-

•• ,. .. il 
sı ıçın goreve çagırıyoruz . 

Bu konusmalardan sonra Türkiye genelinde en çok 
abone yapan iller arasında ilk beşe giren şubeler ödül
lendirildi . En çok abonenin yapıldığı Konya'yı şu iller 
takip ediyor. İstanbul , Çorum, Denizli ve Kastamonu. 

Ödüllerin dağıtımından sonra Ansiklopedinin birinci 
cildinin dağ ıtı mı , ikinci cildin abonesi ve diğer işlem
lerle ilgili Vakıf yayınları İşletmesi müdürü H. Emin Öz
türk bilgiler verdi . Hüseyin Emin Öztürk'ün verdiği 
bilgi ler özetle şun lardır: 

ABONE KAMPANYASI : 

İkinci dönemde abone kampanyası 1 Ekim 31 Aralık 
1989 tarihleri arasındadır. Abone talep formu dağı
tılırken bu tarihlere dikkat edilmel idir. 

ABONE YENİLEME : 
Birinci cilde abone olanlara işletmemizce abone 

kartı gönderilecektir. Abone kartı olanların ikinci cil
de abone olma ücreti 35 .000. TL. 

YENİ ABONE OLMA : 

Yeni abone olmada iki alternatif vardır : Birincisi, 
sadece ikinci cilde abone olma. Ücreti; 40.000. TL.dir. 
İkincisi bir ve ikinci ciltle birlikte abone olma. Bunun 
ücreti ise; 75.000, TL,dir. Abone ücreti toplamı müm
künse, tek taksitte a lınacak, ancak istenirse iki taksit 
(40.000 + 35.000 TL.) yap ı labilecektir . Abone talep 
formu isletmemize ulasınca sözkonusu sahsın abone 
kaydı y~pılıp, birinci ciİdi hemen gönderiİecektir. Abo
ne ikinci taksidini en geç 31 Aralık 1989 tarihine ka
dar şubeye yatıracaktır. 

Bu görüşmelerden sonra şube memurlarının istek ve 
görüşleri alınarak toplantıya son verildi. 
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• il il • 

il MUFTULERI 
• • 

SEMiNERi 
• 

SONA ERDi 

Diyanet İşleri Başkanlığı , Türkiye Diyanet Vakfı , İlahiyat Fa
kültelerinden bazı görevliler ile 71 il müftüsünün katıld ığ ı 5 günlük 
seminer sona erdi. 

Seminerde Hac işlemleri ile ilgili geçtiğim iz yılların kritiği ya
pılarak, önümüzdeki yıllarda Hac hizmetlerinin daha düzenli ya
pılmasına yönelik çalışmalar yapı l dı. Altı komisyon tarafından 
yapı lan çalışma ve araştırma sonunda rapor müzakere edilerek 
bazı yeni likler yapıldı_ 

Seminerin sonunda çalı şmalarla ilgili açıklama yapmak üze
re Devlet Bakanı Saffet Sert il müftülerinin de hazır bulunduğu 
bir basın toplantısı düzen:edi. Bakan Sert toplantının ilk böiü
münde il müftülerine hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: 

' 'Bir toplum ne zaman ciddi bunal ı mlara düşmüş , ne zaman 
bir takım felaketlere düçar olmuşsa , inceleyiniz, bunda dini 
inançların zayıflamasının büyük rol oynadığını göreceksiniz. Tarih 
bunun pek çok misalleriyle doludur. 

Sizler toplumumuzun manevi mimarlarıs ı nız . Bizim sizden bek
led iğimiz , yetki, görev ve sorumluluk alanınıza giren konularda 
büyük bir ciddiyet ve titizlikle hizmet üretmenizdir. Onun icin 
sizlerden kendinizi hertürlü akımın ve çarpıklığın dışında tuta
rak, sadece yalnızca dine ve ahlaka hizmet etmenizi , insanları
mıza dinin aydı nlık yolunda güzeli ve doğruyu göstermenizi 
istiyoruz. 

Takdir edersiniz ki, milli birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü 
sağlayan müşterek değerlerimizin başında din müessesesi bu
lunmaktadır . 

Toplum hayatımızda dinimizin bu faydasını görebilmemiz, din 
eğ itimi ve din hizmeti faaliyetlerinin yukarıda işaret ettiğim cid
diyet ve titizlik içinde yürütülmesine bağlıdır . 

Biz bu ciddiyeti ve titizliği göstermeyecek olursak o zaman 
din eğitimi ve din hizmeti alanlarında boşluklar doğacak ve bu 
boşlukiarı bir takım yetkisiz ve sorumsuz kişi ve kuruluş l ar dol
durmaya kalkışacaklardır. 

O zaman, birlik ve beraberliğin kaynağı ve simgesi olan din, 
bu defa bölünme ve parçalanmaların sebebi olacaktır . 
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Dinin i nsanı kucaklayan hayat felsefesini , hayat sevgisini ve 
kendi ölçüleri içinde engin hoşgörü anlayışı nı insanımıza sizler 
öğ reteceks;, ı iz . 

B ildiğiniz gibi yurdumuzda dini yetki ve otoriteyi Diyanet İş
leri Başkanlığının dışına taşıma gayretleri vardır. Bunlar fırsat 
ve cesaret bulurlarsa, bizim ihmal ve yetersizliğimizden bula
caklard ır. Bu çevrelerle yap ılacak en iyi mücadele görevinizde 
liyakatli ve cesaretli olmaktır . 

Dinin özünde de var olan birlik ve beraberlik şuuru içinde ça
lış ırsak üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Bunu her
zaman söylüyorum ve buna inanmanızı istiyorum" dedi. 

Devlet Bakanı Saffet Sert konusmasının ikinci bölümünde de 
seminerle ilgili alınan kararları basına açıklamak üzere şunları 
söyledi. 

" Hac organizasyonunda hacı adaylarının müracaat işlemle
rinden, görevi ifa edip tekrar yurda dönünceye kadar verilmesi 
gereken bütün hizmetlerle ilgili her türlü konular en ince ayrın
tılarına kadar teker teker görüşülmüş , değerlendirilmiş ve geç
miş yıllarda yapılan uygulamaların genelde başarı lı olduğu ifade 
edilmiştir . 

