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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan • 
YURT HAMLESi 

EGİ1:İMİ DESTE~~ 
HiZMETLERiMiZ 

HAYRETTİN ŞALLI 
Mütevelli Heyeti 

Üyesi 

"Millet ruhunu yapan maariftir. Maarifin düşmesi millet ruhu
nu yerlere serer. Maarije değer vermeyiş millet ruhunun yıkılışını 
hazırlar. Maarif hangi yönde yürürse millet ruhu da onun arkasın
dan gider. Şu halde millet, maariftdemektir. ,,(])_ 

"Zamanımızın istiklal savaşı, bu cephede açılacak savaştır. ,,<ı) 
Milli Eğitim hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteleri

miz tarafından yürütülmektedir. Yaygın Eğitim ise Çıraklık ve Yay
gın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi 
devletin resmi kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Bazı dernek 
ve vakıflar da bu hizmetlere destek olmaktadırlar. 

Yurdumuzda hemen her konuda eğitim hizmetleri desteğe muh
taçtır. Okul, cami ve öğrenci yurdu gibi örgün ve yaygın eğitimin 
bizzat yapıldığı veya eğitime destek olan yerlerin yapılmasında bü
tün kuruluşlarımıza ·ve vatandaşlarımıza görevler düşmektedir. Eği
tim hizmetlerinde devlete destek milli bir göre.vdir. 

Bu inanç ve şuur içinde bulunan vakfımız da asıl gayesi olan Di
yanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini destekleme yanında imkanları 
ölçüsünde ve yurt çapında eğitim hizmetlerini de desteklemektedir. 

Devamı 2. Sayfada 

Kurulduğu günden bu yana eğitim 
ve öğretim hizmetlerine büyük önem 
veren Vakfımız 1989-1990 yılında 
hızlı bir yurt hamlesi başlattı. Vakfı
mız Mütevelli Heyeti çalışma döne
mine ait İcra Planında ilk etapta 7 
il'de öğrenci yurdu açma çalışmala
rını hızlandırdı. 

Ankara Kız ôtrenci Yurdu 
Daha önce Kastamonu'da açılan 

200 kapasiteli kız öğrenci yurdundan 
sonra Konya'da 500 kişilik erkek öğ
renci yurdu, Ankara'da 200 kişilik kız 
öğrenci yurdu hizmete girerken, Bur
sa'da 500 kapasiteli bir öğrenci yur
dunun temeli atıldı. istanbul'da 
Üsküdar'da 200 kişilik bir kız yurdu
nun binası satın alındı. Yine İstan-

Devamı 2. Sayfada 
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EGİTİMİ DE5TEKLEME HİZMETLERİMİZ Baştarafı 1. Sayfada 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışma Teşkilat Fonu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşların çeşitli 
yönlerden yaptıkları değerli eğitimi destekleme çalışmaları yanın
da, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu alandaki destekleri de önemli bir 
yer tutmaktadır. Bir fikir vermesi açısından Türkiye Diyanet Vak
fı'nın sadece 1989 yılı içerisinde örgün ve yaygın eğitime ve bu eği
timi destekleyen yerlere milyarlarca lira harcadığını belirtmek 
yeterlidir zannederim. 

Bu harcamalar özetle şu konulara destek için yapılmıştır. Çeşitli 
orta öğrenim ve yüksek öğrenim kurumları öğrencilerine, yurt içi 
ve yurt dışı master ve doktora öğrencilerine burs, çeşitli araştırma
cılarla, Diyanet İşleri Başkanlığı'na eleman yetiştiren l!ahiyet Yük
sek Okulları'na, Diyanet Eğitim Merkezlerine, kendi yaptırdığımız 
öğrenci yurtlarına, Kur'an Kurslarına, çeşitli cami inşaatlarına, bazı 
özürlü çocukların okudupu okullara mali destek, hapishane, Ço
cuk Esirgeme Kurumu, ilahiyat Fakülteleri ve yurt dışı işçi kuru
luşlarına, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi'ne kitap 
yardımları yapılmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı bu hayırlı hizmetle
re, bu dini milli ve insani hizmetlere büyük bir arzu ve heyecanla 
devam etmeyi arzulamaktadır. 

Bültenimizin bu sayısında haber olarak yer alan yurt hamleleri
miz,imkanlarımız nisbetinde gelecek yıllarda da devam edecek, ba
şarımız diğer hizmet konularında olduğu gibi, Vakfımızın etrafındaki 
gönüllü hizmet ordusunun ilgi ve desteği ile orantılı olacaktır. 
(/) Topçu Nurettin, Türkiye'nin Maarif Davası (s.24) (2) A.g.e. (s. 73) 

YURT HAMLESİ Baştarafı 1. Sayfada 

bul'da Süleymaniye Medreseleri 
restore edilerek 500 kişi kapasiteli 
öğrenci yurdu haline getirilecek. Öte 
yandan İzmir Bornova'da 500 Rişilik 
bir öğrenci yurdunun da inşaatı ta
mamlanmak üzeredir. Bu çalışmalar 
daha da hızlandırılarak üniversite bu
lunan diğer şehirlerimizde de yur 
yapım faaliyetine başlandı. 

Törene Eski Devlet Bakanı Saffet 
Sert, Diyanet İşleri Başkanı ve Vak
fımızın Şeref Başkanı Prof.Dr. M.Sa
id Yazıcıoğlu, Konya Valisi Necati 
Çetinkaya, Konya Milletvekilleri Ziya 
Ercan, Kadir Demir, Ali Pehlivanlı, 
Adil Küçük, Vakfımız Mütevelli He
yeti Başkan! Halit Gq_ıer, üyeler Sa
mi Uslu, Yakup Ustün, Şükrü 
Öztürk, A.Rıza Selimbaşoğlu, Hay
rettin Şallı, Eski Devlet Bakanların
dan Dr.Lütfi Doğan, Konya Büyük 
Şehir Belediye Başkan Vekili Veysel 
Candan, Konya Müftüsü İsmail 
Öner, Askeri ve Mülki İdareciler ileci
var il ve ilçe müftüleri katıldı. 