Hacı adaylarına daha iyi hizmet verebilmek ve vatadaşları
mızın , ülkemizin vekarına , onuruna yakışır bir şekilde hac ya
pabilmelerinin temini için ilgili ülke mevzuatları ve iklim şartları 
da dikkate alınarak aşağıdaki hususlarda verilen hizmetlerin ge
li ştiril mesi benimsenmiştir . 

1. İkl im şartları ve hac ı adaylarımızın yaş ortalamalarının yük
sekliğ i dikkate alı narak havayoluyla seyahat etmelerinin özen
dirilmesi, 

Kasım 1989 

2. Ankara, lstanbul , İzmir , Adana ve Antalya Havalimanları 
dışında havaalanı bulunan illerimizden de hac seferleri düzen
lenmesinin araştırılması , 

3. Vatandaşlar ı mızın kaybolmaları , hastalanma l arı veya ve
fat etmeleri halinde kolayca tanınabi lmele rin i sağlamak gaye
siyle verilen künyelerin kalite ve şek i l yönünden daha kullan ılı r 
hale getirilmesi, 

4. H acı adaylarına verilen diğer hac malzemelerinin sekil ve 
evsaf yönünden Suudi Arabistan şartları da dikkate alınarak ye
niden gözden geçirilmesi, 

5. Hacı adaylarını taşıyacak otobüslerin tamamın ı n geçmiş 
yıllarda olduğu gibi klimalı ve yüksek modelli olanlardan ki ra
l anması , hudut kapı larında teknik bir heyet tarafından otobüs
lerin kontrol edilerek yurtdışına çıkamayacak nitelikte olanların 
seyahatten alı konulması , 

6. Hacı adaylarının il ve ilçelerde müftülerin gözetimi altında 
daha etkili bir eğitime tabi tutulmaları 

7. Başkanlığım ızca hudut kapılarında ve Arafat'ta verilen ir
şad hizmetlerinin daha da yayg ınlaştırılması, 

8. Mekke ve Medine'de kiralanan evlerin standartlarının yük
seltilerek blok b inaların kiralanması cihetine gidilmesi, 

9. Sağlık hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için da
ha önce hacca giden sağlık personelinden bir çekirdek ekip oluş
turarak, her yı l bu ekibin yönetiminde sağlık hizmetinin verilmesi, 

10. Sağlık personelinin çalışma proğramının iklim şartları ve 
i şin güçlüğü de dikkate alınarak yeniden düzen lenmesi, 

11 . Suudi Arabistan gir iş kapıl arı olan Ar'ar ve Halet-i Am
mar Gümrük Kapı ları 'nda, hacı aday larımızın uzun sü re bekle
tilmeleri, pasaport ve gümrük işlemlerinde şoför , görevli ve hacı 
aday lar ı mızı bizar edecek nitelikteki davran ışlardan vazgeçilmesi 
hususunda Dışişleri Bakanlığı kanalıyla gerekli gi rişimlerde bu
lunulması. 

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş ve görevlerini dü
zenleyen 633 Sayıl ı Kanunun baz ı maddelerinin 1980 yılında Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine meydana gelen 
kanuni boşluğun doldu rul ması maksadıyla , yeni kanun tasarısı 
hazırlanm ış ve Meclise sevkedilmek üzere Bakanlar Kuruluna 
sunulacak hale getirilmiştir . 

Bu tasarının bu yasama döneminde kanunlaşması için ge
rekli çaba sarfedilecek ve böylece Diyanet İş leri Başkanlığında 
takriben on yıldır süren mevzuat boşluğu doldurulmuş o lacaktır. 

Bu vesile ile bu toplantıda bunu da sizlere duyurmuş 
oluyorum. 

KIRŞEHİR DİN GÖREVLİLERİ 

LOJMANA KAVUŞUYOR 

Mülkiyeti Vakfımıza ait bir arsa 
üzerine K ırşeh i r merkezinde görev 
yapan din görevlilerinin ihtiyacını 

karşı lamak için 15 daireden meyda
na gelecek lojmanların temeli atıld ı. 

lojmanların temel atma törenine Vak
fımız Mütevelli Heyet Üyesi Yakup 
Üstün, Genel Müdür Yardımcısı Ah
met Yayla, Kırşehir Belediye Başka

nı M. Ali Yapıcı ,· il müftüsü Hüseyin 
Şimşek ile çok sayıda davetli katıldı. 

Yapımı Vakfımız Kırşehir Şubesi 

öncülüğünde gerçekleştirilecek olan 
• Kırşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ali Yapıcı 
geçird iği trafik kazası sonucu vefat etmiştir. 
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6. İSLAM - HIRİSTİYAN 
DANIŞMA TOPLANTISI 
İSTANBUL'DA YAPILDI 

• 

Ürdün İslam Medeniyetleri Araştır
mal arı Kraliyet Akademisi ile Cenev
re_ Chambesy Merkezinin düzenle
dikleri " Dinde Çoğulculuk" konusu
nun işleneceği İs l am-Hıristiyan da
nışma toplantısının 6 ' ncısı 10-14 
Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk 
Kültür Merkezi'nde yapıldı. Vakfımız 
bu toplantının masraflarının karş ı lan

ması için 15 milyon TL maddi des
tek sağladı. 

Toplantıyı organize eden yetkililer 
iki dinin hukuki hükümlerini dikkate 
almadan sadece dinlerdeki hoşgörü , 
sevgi ve anlayışı değerlendirdikleri
ni söylediler. 

Top l antıya Diyanet İşleri Başkan
lığı adına Başkan Prof.Dr. M.Said 
Yazıcıoğlu , Vakfımız adına da Genel 
Kurul ü,-:esi Niyazi Ba loğlu kat ı ldı. 

İstanbul Atatürk Kültür Merkezin
de üç gün süren toplantıda "Kur'an-ı 
Kerim ve İncil ' de Çoğulculuk ve Sı
nırları , Tarihte Çoğulculuk ve Sınır
ları , Çağdaş Devlette Çoğulculuk , 
Gelişmeler ve Beklentileri " içeren 
konularda biri müslüman, d i ğeri h ı 

ristiyan iki bilim adamı birer tebliğ 
verdi ve her tebliğ yine bir müslüman 
ve bir hıristiyan bilim adamı tarafın
dan eleştirildi . 

Çalışmalara toplam olarak 52 bi-
1 im adamı ve gençlik temsilcileri 
katıldı. 

Bu yıl ilk defa Diyanet İşleri Baş
kanlığı'nın, Vakfımızın ve İlahiyat Fa
kültelerinin çağ ı r ı ld ı ğı 6. İslam 
Hıristiyan Danışma Toplantısı'nda 
özellikle üzerinde durulan konular
dan bazıları: -• Dini açıdan çoğulcu toplumlar-
da değişik din ve inançta kişilerin bir
likte yaşamak ve her düzeyde 
birbirleriyle i l işkide bulunmak duru
munda oldukları dikkate alınarak bu 
insanların her türlü ard düşünce ve 
korkudan arınm ı ş olarak yaşamala
rı büyük önem taşımaktadır. 
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KAFKASYA MÜSLÜMANLAR KURULU 
BAŞKANI VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ 

Kafkasya Müslümanlar Kurulu 
5aşkanı , Şeyhülislam ve Rus parla
mentosu milletvekili olan Paşazade 
Allah Şükür yurdumuzu ziyaret etti . 
Paşazade :Allah Şükür bu ziyaretin
de Vakf ı mızın misafiri oldu. 

Yurdumuzu beraberindeki bir he
yetle birlikte ziyaret ed!3n Paşazade 
Allah Şükür , Zauri Aliyevic , Acaris
tan (Batum Bölgesi) Özerk Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti Başbakan 

Yardımcısı Nodari Hüs~yinovic, Aca
ristan (Batum Bölgesi) Ozerk Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Baka
nı ve eşler i Başkan Veki li Halit Gü
ler' i ziyaret etti. Heyet Diyanet İş l eri 

• Çoğulcu l uk ve farklılıklar çağ

daş toplumlar için bir zengin lik kay
nağıdır. Dinde çoğulculuk siyasi 
maksatlar için istismar edilmemeli , 
anlaşmazlık yaratmamalı , ayırımcılı
ğı teşvik etmemeli ve bö l ünmüşlük

leri canlandırmamalıdır. Hoşgörü, 

karşılıklı saygı , tevazu ve herkese ta
nınacak fırsat eşitliği , farkl ı lıklar ara
sında uzlaşma kapılarını açık tutma
lıd ı r . 

• Bu toplantıda müslüman ve hı
ristiyanlar arasında yaratılan daya
n ı şma ruhu karş ı lıkl ı olarak 
birbirlerini daha iyi tanımak ve say
g ı duymak olmuştur. Müslümanlar 
ve h ı ristiyanlar i nanç l arındaki farkl ı 

lıkların şuurundadır lar . Ve yine bil
mektedi rlerki bu farklı l ık l ar ı 

giderecek bir ortak din yaratmak da 
mümkün değildir. Onlar karşılıklı an
layış çerçevesinde bu farkl ı lıkları da
ha iyi tanımak ve son tahli lde bu 

Başkanlığ ı'nı ziyaretten sonra Vak
fımızı ziyaret ederek Mütevelli Heye
timizle bir süre görüştü . 

Kafkasya Müslümanla, Kurulu 
Başkanı ve beraberindeki heyet bL' 
görüşme lerden sonra Ankara ve İs
tanbul ' daki incelemelerini sür
dürdüler. 

Heyete çok sayıda Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Vakfımız yayınları ile 
dini ve milli konularda basılı , sesli ve 
görüntülü yayınlar da vakfımızca he
diye edildi. Bu yayınlar heyetçe Sov
yet Sosyal ist Cumhuriyetleri 
B i rl iğ i nde yaşayan müslüman vatan
daşlarımıza hediye edilecek. 

inanç farklılıklarını saygı ile kabul et
meyi de bilmektedirler. 

• Bugün bölgemizde ve dünya
mızda görülen mücadeleler ve kav
galar, dinler, milletler ve hatta hasım 
bloklar arasındaki çat ışmalar deği l 
esasında kontrol edilmeyen dünye
vi hırs la r ve siyasi menfaatler kav
gas ı dır . 

Bu k ı sır kavgalar sadece ait oldu
ğu bölgeyi değil, bütün dünyayı ilgi
lendiren insanlık dramlarıdır . Zira, 
dünyamız kavga ile değil ancak or
tak işbirliği ile insanlığa yetebilecek 
kadar küçülmüştür. Farklı inançlar
daki insanlar arasında yapılacak iş
birliği, barış içinde yaşamanın en 
kuwetli garantisidir. İki semavi ve en 
yaygın dine inananların en önemli 
vazifeleri Yüce Vahyin emirleri doğ
rultusunda sulh ve huzur için ça l ış

malarıdır . 
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DEVLET ·eAKANI İLHAN ASKIN 
VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ 

Devlet Bakanı ve Bursa Milletve
kili sayın İ lhan Aşkın Vakfımızı ziya
ret etti. Bakan Askın Vakfım ızın 
Mütevelli Heyeti ile· bir süre görüş
tü. Vakfın çalışmaları hakkında bilgi 
alan Bakan İlhan Aşkın , Türkiye Di
yanet Vakfı ' nır çalışmalarını ilgi ile 
takip ettiklerini, özellikle yayır, dün
yasındaki yerini iyi koruduğunu be
lirtti . Bu calısmaların daha da 
gel işebilmesi için her türlü yen i l iğe 
açık olmanın gereğine işaret etti. 
" Bize düşen bir görev varsa ona da 
yardımcı oluruz." dedi. Devlet Baka
nı İlhan Aşkın , Vakfımız Konferans 
salonunu ve Vakfımızca hizmete ha
zır hale getirildikten sonra Baskan
lığa tahsis edilen Diyanet ·İşleri 
Başkanlığı Kütüphanesini de gezdi. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
SÜRKÜ YÜRÜR 

VAKFİMIZI ZİYARET ETTİ 

Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Or
du Milletvekili sayın Şükrü Yürür 
Vakfımızı ziyaret etti . Bakan Yürür, 
Vakfım ız Mütevelli Heyeti ile bir sü
re görüşerek Vakıf çalışmaları hak
kında bilgi ald ı . Sanayi ve Ticaret 
Bakanı sayın Şükrü Yürür, "Vakfın 
çalışmalarını takdirle karşı ladıklarını , 

özellikle Kocatepe Camii gibi büyük 
bir eseri Türkiye'ye kazandırmanın 
nesilden nesi le geçecek bir hizmet 
olduğunu" söyledi. 

ESKİ PARLAMENTERLERDEN 
KASIM GÜLEK 

VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ 
Son günlerde basında ve kamuo

yunda " Kitap Kurdu" olarak tanınan 
eski parlamenterlerden Kasım Gülek 
Vakfımızı ziyaret etti. 