KONYA ERKEK 
ÖGRENCİ YURDU 

AÇILDI 
Konya Erkek Yüksek Öğrenim 

Öğrenci Yurdu törenle hizmete girdi. Törende bir konuşma yapan Vak-
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fımız Genel Müdürü Kemal Güran; 
"Geleceğimizi emanet edeceğimiz 
gençlerin daha iyi şartlar içerisinde 
yetiştirilmelerine yardımcı olmak ve 
bu maksatla yurtlar açmak, Vakfımı
zın temel amaçları arasında yer al
mış bulunmaktadır." dedi. 

Konya Erkek Öğrenci Yurdu hak
kında da bilgi veren Kemal Güran, 
bu eserin üniversite gençliğine ve 
Konya halkına hayırlı olmasını diledi. 

Konya Erkek Öğrenci Yurdunun eski Devlet Ba
kanı Saffer Sert tarafından açılışı 

Törenin ikinci konuşmasını Müte
velli Heyeti Başkanı Halit Güler yap
tı. Güler; Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
Türkiye çapında Edirne'den Arda
han'a kadar hayırlı teşebbüslerde 
emeği, ilgisi ve desteği bulunduğu
nu ifade ederek gençliğe yönelik, 
kültüre yönelik, ilme yönelik, hizmet
lere ve projelere de ağırlık verildiği
ni söyledi. Üniversite bulunan 
şehirlerde öğrenci yurdu çalışmala
rının devam ettiğini Konya Yurdunun 
öğrencilere ve Konyalılara hayırlı ol
masını diledi. 

Bu konuşmadan sonra Konya Va
lisi Necati Çetinkaya'ya söz verildi. 
Vali Çetinkaya; Müslüman Türk mil
letinin Anadolu'yu şereflendirdikten 
sonra ilk olarak eğitim seferberliğini 
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başlattığını vurgulayarak ilim sefer
berliğinin insanlığı karanlıktan aydın
lığa kavuşturan ilk güçlü adımların 
bu millet tarafından,bu topraklarda 
atıldığını söyledi. Vali Çetinkaya 
özetle şöyle dedi: 

"Milletimizin insanlığa en büyük 
hizmeti Vakıflardır. İlimde olduğu gi
bi bize miras kalan Vakıfları değer
lendirmemiz, yaşatmamız bizim için 
en büyük görevdir. İşte bunun yolu 
bu güzelim eserleri meydana getir
mek ve burada yetişecek evlatlarımı
zı en güzel bir şekilde daha rahat, 
daha güçlü imkanlara kavuşturmak 
tahsillerini sağlamaktır." 

Törenin son konusmasını eski Dev
let Bakanı Saffet Sert yaptı. Bakan 

· Sert "Gençlik, bir milletin geleceği
nin en sağlam teminatıdır. Milli bir
lik ve bütünlüğümüzün bekasına 
sahip çıkacak bir ruh ve şuurla ye
tiştirilmiş bir gençliktir" dedi. Genç
liğe hizmet veren yurt, okul ve 
benzeri teşebbüslerin, bir anlamda 
gençliğe verilen önemi gösterdiğine 
değinen Sert, Türkiye Diyanet Vak
fı'nın eğitime-öğretime gençliğe sa
hip çıktığını bu itibarla gençler için 
yapılacak her yatırımı, gençlik için 
planlanan her teşebbüsü makbul ve 
mukaddes saydığını söyledi. 

Arsasını Konya'lı hayırsever va
tandaslarımızdan; Hasan KAFAOG
LU, Erol KAFAOGLU, Fatma 
ÇÖKEKOGLU, Şerife KILIÇLAR ve 
Saliha YAVUZ'un bağışladığı TÜR
KİYE DİYANET VAKFI KONYA ER
KEK ÖGRENCi YURDU, Eski Devlet 
Bakanı Saffet Sert tarafından hizme
te açıldı. Yurt 3 milyar 225 milyon 
Ti. 'ye mal oldu. Konya Erkek Öğren
ci yurdu'nun diğer teknik özellikleri 
şöyle: 

İNSAAT ALANI 
KAPALI ALANI 
KAPASİTESİ 
İNŞAATIN 
BAŞLAYIŞ TARİHİ : 
İNŞAATIN 
BİTİŞ TARİHİ 
BİNANIN 
BÖLÜMLERİ 

53740 m2 

10000 m2 

500 öğrenci 

20 Kasım 1986 

27 Ekim 1989 

2 ayrı bloktan meydana gel· 
mektedir. 1 nci blok; 3 kat 
olup, sosyal tesislere hizmet 
vermektedir. 2 nci blok; 12 kat 
olup 3 katı sosyal tesislere g&
çişleri sağlamakta, 9 katı yatak 
odalarını ihtiva etmektedir. Her 
odada 4 öğrenci olmak üzere 
126 odada 500 öğrenci kala· 
caktır. 

Konya Erkek Öğrenci Yurdunun açılışında daveıliler lsıiklfil Marşını dinlerken 

TÜRKİYE DİVAN~! VA~FI 
KONYA VÜKS EK _OGRENIM 

ERKEK ÖGR ENCI VURDU 

Eski Devler Bakanı Saffeı Sert. Maıevc/li Heyeıi Başkanı Ha.liı Güler ve Yurı Müdürü Musıafa 
Baykal yurdun öııünde. 

Konya Erkı:k Öğrenci Yurdunun yemekhanesi 
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ANKARA 
KIZ ÖGRENCİ 

YURDU 
ACiLDi 

.> 

Ankara Altındağ Kız Yüksek Öğ
renim Öğrenci Yurdu törenle hizme
te girdi. 

Geçtiğimiz Kasım ayında hizme
te giren yurdun açılış törenine Eski 
Devlet Bakanı Saffet Sert, Diyanet 
İşleri Başkanı ve Vakfımızın Şeref 
Başkanı Prof.Dr. M.Said Yazıcıoğlu, 
bazı Parlementerfer, Mütevelli Heye
ti Başkanı Hafit Güler ve Mütevelli 
Heyeti Üyeleri, Vakfımız Genel Mü
dürü Kemal Güran, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürü Osman Nu
ri Filiz, Kültür Bakanlığı Müsteşarı 
Acar Okan, eski Devlet Bakanların
dan Dr. Lütfi Doğan, Altındağ Kay
makamı, çeşitli öğretim üyeleri ile 
davetliler katıldı. 