Vakfımız Mütevelli Heyeti ile bir 
süre görüşen Kasım Gülek Vakfın 
hizmetlerinden dolayı Mütevell i He
yetini yakından tanımak istediğini , 

kütüphanesinde el yazması Kur'an
ı Kerimler olduğunu ve vakıf uygun 
görürse bu Kur' an-ı Kerimleri toplu
mun istifadesine sunmak istediğini 
söyledi. 

Gülek; Türkiye ve İslam alemi için 
İslam Ansiklopedisinin iyi bir geliş
me olduğunu , bunu da Türkiye Di
yanet Va.kfı ' ndan başkas ı nın 

başaramayacağına inancının tam ol
duğunu söyledi. 

Eski parlamenter Kasım Gülek de
vamla görüşleri n i şöyle özetledi: 

" İslam Ansiklopedisi bütün dün-

yanın eseri olacaktır. Bu eserin mil
letlerarası yönü üzerinde durmak 
isterim; M illetlerarası bakımdan ek
sik olmamalı, İslam alemi bakımın
dan eksik olmamalı , büyük bir 
övünçle dünyaya sunmalıyız. Bunu 
en iyi yapabilecek olan Tü~klerdir. 
Türkiye İslam aleminin gelişmesin
de öncü olmuştur. Türkler Viyana'
ya girerken Avrupalılar önce 
karşılarında dinimiz İslamı gördü. 
Dünyadaki yaşamı mantıklı bir şekil
de izah eden tek din İslam'dır. Onun 
için bu ansiklopedi dünyaya açılacak 
ve diğer milletlerin baş kaynak ese
ri olacaktır. Bundan önce Türkiye dı
şında hazırlanan bir ansiklopedi 
vardı, 45 yıl sürdü hala bitirilemedi. 
Diyanet Vakfı ' nın bu işi ele alması 
Türkiye ve Türk milleti için büyük ka
zançtır. Bu işi Türkiye Diyanet vak
fından başkası da bir adım dahi ileri 
götüremez" dedi. 

Kasım 1989 

VAKFIMIZDAN DİYANET 
İŞLERİ BAŞKANLIGI EGİTİM 
MERKEZLERİNE DESTEK 
Diyanet İş leri Başkanlığı'nın Antal

ya, Manisa, Kastamonu Eğitim Mer
kezleri faaliyet lerini mü lkiyeti 
Vakfımıza ait binalarda yürütmekte
dirler. Bu eğitim merkezleri ile diğer 
eğitim merkezlerinde görev yapan 
idareci ve öğretmenlere zaman za
man maddi destek sağlanmaktadır. 

Eğitim Merkezlerinin 1989 yıl ı için 
planlanan hizmet içi eğitim aksatıl
maması için Vakfımızca Diyanet İş
leri Başkanlığı emrine 300.000.000 
TL. tahsis edildi. 

ALTINDAG İLÇESİ'NDEN 
39 HAFIZ MEZUN OLDU 

Ankara Altındağ şubemzin destek
leriyle öğrenim görerek Kur'an kurs
l arından mezun olan 39 hafız 
belgelerini ald ılar. 

Altındağ Müftüsü ve Altındağ ilçe
si Şube Başkanımız M.Zeki Arslan 
tarafından geçtiğimiz Eylül ayında 
Hac ı bayram Camii'nde düzenlenen 
törende 39 hafız öğrenci , dinleyici
lere birbirinden güzel okuyuşları ile 
Kur'an ziyafeti çektiler. 

Törenin sonunda öğrencilere Vak
fı mız Genel Müdürlüğü'nce hazı rla
nan basılı ve sesli yayınlarımızdan 
birer takım hediye edildi. 
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VAKFIMIZ HAYIR KERVANI 
DÜNYA ve YURTTA 

- Seksenbin müslümanın yaşadığı Makedonya 
Cumhuriyetinde 1 O yıldır İslômi Eğitim yapan İsa Bey 
Medresesi'nde 170 öğrencinin öğrenim gördüğü Yük
sek İslôm Enstitüsü'ne Vakfımız sesli, basılı ve görün
tülü yayınlarından 5'er takım gönderildi. 

- Kuzey Kıbrı s Türk Cumhuriyeti Gazi Mı:ıgoso şeh
rinde faaliyet gösteren Gazi Mogoso trkek Kur'an 
Kursu'ndon mezun olan 40 öğrenci ile Kız i".ur ·on Kur
sundan mezun olan 30 öğrencinin Türkiye'de İmam
Hatip Liselerinde okumak istediklerine dair Vakfımı
za yaptıkları müracaatları sonucu Vakıf Mütevelli He
yetinin aldığı kararla Türkiye' de öğrenim gördüklerı 
sürece kaldıkları yurt paraları ile iaşe ve ibateleri Vak
fımızca korşılonocok. 

- Bulgariston'don gelen yüzbinlerce ailelerden biri 
olan Tahsin Ulubiçer'e kimsesi olmaması ve iş yapa
maması nedeniyle zekat faslından 500.000. TL yar-
dım yapıldı. · 

- Yine Bulgaristan'don gelen ve Edirne'de Çodır
kent'te ikamet eden müslümon soydaşlarımıza Devlet 
Bakanlığı'nco düzenlenen bayramlaşma törenlerinde 
çeşitl i kuruluşlarca dağıtılan hediyelerle birlikte her bir 
soydoşımızo bir adet büyük boy Kur'an-, Kerim ve Me
ali, namaz kılma, abdest alma ve iman konularını ih
tiva eden kitaplardan ikibin koli kitap dağıtıldı. 

- Kırklareli Gazi Osmanpaşa Çadır Kent'te geçici 
olarak iskana tabi tutulan soydaşlarım ıza Kırklareli il 
Müftülüğünce belirtilen ihtiyaç üzerine "Namaz 
Kılıyorum" ve II Abdest Alıyorum" isimli kitaplardan 
5000.'er adet gönderildi . 

- Isparta ili Merkez Büyük Kışla Köyü'nde oturan 
ve evi tamamen yanan Ali Dağ'a yaralarının sarıla
bilmesi için zekat olarak 1 .000.000 TL. gönderildi. 

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Müdürlüğü'ne bağlı Saray Bakım ve Rehabilitas
yon Müdürlüğü bünyesinde bulunan 60 m2 lik mescit 
tefriş edildi. Mescide bir kütüphane yaptırılarak Diya
net İşleri Başkanlığı ve Vakfımız yayın l arından birer 
takım hediye edildi. 

- Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsünde bu
lunan caminin ihtiyaca cevap vermemesi sebebiyle ca
minin geniş letilme çalışmalarına destek olunmak ama
cıyla 50.000.000. TL gönderildi. 

- Fakirliği sebebiyle sağ l ığına kavuşabilmesi için 
gerekli olan cihazı satın alamaması yüzünden uzun sü
redir Numune hastahanesinde tedavi gören Ahmet 
Açıkgöz'e gerekli olan 850.000 TL' tutarındaki İliza 
rov eksternel fiksatör cihazı satın alındı. 

- Geçirdiği bir hastalık sonucu işitemez durumda 
olan 12 yaşındaki Yahya Uyan için 1.820.000. TL tu
tarında işitme cihazı satın alındı . 

- Yı llardır felç hastalığı yüzünden yürüyemez du
rumda olan 1944 İs~ilip doğumlu Hüseyin Bolcı'ya yü
rüyebilmesi için 5 .000.000. TL tutarında sakat arabası 
salın alındı. 

- Altı yıldır kalp ve böbreklerinden rahatsız olan . 
ve maddeten cok zor durumda kolan Mustafa Cakar'a 
zekat faslınd~n 1.000.000. TL. yardım yop;ldı. 

- İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi iken sol dizin
de çıkan habis bir tümörün Türkiye' de tedavisi müm
kün olmadığından F. A lmanya Dusseldorf Üniversite
si Kliniği'nde tedavi altına alınan İsmail Hakkı Okur'
un çok yüksek tutan tedavi masrafının 20.000.000. 
TL'si vakfımızca karşı l andı. 

- İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bil
gisayar ünitesine kovuştu. Vakfımızca daha önce hi
be edilen 4 adet bilgisayar terminalinin bürolara da
ğıtımı da vakfımızca gerçek l eştirildi. Ayrıca ihtiyaçları 
olan bir adet KW A gücünde Serva kontrollü regüla
tör, 40-60 MB kapasitesinde 1 adet teyp ünitesi, 1 
adet APPLE SCANNER, 1 adet IBM System 2/70 için 
MOUSE cihazları satın alındı. 

- Çalıştığı iş yerinde geçirdiği bir koza sonucu ve
fat eden ve 6 çocuğu ile mağdur duruma düşen Ağrı 
ili Patnos ilçesi Demirören Köyü'nde oturan Bedia Ka
yo'yo 500.000 TL yardım yapıldı. 

- Geçirdiği bir hastalık sonucu devamlı yatakta 
yatmak zorunda kalan ve işini kaybeden mağdur 
Reşit Akdağ'a zekat faslından 500.000 TL yardım 
yapıldı. 

- Trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi ola
bilmesi için yurtdışından getirilmesi gereken ilaçların 
parasını ödeyemeyen fakir ve kimsesiz Durali Duran'a 
ilaçlarının tutarı olan 2.500.000. TL. Yardım yapıldı. 
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-UZAKDOGUDA 
YEŞEREN İSLAMİYET 

İnsanlar vardır; hürriyeti tadarlar ama kıymetini bilemezler .. . 
İnsanlar vardır, refah içindedirler ama bahşedeni bilmezler .. . 
İnsanlar vardır, sağlıkla yaşarlar ama kıymetini bilmezler .. . 
İnsanlar vardır ... İnsanla~ vardır ... 

Hı ristiyan bir ailenin gencecik çocuğu .. . Hıri sti
yan dini mensuplarının çoğunlukta olduğu bir ül
kede .. . İslômı tanıyor ve. her türlü aile ve çevre 
baskılarına rağmen, İslômın gönüllü mücahidi olu
yor. Yılmadan, ilmi metodlorla İslômı öğreniyor. Ve 
bugün İ slôm ın güçlü bir kalemi oluyor. 

Değerli okuyucular! 

Bu sayıda, konuğumuz gencecik, bilgi dolu, İs
lômo hizmet aşkıyla yan ıp tutuşan Koreli Müslü
man Türkolog Doç.Dr. Cemil Lee (Hee-Soo Lee) 
Doç. Cemil Lee sempatik, alçak gönüllü, duygulu 
bir insan, O'nu, Vakfımız yayınları orasında neş
redilen II lslôm ve Türk Kültürünün Uzokdoğuya Ya
yılması" isimli kitabının tan ı tım ı münasebetiyle ya
pı lan toplantıda tanıdım . Türkiye Diyanet Vakfı Ya
yın - Matbaacıl ı k ve Ticaret İşletmesi 'nce işletme 
merkezinde düzenlenen sohbet toplantısına vak
fımızdan, Mütevelli Heyet Başkan ı Halit G üler, 

Mütevelli Heyet Üyesi Yakup ÜstQn, Gn. Md. Yar
dımcıları Ahmet Yayla ve Şevki Ozkan, Eski Dev
let Bakanı Dr. Lütfi Doğan, Prof.Dr. S. -Hayri Bo
lay, Prof. Dr. Bahattin Yediyıldız, Asım Köksal, Ay
vaz Gökdemir, Dr. Haluk Nurbaki, Radyo Prodük
törü Zekai Ak, Yazarlar Birliği Başkanı Mehmet Do
ğan, Türkiye Gazetesinden Nezih Demirtepe, 
Oğüt Dergisi, N ihat Aytürk, Şemsettin Yazırlı, Ab
dullah Ceyhan ve İ brahim Ural katıldılar. Samimi 
bir hava içerisinde geçen sohbet top lantısı sonun
da Doç. Cemil Lee ile bir röportaj yaptı k. 

Halil KAYA : Sayın hocam sizi tanıyabi l ir miyiz? 

- C. Lee : 1953 yı lı nda Güney Kore'de küçük 
bir kasabada doğdum. Koyu bir katolik, Arkeoloji 
Profösörü bir baba ile ev kadın ı bir ailenin en bü
yük oğluyum. Orta ve Lise tahsili yaparken Tevrat 
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ve İnci l 'i ezberledim. Askerlik görevini tamamla
dıktan sonra 1975 yılında Hankuk Üniversitesi Tür
koloji ve Tarih Bölümüne girdim. 

- H.KAYA: İslômiyetle bu yıllarda mı ta
nıştınız? 