Törende bir konuşma yapan Mü
tevelli Heyeti Başkanı Halit Güler; 
"Vakfın ana gayelerinden biri de 
maddi imkanları zayıf olan gençlere 
burslar vermek ve onlara rahatça ka
labilecekleri, huzurla çalışabilecek
leri yurtlar açmak en önemli faaliyet 
konuları arasında yer almaktadır. 
Malumunuz olduğu üzere yüksek 
öğrenimde kısa zamanda büyük ge
lişmeler olmuş. İki büyük şehrimiz
de bulunan üniversiteler yurt 
çapında çoğalmıştır." dedi. Halit Gü
ler konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Bu sebeple kısa zamanda sayı
ları binlere ulaşan yüksek öğrenim 
gençliğinin yurt meselesi büyük bir 
ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bunu 
dikkate alan Vakfımız Üniversite bu
lunan şehirlerimizde yurtlar açmayı 
ilgiye ve hizmete layık gençlerimize 
hizmet olur düşüncesiyle programı
na almış bulunmaktadır. Değerli des
teğinizle inşaallah gerçekleşecektir. 

Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İş
leri Başkanlığı'nın hizmetlerine pa
ralel yurt çapında gerçekleştirdiği 
çalışmalarının yanında dini ve milli 
kültüre tek kelimeyle Türk insanına 
yönelik hizmetleri de artırmak ama
cındadır. Hizmete sunduğumuz Al
tındağ Kız Yüksek Öğrenim Öğrenci 
Yurdumuzun hayırlı ve uğurlu olma-
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Ankara Kız Yurdunun açılışında davetliler istikliil Marşını dinlerken 

sını diler ve teşriflerinizden dolayı te
şekkür eder saygılar sunarım." 

Törenin ikinci konuşmasını Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü 

O.Nuri Filiz yaptı. Filiz, 1980 yılına 
kadar yurt probleminin pek olmadı
ğını 1980'de sağlanan huzur orta
mından sonra yurtlara talep arttığını 
ifade ederek sözlerini şöyle sürdür
dü. "Takdir ederseniz ki Üniversite
lerin yurt sathına dağılması 
münasebetiyle yurt problemini kuru
mun yalnız başına götürmesi müm
kün değildir. 

Özellikle Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
eğitim ve öğretime verdiği önemin 

bir isbatı olarak yaptırdığı öğrenci 
yurtları devletimize büyük ·oranda 
yardımcı olduğu gibi barınma yeri 
arayan öğrencilerimize de büyük im
kanlar sağlamıştır. Özellikle geçen 
yı l Konya'da çektiğimiz sıkıntıya ça
re olmuş ve 500 kişilik bir yurt acmış
tır. Ayrıca İzmir'deki öğrencilerin de 
yurt problemi oldukça büyüktür. Bi
zim çalışmalarımız yanında yine 
T.Diyanet Vakfımız sağ olsun bura
da da yurt inşaatını devam ettiriyor. 
Huzurunuzda yüksek öğrenim öğ
rencileri adına ve kurumumuz adına 
Vakfınıza teşekkür ediyor, yurdumu
zun hayırlı uğurlu olmasını diliyo
rum." 

Ankara Kız Yurdunun eski Devleı Bakam Saffet Serı ıarafından açılışı 
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Ankara Kız Yurdunun dıştan görünüşü 

Ankara Kız Yurdu dinlenme salonu 

Ankara Kız Yurdu ders çalışma salonu 

Ankara Kız Yurdu muıfagı 

Ankara Kız Yurdu yatakhanesinden bir oda 

Ankara Kız Yurdu reviri 

Ankara Valiliği adına da Vali Mu
avini Muslu Köse'ye söz verildi. 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurulduğu 
günden bu yana sosyal dayanışma
nın en iyi örneklerini yurdumuzun 
her yanında verdiğini müşahade et
tiklerini dile getiren Vali Muavini 
Muslu Köse konuşmasını şöyle sür
dürdü: "Türkiye Diyanet Vakfı mem
leketimizin en güzide kuruluşları 
arasında yer almaktadır. Atalarımız 
din ve diyanet sahasında eskiden 
beri vücuda getirilen vakıf eserlerle 
üç kıta üzerine imzalarını atmışlardır. 
Dünya üzerinde vakıf konusunda 
Türk Mileti kadar sahip çıkan bir mil
let yoktur. Vakıf eserlerin çokluğu 
mensubu olmakla şeref duyduğu
muz yüce İslam dininden kaynaklan
maktadır. Çünkü dinimize göre bu 
eserlerden her biri sadaka-i cariye 
hükmündedir. İslamiyette ilim tahsi
letmek her erkek ve kadına farzdır. 
Bu eserde tahsil yapan yurt sıkıntısı 
çeken kızlarımızın ihtiyacını karşıla
makta önemli bir eksikliği gidermiş 
olacaktır: Türkiye Diyanet Vakfı'nı bu 
hizmetinden dolayı kutlarım." 

Bu konuşmadan sonra Diyanet İş
leri Başkanı ve Vakfımız Şeref Baş
kanı Prof.Dr. M.Said Vazıcıoğlu'na 
söz verildi. Prof.Or. Vazıcıoğlu eği
tim meselelerinin her ülkenin oldu
ğu gibi Türkiye'nin de önemli 
meselesi olduğunun inkar edileme
yeceğini, buna paralel olarak ta ar
tan problemlerin çözümlenmesinde 
devletimize yardımcı olan kuruluşla
rın yanında özellikle Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın bilhassa son yıllarda el at
tığı yurt hizmetlerinin çok sevindirici bo
yutlara ulaştığını vurguladı. Prof.Dr. 
M.Sait Vazıcıoğlu konuşmasını şöy
le sürdürdü: "Geçen hafta Konya'
da açılan 500 yataklı fevkalade 
modern bir yurda bugün burada 250 
kapasiteli kız yurdu ilave edilmiştir. 
Vakfın bu çalışmalarının artan bir 
hızla devam edeceğine inanıyorum 
ve bu hizmetlerinden dolayı Vakıf 
yetkililerini kutluyorum.'' 

Devlet eski Bakanı Saffet Sert ta
rafından açılan Altındağ Kız Yüksek 
Öğrenim Öğrenci Yurdu yaklaşık 1 
milyar liraya maloldu. 250 kapasite
li yurtta Ş5 oda, yemekhane, çama
şırhane, asansör, mescit, revir, 
çalışma odaları mevcut. 
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BURSA ERKEK 
ÖÖRENCİ 

YURDUNUN 
TEMELİ 
ATILDI 

Asırlardır Türk-İslam kültürüne be
şiklik etmiş ve her karış toprağında 
buram buram tarih kokan, gerek sa
nayisi, gerek ekonomisi, gerek nü
fusu bakımından ülkemizin 5 büyük 
ilinden biri olan Bursa'da Türkiye Di
yanet Vakfı o güzel tarihe kaydedil
mek üzere bir faaliyetin temelini attı. 
500 kapasiteli Bursa Yüksek Erkek 
Öğrenci Yurdu'nun geçtiğimiz ay dü
zenlenen temel atma törenine Diya
net İşleri Başkanı ve Vakfımızın 
Şeref Başkanı Prof.Dr. M.Said Yazı
cıoğlu, Bursa Valisi Erdoğan Şahi
noğlu, Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Başkanı Halit Güler, Mütevelli Heyeti 
Üyeleri, Genel Müdürümüz Kemal 
Güran, Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Nihat Balkır ile davetliler 
katıldı. 

Törende davetlilere bilgi vermek 
üzere söz alan Bursa Müftüsü ve 
Vakfımızın Şube Başkanı Zeki Soy
dal yarının Türkiyesi'nin inşaasında, 
yüce milletimizin hizmet ve refahın
da söz sahibi olacak yüksek tahsil 
öğrencilerinin yurt konusundaki istek 
ve ihtiyaçlarına Türkiye Diyanet Vak
fı olarak cevap vermek istediklerini 
belirterek şu bilgileri verdi. "Yapa
cağımız bu işin kutsallığına inanan · 
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ve Türkiye Diyanet Vakfı'na güvenen 
Bursamızın hayırsever işadamların

dan ve Vakıf Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Halil Dinçyürek 
11. 700 m2'1ik milyarlık arsasını hiç 
bir maddi karşılık talebinde bulun
madan Vakfımıza bağışlamıştır. Vak
fımız Mütevelli Heyeti de bu bağışı 
çok yerinde bularak bu arsaya ilave
ten 4700 m2 arsa daha satın almış 
ve toplam 16.400 m2 arsa üzerine 
500 kapasiteli modern bir yurdun te
mel atma mutluluğunu birlikte yaşa
maktayız. Bize bu hayırlı hizmeti 
nasip eden Allah'a hamd ediyor, teş
riflerinden dolayı hepinize teşekkür 
ediyorum." 

Daha sonra Halit Güler'e söz ve
rildi. Tarihte her türlü faydalı ilme 
açık olan medreselerimizin ilim dün
yasına ışık tutacak, yol gösterecek, 
büyük alimler yetiştirdiğini ifade 
eden Halit Güler "Aynı çizgide iler
leyen ve sayıları 29'a ulaşan üni
versitelerimizde okuyan binlerce 
gencin yurt meselesi büyük bir ihti
yaç olarak ortaya çıkmıştır." de
di. Halit Güler konuşmasını şöyle 
sürdürdü: "Huzurlar'ınızda temelini 
atmak için arsası üzerinde bulundu
ğumuz bu yurt, 500 öğrenci kapasi
teli olacaktır. İnşaatı ciddi bir takip 
ve disiplinli bir çalışma neticesinde 
kısa zamanda tamamlanacaktır. 

Yaklaşık maliyeti 3.5 milyar TL., top
lam kullanım sahası 10.000 m2'dir. 
Her türlü konferans ve etüd salonla
rına da sahip olacak olan bu bina 5 
kat olarak inşa edilecektir. Bünyesin
de ayrıca bir de Türk hamamı bulu
nacaktır . 

Tarihi camileriyle, medreseleriyle, 
türbeleriyle Osmanlı eserlerinin en 
güzel örneklerini sinesinde gizleyen 
ilim ve medeniyet merkezi Bursa'yı 
üniversite gençliğine hizmete yöne
lik bir esere kavuşturmak bizleri se
vindirmektedir. Bu sevinci sizlerle 
paylaşmak istiyoruz. 

Değerli desteğinizle ve hayra yö
nelik yardımlarınızla kısa zamanda 
tamamlanacağına inandığımız Bur
sa Öğrenci Yurdu'nun temelini ha
yır dualarınızla atıyoruz. Bu hizmetin 
hayırlı, uğurlu olmasını Allah'dan di
ler, saygılar sunarım." 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektö
rü Prof.Dr. Nihat Balkır, Uludağ 
Üniversitesinin 1979 yılında kuruldu-
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Diyaneı işleri Başkanı ve Vakfımız Şeref Başkanı Prof.Dr. M . Said YAZICIOÔLU Yurdun 
arsasını bağışlayan Vakfımız Şube Yôııeıim Kurulu liyesi Halil Diııçyürek 'e şükran ifadesi ola
rak Haım-i Şerif hediye ederken. 

Bursa Erkek Ôğreııci Yıırduııuıı ıemel ıııma ıoreııinde kurbaıı kesimi ve dua .. . 

ğunu, ilk yılda 250 öğrenciye sahip 
olduklarını bu yıl ise öğrenci sayısı
nın 19.500 olduğunu ifade ederek 
2000'1i yıllarda bu rakamın 30.000 ci
varında olacağını, üniversite gençli
ğin in problemlerinin en başta 
geleninfn de yurt problemi olduğunu 
vurgulayarak Türkiye Diyanet Vakfı' 
nın gençliğe sahip çıkmasından ve 
en önemli problemi yakalayarak ça
re olmasından dolayı kutladığını be
lirtti. Rektör Balkır, şöyle devam etti. 
"Hayırsever vatandaşların ve kuru
luşların mutlak suretle yükseköğre
nim gençliğine sahip çıkmaları 
gerekmektedir. Bizler onlara sahip 
çıkmadığımız takdirde başkaları on
lara sahip çıkmaktadır. Türkiye Diya
net Vakfı'nın bu çok güzel 
teşebbüsünden dolayı şahsım ve 
üniversitem adına gerçekten çok 
mutluyuz. 500 yatak bizim için 
önemli bir sayı. Öyle ümid ediyorum 
ki bu güzel olay d iğer hayırsever ku
ruluslarımıza da örnek olur ve bize 
yard
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ımcı olurlar. Yurdun en kısa za
manda hizmete girmesini dilerim." 