- C.Lee : Üniversiteye girdiğim 1975 yıl l arın
da Dünyada petrol krizi başgöstermişti. Bu nedenle 
Ortadoğu'yo ilgi duydum._ Üniversite'deki tezimi 
de bu konu üzerine aldım . lslômiyetle ilgili çok ki
tap okuma fı rsatı elde ettim. Ve lslômiyeti yakın
dan tanıdım . 

- H.KAYA: Daha önce koyu bir hı ristiyan ai
leye mensup olduğunuzdan bahsettiniz. 

- C.lee : Evet. Annem ve babamla düzenli bir 
şeki lde kiliseye giderdik. Kiliseye göre insan suçlu 
olarak doğuyor. Hz. İsa bizim suçumuzu üzerine 
alm ış. Bu yüzden de çarmıha gerilm iş. Biz de Hz. 
İsa'yo duo ederek cennete gitmeyi ga,-::ıntilemek 
isterdik. Bu duygular beni oldukça rahatsız ediyor
du. Bu oropa lslômiyetle ilgil i kitaplar okumaya 
başlamıştım. İslôm iyete göre dünyaya gelirken 
suçlu olmad ığımız, masum olduğumuz belirtiliyor
du. Cennete de Allah'a duo ederek, onun emir ve 
yasaklarına uymak suretiyle gidebilme imkônı var
dı. Bu durum beni daha da çok araştırmaya 
sev ketti. 

- H. KAYA : İslômiyeti tanımanızda herhangi 
bir şahsın etkisi o ldu mu? 

- C.Lee : İs lôm bize öğrenim dönemimizde çok 
kötü öğretilmişti. Dünya tarihi dersle.rinde Batı'dan 
aynen alınmış konular öğretiliyordu. lslôm'ı çöl dini, 
ilkel din diye tanıtıyorlardı. Araştırmalarımda böy
lesine ilkel bir din 1400 senelik bir medeniyeti na
sıl ol uşturdu diye düşündüm. Daha çok kitap 
okumaya başlad ı m. Fakat kitaplar hep batı kay
naklıydı, hep olumsuzdu. O sıra lar üniversitemize 
Comi'ül Ezher'den Muhammed Ali Bilici diye bir 
hoca geldi. Benim için bir şans olmuştu bu. Devamlı 
gidip ta rtıştım, akl ıma takılan soruları sordum. Mu
hammed Ali Hoca çok bilgiliydi, büt9n sorularıma 
makul cevaplar veriyordu. Böylece lslôm hakkın
daki şüphelerim gitti . İslômiyet'in hakkaniyetine 
inanmaya başlad ı m. 

- H. KAYA : İ slômiyet'i kabul ettiğinizde aile
nizin tepkisi ne oldu? 

- C.Lee : Birgün akşam yemeğinden sonra 
sohbet sırasında konuyu babama açtım . Babam 
çok kızd ı . Ve birgece kaldıktan sonra sabah evi 
terketmemi söyledi. Mecburen tercih yapmam ge
rekiyordu. Ya ev ... Ya İ slômiyet. Sabahleyin evi 
terkettim. Okula gittim, durumu müdüre an latt ım . 
Müdür kuralları bozamayacağını söyledi. Koyu bir 
hıristiyan olan müdür depo olarak kullanılan bir yeri 
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verdi. Ve 3,5 sene orada kald ım. Bu arada aile
me devaml ı telefon ediyordum. Onların nefretini 
kazanmak istemiyordum. Bu münasebetle aileme 
müslüman bir çocuğa sahip olman ı n kötü bir şey 
olmadığını ispatlamak istiyordum. Derslerime de 
çok düzenli bir şekilde çalışıp, müslümon bir gen
cin hem örnek, hem de çal ışkan olabileceğini gös
termek istiyordum. Alloh'ın do yardım ıyla Fakülteyi 
birincilikle bitirdim. Diploma töreninde babam beni 
affetti. 

- H. KAYA : İslômiyet'i seçtikten sonra ilginizi 
çeken olaylar oldu mu? 

- C.Lee : Birgün yolculuk sırasındo bir papa
za sordum: "Niye biz Hz. İsa'yo inanarak Alloh'a 
(celle celalühü) ulaşabiliyoruz?" dedi ki : "Bizim 
yaptığımız suçları kabul etti . Biz insanlar yaratıl ış
tan suçluyuz. Suçumuzu kabul ederek, ona inan
mamız sarttı r" dedi. Peki dedim: " Mesela ıssız bir 
odada birisi yaşıyor, haline şükredip duo ediyor, 
sonra vefat ediyor. Adam cennete giremeyecek 
mi? Çünki Hz. İso'n ı n varl ığını bilmiyordu, inanmı
yordu. Ama Alloh 'o (cel le celolühü) inanmıştı. Şim
di sizin mantığın ıza göre odam cehenneme mi 
gidecek?" Pçıpoz çok şaşırdı, cevap veremedi. 
Daha sonra lsmoil Faruki" nin tevhid konusundaki 
kitabını okuyunca bütün bu düşünce lerin cevabını 
buldum. 

- H. KAYA : Sayın hocam isterseniz biraz do 
Kore'den bahsedelim. İs lômiyet Kore'de nası l boş
lad ı? Şi mdi ne durumda? 

- C.lee : Önce Uzokdoğu İslômiyetle ta nıştı. 
Onun kaynağına inelim Hz. Osman H.655'de bir 
elçi göndererek Çinlilere İslôm iyet hakkında geniş 
bir bi lgi verilmesini sağ lamıştı. Ve elçi Çin İmpara
toru ve Çin hal kı nın İs lômo yakın olduğunu belirt
mistir. Bu girişimin eseri olarak bugün Çin'de 80 
mi[yon Kore'de 40 bin müslüman bu lunmaktadır. 
Kore'de İslômiyet 7. asır başlarında Çin'in Güney
doğusuna yerleşen müs lümonların İslôm Hukuku
na göre yaşamış lar ve Çin hükümetinin iş l erine 
karışmadan seyahatler ~snasındo Kore' de, Japon
ya' da cami yapmışlar lslômı tebliği etmişlerdir. 

Maalesef Kore ve Joponyo'da bugün hiç bir ize 
rastlamak mümkün deği l. Arap coğrafyasında bu
nu görmek mümkün. Büyük Moğol İ mparatorluğu
nu Cengiz Han kurmuşsa da İmparatorluğu idare 
eden müslüman Türkler o lmuşla rdı r. 