Bu konuşmadan sonr~. Prof.Dr. 
M.Said Yazıcıoğlu Diyanet işleri Baş
kanlığı olarak yurt çapında sürdürü
len eğitim faaliyetlerinin herkesin 
malumu olduğunu, eğitimin sadece 
bir kuruluşun değil ülkenin genel 
problemi olduğuna değinerek , im-

kanları olan hayırsever vatandaşımı
zın ve kuruluşlarımızın bu eğitim 
seferberliğine katkıda bulunmaları 

tabidir dedi. 

Prof.Dr. M.Said Yazıcıoğlu ko
nuşmasını şöyle sürdürdü. "Türkiye 
Diyanet Vakfı ülke çapında şimdiye 
kadar gerçekleştirdiği modern üni
versite yurtları ile gerçekleştirmeyi 
planladığı yurtları söz konusudur. 
Bursa ilimizin çok hızlı gelişen üni
versite hizmetlerine daha yakından 
cevap verebilmek için burada Tür
kiye'nin il ve ilçelerinde vakıf şube
Başkanı olarak görev yapan arka
daşlarımdan istediğim herkes kendi 
bulunduğu il ve ilçede ortaöğrenim 
ve yükseköğrenim öğrenci yurdu 
yapma faaliyetine girmelidir. 2000'1i 
yıllarda çok kabaracak olan rakam
lara u laşabilmek mümkün değildir. 
Biraz sonra temelini atacağımız bu 
yurdun arsasını bağışlayan hayırse
ver vatandaşımıza, Bursa ilinin ka
mu kuruluşlarına, Vakfımız Bursa 
Şubesi'ne ve Vakıf Mütevelli Heye
tine teşekkür ederim" dedi. 

Yurdun arsasını bağışlayan Halil 
Dinçyürek'e hizmetinden dolayı 
Vakfımızca bir şükran plaketi ile 
Kur'an-, Kerim'in tamamının okun
duğu Hatm-i Şerif kaseti hediye 
edildi. 



Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni 

Vakfımız Mütevelli Heyeti Dokuzuncu Çalışma Proğramı Döneminde planladığı dokuz Bölge Top
lantısından se!,izini iki ay içerisinde tamamladı. 

Genel Merkez - Şube işbirliğini güçlendirmek, şubenin problemlerini yerinde öğrenmek, şubelerin Ge
nel Merkez'den, Genel Merkez'in şubelerden arzu ettiği şeylere yüz yüze görüşme fırsatını elde etmek 
için düzenlenen Bölge Toplantıları bu hedeflere ulaşmak bakımından çok faydalı oldu. 

Daha önce geniş haberini verdiğimiz Erzurum ve Elazığ bölge toplantılarından sonra yapılan Konya, 
İstanbul, Trabzon, Çorum, İzmir, Bursa Bölge Toplantıları 'na, toplantının yapıldığı il protokolü de bü
yük ilgi gösterdi. 

Eski Devlet Bakanımız Sayın Saffet Sert Konya ve İstanbul, Diyanet İşleri Sayın Başkanımız Prof. 
Dr. M. Said Yazıcıoğlu Elazığ, Konya, İstanbul, Çorum, lzmir ve Bursa Bölge Toplantılarına bizzat 
iştirak ederek birer konuşma yaptılar. 

Diyanet işleri Başkan Yardımcısı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Halit Güler'in başkanlık yap
tığı toplantılara//. Başkan Sami Uslu, üyeler Yakup Üstün, Şükrü Öztürk, A.Rıza Selimbaşoğ/u, Arif 
M. Özdemir, Hayrettin Şallı, Vakfımız Genel Müdürü Kemal Güran, Genel Müdür Yardımcılarımız, 
ilgili birim Amirlerimiz, bölge toplantılarının yapıldığı illerin valileri, bölgede bulunan Vakfımız Genel 
Kurul üyeleri ile il ve ilçe şube başkanları katıldı. 

Bu toplantıların önümüzdeki yıllarda da yapılması düşünülmektedir. 

KONYA 
BÖLGE TOPLANTISI 
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Konya Ticaret Odasında 28.10.1989 tarihinde yapılan top
lantının ev sahipliğini üstlenen Konya Müftüsü ve Vakfımızın 
Şube Başkanı İsmail ÖNER'in misafirlere hoşgeldiniz konuşma
sı~dan sonra toplantının açılışını Mütevelli Heyet Başkanı Halit 
GULER yaptı. Güler; Bölge toplantılarının merkezle şubeler ara
sında hizmet birliğini, daha yakından fikir alışverişini ve gele
ceğe yönelik teklif ve temennileri, projeleri ve tasarıları, istişare 
etmek üzere yapıldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü. 
"Bu topl antılarda merkezin hizmet anlayışını, merkezin proje 
ve tasarılarını, düşüncelerini şube başkanlarımıza bizzat izah et
mek ve şube başkanlarımızın da kendi problemlerini kendi hiz
met plan ve projelerini, merkez ve şube hizmetlerinin yurt 

çapında canlılık kazanabilmesi için temennilerini, tekliflerini al
mak istiyoruz" dedi. 

Bu konuşmadan sonra Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımızın 
Şeref Başkanı Prof.Dr. M.Said YAZICIOGLU'na söz verildi. 
Prof.Dr. YAZICIOGLU, Türkiye Diyanet Vakfı Bölge Toplantıla
rı münasebetiyle il ve ilçe müftüleri ile görüşme fırsatı doğdu
ğunu ifade ederek, bu imkanı sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti'ne teşekkür etti. YAZICIOGLU, 11 il ve 104 
ilçe müftüsüne hitaben yaptığı konuşmada; Diyanet İşleri Baş
kanlığı 'nın kuruluş kanununun bu yı lki yasama döneminde 
TBMM'nce çıkarılabileceğini, bu takdirde en kısa zamanda Din -
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İşleri Yüksek Kurulu'nun teşkil edileceğini söyledi. Merkezdeki 
bir takım yetkilerin de taşraya devred ileceğine değinen Diyanet 
İşleri Başkani Prof.Dr. M.Said YAZICIOGLU, il ve ilçe müftüle
rine verilen yeni kadrolar hakkında geniş bilgi verdi. Prof.Dr. 
YAZICIOGLU, daha sonra şöyle dedi: "Türkiye Diyanet Vakfı'
nın çeşitli konulardaki faaliyetleri enine boyuna tartışılacak, di
le getirilecektir. Daha iyi hizmet verilebilmesi için gereken 
tedbirlerin alınması hususunda gerekli istişare yapılacaktı r. Top
lantının hayırlara vesile olmasını dilerim. " 

Bu konuşmadan sonra Konya Valisi Necati ÇETİNKAYA'ya 
söz verildi. Vali ÇETİNKAYA; Türkiye Diyanet Vakfı'nın, gerek yurt
içinde gerek yurtdı şında yakınen takip ettiği bir müessese ol
duğunu , özellikle yayın hayatına , Türk kültürüne ve lslam dinine 
hizmetini sevinçle karşılıyorum" dedi. 

Toplantının son konuşmasını eski Devlet Bakanı Saffet SERT 
yaptı. SERT, Bakanlığa gelmeden önce de, Bakanlığı döneminde 
de Vakfı yakınen tanıdığını , bugüne kadar yapılan hizmetlerin 
birlik ve beraberlik içerisinde yürütüldüğünü müşahade ettiğini 
söyledi. Bakan SERT, şöyl e dedi: " Diyanet Vakfı ' n ı n destekle
riyle hizmet alanlarınız hem büyüyor hem de modern l eşiyor ve 
halkımıza sunulan din hizmetleri de aynı ölçüde büyüyor ve ge
nişliyor. Bu birlik ve beraberliğin devam etmesini temenni eder, 
çalışmalarınızda başarılar dilerim. '' 

Toplantının ikinci bölümü Mütevelli Heyeti Başkanı Halit GÜ
LER'in başkanlığında başladı. Halit GÜLER toplantıyı açarken 
yaptığı konuşmada , Vakfın kısa bir tarihçesinden söz ederek 
bugüne kadar yapılan faaliyetleri özet halinde anlattı. 

Vakfımız Genel Müdürlüğü çalışmaları ile ilgili olarak Genel 
Müdürümüz Kemal GÜRAN bilgi verdi. GÜRAN; çalışmanın belli 
disiplin ve kurallar içerisinde olmasının, çalışanları başarıya gö
türdüğünü söyledi. inandığımız konularda hizmet edebilmek için 
çalışmaların bir esasa dayanması gerektiğini vurgulayan Kemal 
GÜRAN, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerin çalışma şekillerin
den söz ederek 9. Çalışma ve icra Programı 'ndan örnekler verdi. 

Vakfımızın büyük kültür hizmetlerinden olan İslam Ansiklo
pedisinin birinci cildinin dağıtımı ve ikinci cildi hakkında bilgi 
vermek üzere Bağlı Kuruluşlar Koordinatör Vekili ve Mütevelli 
Heyeti Üyesi Yakup ÜSTÜN söz aldı; Vakfın her geçen gün bü
yüdüğünü, yeni yeni kuruluşlara kavuştuğunu ve bu kuru luşla
rın da Bağlı Kuruluşlar Koordinatörlüğü adı altında toplandığını 
ifade eden Yakup ÜSTÜN sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu koor
dinatörlüğe bağlı olarak Yayın Matbaacılık İşletmemiz, Vakıf ya
yınları işletmemiz, İslam Araştırmalar Merkezimiz, İslam 
Ansiklopedimiz ile üç adet ticari kuruluşumuz ve Otobüs İşlet
memiz vardır. Bundan maksat bu kaynağı yani Diyanet Vakfı 
dediğimiz bu mübarek kaynağı daha bereketli, daha verimli kay
naklarla desteklemek, bu millete, bu memlekete ebediyyete ka
dar hizmet kaynağını, hizmet pınarını devam ettirmektir. 
inşaallah bu kaynaklar ümit ettiğimiz, tasavvur ettiğ i miz, hiz
metin verilmesine yard ımcı olacaktır. 

"Diyanet İşleri Başkanlığı dedi ği miz zaman milletimizin milli 
manevi değerlerini toparlayan, bir plan program çerçevesi içinde 
hizmetler sunan bir müessese hatırımıza geliyor. Diyanet hiz
meti dediğimiz zaman , daima bir medeniyet daima bir kültür 
kavramı ile önümüze geliyor. Vakfımızın bir amacı da bu me
deniyet ve kültür değerlerimizi korumak, güçlendirmek, tanı
mak ve gelecek kuşaklara, gelecek nesillere, intikalini 
sağlamaktır. Vakfımız böyle bir kaynak olmasaydı , belli yerlere 
vermiş olsaydı şüphesiz bir Ansiklopedi faaliyeti, bir " Kutlu Do-
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Konya Bô/ge Toplanıısınd.ı M ütevelli Heyeti Başkam Halit Güler ko
nuşurken 

ğum Haftası", yurtlar, 4000 talebeye burs verme şansı olmaz
dı. Onun için bütün bu hizmetleri Diyanet hizmetleri olarak telakki 
ediyoruz. Niye? Medeniyetle, kültürle iç içe olan bir müessese 
olması sebebiyle." 