Kore ve Japonya müslü~onlığ ı Moğollar zamo
~ında kabul etmiş. Moğol imparatorluğu yıkılınca 
lslômdan uzoklosma do boslom ıs . T oa ki Osmanlı 
dönemine kadar.' Osmanlı dönem'inde Sultan 11.Ab
dülhomit' in devrine kadar İs lômiyet burada yeni
den canlanmıs. Ancak Abdülharnit'ten sonra 
yeniden bir ba'şıbozukluk. başlamıştır. 
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Kore' de İslômiyet Güney-Kuzey Kore orasında 
yapı lan savaş sırasında Türk askerlerinin gelmesiyle 
yeniden canlanmıştı r. Mehmetçik_ Kore'de yalnız 
savaşmamış., çephede Korelilere lslômiyeti öğret
mişlerdir. 

- H.KAYA: Hocam, biz Kore'de sovosan ve 
İmam-Hatip mezunu Zübeyir Koç'un büyük hizmet
lerinin olduğunu biliyoruz? 

- C. Lee : Evet, Zübeyir Koç Bey'i bütün Kore
li Müslümanlar çok iyi tanırlar. Çünki Zübeyir Ho
ca, genç bir asker olmasına rağmen davranışları, 
fedakarlıklarıyla Korelilerce Türk askerinin II Melek 
gibi insanlar" diye tanınmasın ın öncülüğünü yap
mıştı r . Zübeyir Hoca askerlik b ittikten sonra do Ko
re ile alakas ı nı kesmeyerek hôlô ilişkilerini 
sürdürmektedir. 

- H .K/1 YA : Sayın Cemil Bey, Askerlerin İslô
mi i rşad ı nasıl gerçekleşıırdiklerini açıklar mısınız? 

-C.Lee : Türk askerlerinin özellikle Zübeyir Koç 
gibi müslümon askerlerin tavır ve davranışları mü
nasebetiyle Korelilerle iyi bir - i lişki kurulmuştu. Bu 
orada Türk komutanlarından do müsaade isteyerek 
lslôm ı oğrenmek istemi ş l er . Hatta Kore' deki İs lô
mi Faaliyetleri Türklerin yönetmesini istemişler. Türk
lerle birlikte cephelerindeki mescitle_rde birlikte 
namaz kılmışla r . işte o gün boşlayan lslômi hare
ket meyvelerini vermiş ve bugün Kore'de müslü
man sayısı 40.000'e u l aşmıştı r . 

Kore'de Seul'de 1976'do yapılan büyük cami 
dahil beş şehirde cami ve 1 O adet mescit bulun
maktad ır . 

Bugün devletin idari kademesinde müslümanla
rın sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Su onda Kur' on kursla rı mız faal iyetlerini sürdür
mekte, Hükümetle i l işkilerimiz de iyidir. İslômo çok 
iyi bakıyorlar. 

Kore'de çok sayıda işç i İslôm ülkelerine gönde
riliyor. 1979 başlarında petrol krizinden en çok et
kilenen Japonya ve Kore o l muştur. Kore İ srail' e 
yakın politika izlediği için İsl_ôm ülkelerinden rağ 
bet görmedi. Hükümet bize (lslôm Teşkilatına) baş
vurdu. Petrol problemimizi halledin diye. Biz de bir 
heyet oluşturarak İslôm ülkelerine gönderdik. İslôm 
ülkelerine dedik ki: "Kore'ye Petrol verirseniz 
oradaki müsl ümanlorı rahata kovusturursunuz." 
Araplar bu isted iğimizi kabul etti . Bi~ de bunu.za
manın Cumhurboskonı ile pazarl ık konusu yaptık. 
Bunun Korşıl ığ ınd; İslôm Üniversitesi istedik. Dev
let bu isteğimizi kabul ederek 400.000 m2 arsayı 
bize verdi . Biz de hemen inşaata boşladık. 

- H.KAYA : Sayın hocam, bize ayırdığınız de
ğerli vaktiniz için teşekkü r ederiz. 

- C.Lee : Ben teşekkür ederim. 

Kasım 1989 

KUTLU DOGUM HAFTASI MÜNASEBETİYLE 

ÖDÜLLÜ 
• 

NA'T-1 S RIF 
YAR l $MASI 

KUTLU 
DOGUM 
HAFTASI 

;!. Yarışmaya kalılacak şiir : 

KONUSU: 
TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
ıarafmdan bir NA'T 

(Hz. Peygamber sevgisini 
dile geıiren şiır) 

YARIŞMASI duzenlenmiştır. 

YARIŞMA ŞARTLAR!: 
1 · Yarışmaya katı lanlar. 

'"Peygamber Sevgisi'"ni dile get irerı 

bir şiir göndereceklerdir. 

a) Günümüz Türkçesi ile yaz ılmış o lmalıdır. 

b) Uzunluğu veya kısaiıgı ile ı lgıl i herhangı bır sınırlama yoktur. 
c) Daha önce bir yerde yayınlanmamış olacaktır . 

d) Aruz, hece vaya serbest vezinle yazılacaktır. 

e) İki aralıklı olarak daktilo ıle kağıdın bir yüzünil yazı lmış olmalıdır. 
3- Yarışmaya ısteyen herkes katıiabilır. 

4- Yarışmaya katın lan lar. birer ··rumuz'" kullanacak la rdır. Üzerine 
rumuzların yazıldığı, içinde rumuzun kime ait olduğunu beiiıien zarflar, 
eserin değerlendirılmesır.den sonra açılacaktır. Eser sahipleri 
'"rumuz" zarilarının içine daımi adreslerini. varsa telefon numaraların ı 

yazmaları gerekir. 
5- Müracaatlar. 15 Haziran 1990 günü akşam ına kadar, şahsen 

veya posla ile '"Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu 
Başkanlıgı, Dr. Mediha Eldem Sokak No : 89 
Kocatepe-ANKARA '" adresine yapılacaktır . Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

6· Dereceye girsin girmesin gönderilen eserler sahiplerine iade 
edilmeyecektir. 

DEGERLENDİRME VE ÖDÜL 
1- Yarışmaya kaıılan eserler ··ön Jüri" tarafından elenecek, kalan 1 00 

eser "Büyük Jüri" tarafından değerlendirilecekıır. 

2· İ lk üç sıraya giren eserlere ödül. 10. sıraya kadar olanlara mansiyon 
verilecektir. 