''Biraz da Ansiklopediden söz etmek istiyorum. Değerli şube 
başkanları, Ansiklopedi olayı basit bir olay değildir. Büyük mil
letler bugün ansiklopedileri ile büyüdüklerini iddia ediyorlar. Bizim 
de ülkemizde böyle bir Ansiklopedi hizmeti Vakfımıza nasip ol
du. Ansiklopedi ilk defa bir teşebbüstür. Başarılı bir teşebbüs
tür. Bir hocamızı n da ifade ettiği gibi bir milletin medeniyetinin, 
kültürünün yazıya geçirilmesi, kitap haline getirilmesidir. An
siklopedi Genel Müdürlüğü bir İslam Ansiklopedisi yazdıran Genel 
Müdürlüğün dışına çıkmıştı r. Ansiklopedi elemanlar yetiştiren 
bir kurumdur. Burası artık bir akademi olmuştur. Biliyorsunuz 
birinci cilt 12 ayda tamamlandı . lnşaallah ikinci cilt 9 ayda ta
mamlanacak, üçüncü ciltten itibaren de her altı ayda bir cilt 
çıkmak suretiyle yayı nımıza devam edeceğiz. Bir takım kişiler 
nezdinde caydırıcı bir unsur olarak; uzun zaman çıkmayacak, 
neticelenmeyecek gibi endişelerin ortadan kalktığını söyleyebi
liriz. Eğer bugün ansiklopedimize sevinebiliyorsak, sevincimizi 
paylaşabiliyorsak bu arkadaşlarımızın ve sizin gayretlerinizin bir 
sonucudur. Bu ansiklopedi hareketinin başarıya ulaşacağına ina
nıyorum. Hepinize teşekkür ederim. " 

Konya Bôlge Toplantısında Vakfımız Genel MtıdiJril Kemal Güran ko: 
nuşurken. 



Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni 

Konya Bôlge Toplantısına karılan protokol ve şube başkanları. 

KONYA 
BÖLGE TOPLANTISINDA 
ŞUBE BAŞKANLARININ 
KONUŞMALARINDAN ÖZETLER 

Nadir KUZU 
(Korkuteli Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı) 

"Böyle bir toplantıyı takdirle karşılıyorum. Gerçekten Türki
ye Diyanet Vakfı kuruluncaya kadar bir sı ğıntı gibi idik. Vakfı
mızın sayesinde hizmetlerimizde kalite daha da arttı. 

Ansiklopedi konusundaki gelişmel eri heyecanla takip ediyor, 
destekliyorum. Bugünkü abone sayısı bana göre çok az, daha 
çok abone yapılması için bize düşen görev ne ise yapmaya ha
zırız. " 

Osman AKDEMİR 
(Afyon Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı) 

. ''Önce Vakfımız yöneticilerine teşekkür ediyorum. Böyle gü
zel bir toplantı münasebetiyle bizim bir araya gelmemizi sağla
yan Cenab-ı Hakk'a hamd ederim. Afyon Müftülüğü Vakfımız 
şubesi olarak Afyon'da her caminin yanında bir imam evi loj
manı kampanyası başlattık. Elhamdülillah başarıya doğru gi
diyoruz. 

Vakfımız haber bülteni daha çok sayıda bastırılmalı köylere 
kadar dağıtabilmeliyiz. 

Yine Türkiye'nin büyük illerinde çeşitli kurulu şlar tarafından 
özel okullar açıl ıyor. Vakfımızda böyle bir hizmeti gerçekleşti
rebilirse yerinde bir hareket olur. 

Gençli ğe önem vermeliyiz. Her sahada yardımcı olmalıyız." 

Mahmut SARUHAN 
{Mamak Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı) 

" Türkiye Diyanet Vakfı ' nın hizmetlerini takdir etmek bir ger-
çeğin ifadesidir. Vakı f şubesi olarak çalıştığımı z ölçüde hizmet 
edebiliyoruz. Vakfımızın merkez hizmetlerini ilgiyle takip ediyo
ruz, bundan mutluyuz:" 

9 

Hikmet SALCAN . 
(Finike Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı) 

" Özell ikle sahil il ve ilçelerimizde iyi yetişmiş hafız imamlara 
i htiyacımız var. Sahillerimizde cami, medrese ve benzeri milli
dini yapıların bar, pavyon ve diskotek yapıldığına şahit oluyo
ruz. Bunlar engellenemez mi? 

Aynı bölgelerde milli-dini değerlerimizi tanıtacak irşad ekip
leri oluşturulmasını tasvip ediyoruz." 

Mustafa YILDIZ 
(Isparta Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı) 

"Böyle bir ·toplantının düzenlenmesi bizleri ihya etmiştir. El-
hamdülillah Vakfımız sayesinde müftülüklerimiz şahsiyet kazandı. 
İlçe müftülüklerimizin sekizi kendi binasına kavuşmuş bulun
maktadır. 

Ankara'da bir misafirhanenin açılması sevindirici oldu. Aynı 
çalışmanın bir benzeri olarak illerde "Din Görevlileri Konuke
vi"ne ihtiyaç vardı r, yapıl masını arzu ediyoruz. 

Her yardımı merkezden beklemenin doğru olduğuna inanmı 
yorum. Merkezin çalışmaları da yine şubeler için, şubelerimi
zin çalışma temposunu daha da yükseltmek, başarıya bir adım 
daha yaklaşmak demektir. " 

M.Zeki ARSLAN 
(Altındağ Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı) 

"Türkiye Diyanet Vakfı'nın verdiği imkanlar sayılamaz. Vak-
fı mız biz şubel ere büyük imkanlar tanıdı. Vakfı kuran ve bugü
ne kadar getirenlerden Allah razı olsun. 

Gördüğüm kadarıyla Genel Merkezden hep yardım istiyoruz. 
Genel Merkezden yardım isteme yerine şubeler arası işbirliği
mizi güçlendirmemiz gerektiği ne inanıyorum. 

Ansiklopedi konusundaki hassasiyeti hepimiz kavramış vazi
yetteyiz. Daha güçlü hale getirebilmesi için her türlü imkanı kul
lanmalıyız." 

Naim ARINIK 
(Gölbaşı Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı) 

" Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Kutlu Doğum Haftası" ile ilgili 
programı çok yerinde bir faaliyet olarak görüyoruz. Gönlümüz 
öyle arzu eder ve gerçekleştirmek isteriz ki bu "Kutlu Doğum 
Haftası"nı önümüzdeki yıl bütün Türkiye genelinde gerçekleş
tirelim. 

Şube başkanlarının konuşmalarından sonra Vakfımız kuru
cularından ve Genel Kurul üyemiz Dr. Lütfi Doğan söz aldı. 

"Toplantıyı başlangıcından sonuna kadar zevkle izledim çok 
güzel konuşmalar oldu. Şube başkanlarımızı n tesbitlerini çok 
yerinde buldum. Mütevelli Heyeti Başkanı sayın Halit GÜLER, 
Genel Müdür sayı n Kemal GÜRAN ve sayın Yakup ÜSTÜN'de 
çok güzel açıklamalarda bulundular. Ben çok mutlu oldum. Be
nim de bazı tesbitlerim oldu rapor halinde Mütevelli Heyeti'ne 
sunacağım. " dedi. 