Büyük ödül 10.000.000 TL. 
ikincilik Ödülü 7.500.000 TL. 
ü2üncülük Ödülü 5.000.000 TL. 
Mansi~on (7 adet} 500.000 'er TL. 

3· Dereceye giren eserôerıe uygun görülen diğer şiirler Vakılca kitap 
halir,e getirilerek yayınlanacaktır . Derece ve mansiyon alanlar dışında 

kalan ve Vakıfca bası lan şı i r le re 200.000 'er TL. telif ücreti 
ödenecektir. Ödül ve mansiyon alanlara ayrıca telif ücreti 
verilmeyecektir. 

4 - Ödül sahıpleri . Ekim 1990 yılında Vakıfca düzenlenecek Kullu 
Dogum Haftası'nı n açılış ıoplanıısında aç ık lanacak ve ödüller 
sahiplerine aynı ıoplanlıda verilecektir. 

T Ü R K İ Y E EmoıYANET VAKFI 
Or. Mec;iha Eldem.Sokak No: 89 06640 Kocaıepe/ANKARA 

";"el: (4) 11712 35 (8 hat) • Fax: (4) 118 19 00 • Telex: 43 433 ldvk tr 
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Kültürümüzü tanıyalım, ona sahip çıkalım. 
Mılı, kendi kütüriimıhü tanımarra için 
bize .,..,ı ııörıerecek özgun bit cınıadopecli _, 
10V ISLAM ANSiKLOPEDiSi. 
TDV lsı6m Ansiklopedsi. 
lOO'Yi aılcın yeri yozonn ~ . 
lı16m kulıur ve uygarlıgını onloton 
tek telif onsiklop,ddi<. 

[)unyodo eşi olmoyon bu koy,,of. 
ese,den yoralonın. 
8ı'lmedıl<letiniz;, merak et$(1erinizJ öQ<enin. 
Çoculdonnızın yolunu oydnlohn. 
Külfıjf()nüzü kınıyın, ono sdıip ı;ıbn. 
KOlhlrünO ıon,mol<, he<ke$ hakkıdır. 

Kültürümüzü tanıyalım, Ol1CI sahip çıkQlım. 

T0ıutln DiYANET VlıKfl 

İSLAM 

mv IS1.AM ANSIKLOPEDISl'ııin 1. cildi çıld,. 
Hemen mı,. 2 o1cle obone olmokıo geo1uneyin. 

r ::~.~ ......... m.~~5cr,m ............................ J 
! ri~iii::::::::::::::'.:::~ :·::::::::::::::::::::::::::::: ! 
1 gt::.~odhtıo,.;chdı~ ı 
[_ __ ~ -~ -~'.'.".:.:::::::::::::::::~ .:::::·;;;·;;.;;;;.:=;: 1 

j 

l 
! 
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• 
ISLAM 

ANSİKLOPEDİSİ 
• • • 

I. CiLDiNiN 
..,, 

DAGITIMI 
YAPILIYOR 

Türkiye Diyanet Vakfı İs lôm Ansiklopedisi'nin 12 
fasikülden oluşan birinci cildi tamamlandı. Ekim ayı iti
bariyle yurt içindeki ve yurtd ış ı ndoki tüm abonelere 
ciltleri gönderilecek. 

Birinci cildin dağıtımı yapılmadan önce Vakfımız şu
be memurları ile Ansiklopedinin dağıtım ı ve diğer ko
nularıyla ilgi li olarak Ankaro'da bir tnplantı yap ı ldı . 

T aplontıdo şube memurlarına hituben bir konuşma 
yapan Mütevelli Heyet Başkanı Halit Güler "İslôm An
siklopedisi'nin boyutl arının çok büyüdüğünü, yurtiçinde 
olduğu gibi yurtdışında da ilgi gördüğünü, bir çok ya
bancı ilim adamının dikkatini çektiğini" belirtti . Güler 
sözlerini şöyle sürdürdü . "Ansiklopedimiz çok zeng in 
bir ilim kadrosuna sahiptir. Bir maddenin yazımı bü
yük bir gayret ve araştırma sonucu Ansiklopediye gir
mektedir . Bize düşen bu hi...:meti daha do 
yaygınlaştırmak, onu ulaşabileceği en son noktaya gö
türmektedir. 

Neşriyatın önemi malumunuzdur. Türk mil leti her tür 
hizmete layık bir toplumdur. Bir mi lletin her konuda 
yönlendirilmesi neşriyatla mümkündür. 

Türkiye Diyanet Vakfı 'n ı n yapacağ ı hizmetler İs l ôm 
Ansiklopedisi'nden ibaret değildir. Neşriyat konusun
da daha büyük hizmetler yapmak mecburiyetindeyiz. 
Bu konu ile ilgil i olarak "Yayın Kurulu" kurduk. Ül 
kemizde ciddi manada ve kalıcı hizmetler yapmaya 
ça lı şacağız. 

Biz hizmeti Türk top lumunun bekası için, Türk genç
liğ i için, üzerinde yaşad ı ğım ız vatan ımı z ın selameti için 
yapmak istiyoruz. Çünkü biz bu milletin içindeyiz, bu 
millet için, bu vatan için titriyor ve ç ırpın ı yoruz . Gün
lük tirajı 300.000 olan yayınların hiç birisinin bizim 
kadar güçlü kadrosu yoktur, bizim kadar gücü yok
tur. Oysa bu yayınlar top lumumuza çok ters düştüğü 
holde kendilerine göre başarılı olarak ortaya çıkı
yorlar. 

Türkiye Diyanet Vakfı çat ı s ı a l tında bulunan sizler 
güçlü bir kodrosunuz . Her türlü fedakarlığ ı omuzla
yarak, çol!şmolarımızı daha düzenli ve daha sağ lı klı 
yaparak, ls lôm Ansik lopedisi gibi Türkiye'de, hatta 
dünyadaki en ciddi Ansiklopedilerin baş ı nca gelen An
siklopedimize ve d iğer çal ışma konularımıza katkıl a
r ı nızı bekliyoruz." 

Mütevelli Heyet Başkanı Halit Güler'in konuşmasın
dan sonra Vakfımız Genel Müdürü Kemal Güran söz 
aldı. Güron, Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllü bir _ku
ruluş olduğunu, yaptığ ı hizmetleri topluma gönüllü gö
türdüğünü, bunu idrak etmenin herkesin görevi 
o l duğunu belirterek söz lerini şöy le sürdürdü; "Türki-

Devamı 31 . Sayfada 