Toplantı Ku r' an-ı Kerim okunarak sona erdi. 



. 10 Ocak 1990 

İSTANBUL .. 
BOLGE 

TOPLANTISI 

Marmara bölgesini kapsayan dördüncü bölge toplantısı İs
tanbul' da yapıldı. 

Toplantı İstanbul Müftüsü ve Vakfımız Şube Başkanı Sela
hattin KAYA'nın açış konuşması ile başladı. Mütevelli Heyeti 
Başkanı Halit GÜLER'in protokole ve ş~be başkanlarına hoş
geldiniz konuşmasından sonra Diyanet işleri Başkanı Prof.Dr. 
M.Said YAZICIOGLU Başkanlık merkezindeki gelişmeler hakkında 
bilgi verdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. M. Said YAZICIOG
LU'nun konuşmasından sonra eski Devlet Bakanı Saffet SERT 
şube başkanlarına hitaben bir konuşma yaptı, özetle şöyle dedi: 

''Sizler konularınıza sahip çıkacaksınız; çözüm aramak mak
sadıyla onları tartışacaksınız; kesinlikle alet olmayacaksınız. Bu 
hassas dengeyi kurmak ve bu yolda giderek asr-ı saadeti gü
nümüze taşımak hedefimiz olmalı dır. 

İşte o zaman önce milletimizin, sonra da İslam alemenin çeh
resi değişecek, yüzü yeniden gülecektir." 

Bu konuşmadan sonra Mütevelli Heyet Başkanı Halit GÜLER; 
Türkiye genelinde yapılan bölge toplantıları hakkında bilgi ver
di. Güler, bölge toplantılarının şubelerin çalışma temposunu 
daha da hızlandırıcı tedbirleri almak, problemlere birlikte çö
züm yolu aramak, Genel Merkez ile şubeler arasında ve şube
lerin kendi aralarında mevcut işbirliğini güçlendirmek, hizmette 
verimi artırmak amacıyla yapıldığını belirtti. 

Vakfımız Genel Müdürlüğü adına da Genel Müdür Kemal GÜ
RAN söz aldı. Güran; Türkiye Diyanet Vakfı'nın çok büyüdüğü
nü, Türkiye'nin her il ve ilçesinde şubesi bulunduğunu, böyle 
büyümüş bir müessesenin bir plan ve program çerçevesinde 
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hizmetini yürütmesi gerektiğini vurgulayarak Merkezdeki uygu
lamalardan söz etti. 

Vakfımızın en önemli kültür hizmetlerinden olan ve birinci cildi 
tamamlanan İslam Ansiklopedisi hakkında bilgi vermek üzere 
Ansiklopedi idare Meclisi Başkanı Dr. Tayyar ALTIKULAÇ söz 
alarak şöyle konuştu. Daha önce hazırlana İslam Ansiklopedi
leri müsteşrik üslubuyla ve zaman zaman haçlı gururunun ka
bardığ ı anlarda İslama karşı gerçekleştirilmi ş saldırılarl a 
tecavüzlerle önümüzdedir. Müsteşriklerin hadiselere eski kay
naklarda mevcut rivayetlere, bilgilere yaklaşımıyla onları de
ğerlendirmesiyle bizim meselelere bu rivayetlere yaklaşımı mız 
arasında temelde bir fark var. Bu fark şöyle; onlar eski kaynak
larımızdan elde ettikleri bilgileri bize ulaştı ran rivayet senedini 
incelemeye ihtiyaç duymaksızın, haberin olabilirlik ihtimali var
sa doğru bilgi olarak kulanmakta işlerine geliyorsa hay_di haydi 
kullanmakta, işlerine gelmiyor ve mantıklarına sığmıyorsa bil
giyi reddetmektedirler. Haberin doğruluk ve yanlışlık ihtimali üze
rinde durmak onların metodları cümlesinden değildir. Bizde ise 
böyle değil, bir hadisin sıhhati, bir sahabiye veya ravi'ye daya
nan haberin doğruluğu veya yanlışlığı hususunda bilgi vermek 
için biz önce bu haberi bize ulaştıran kişiyi ve kişileri araştır
mayı metot olarak benimsemişizdir. 

Alimlerimiz her haberin senedini araştırmışlar, aynı haber çe
şitli kaynaklarda mevcut olsa bile doğru olan ı buluncaya kadar 
çalışmışlardır. Biz de ayn ı inanç ve aynı metodla çalışıyoruz. 
Bizim hadiseye yaklaşımımız böyle ama müsteşriklerin yakla
şımları bu değil , müsteşriklerin yaklaşımı kuru yaş ne varsa al
mışlar onlardan bir takımı sonuçlara ulaşmak suretiyle ashab 
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hakkında doğru olmayan mevzuları malzeme olarak kullanmış
lardır. Buna en canlı örnek M.E.B. tarafından hazırlanan Ansik
lopedi'dir. Abdullah lbni Abbas maddesi sadece bir örnektir. 
Abdullah İbni Abbas'a yapılmadık hakaret kalmamıştır. Hırsız 
adam, sahtekar_ adam tabiri kullanacak kadar ileri gitmişlerdir. 
Oysa Abdullah lbni Abbas yüce varlık peygamber efendimizin 
terbiyesinde yetişmiş bir sahabidir. İslamın büyük otoritelerin
dendir. İşte müsteşriklerin hazırladığı İslam Ansiklopedisinden 
örnek, hiç bir araştırma yapmadan meselenin kaynağına inme
den falan böyle diyor, filan böyle diyor doğru ya da yanlış ola· 
bilir. Ben bunu biliyorum, bunu yazarım felsefesiyle hazırlanmış 
ansiklopediler vardır. 

Bizde ise bir maddeyi üç ayrı kişi yazar, en ince noktasına 
kadar, kaynaklar, bilgiler, araştırılır üç ayrı madde yazarının yaz. 
dıkları bir araya getirilir ve o madde ayrı ayrı bir heyet tarafın
dan tekrar tekrar okunur ve incelenir. Aradaki farkı izah 
edebilmek için verdiğim iki örnektir. Buna benzer örnekleri ço
ğaltmamız mümkün ama vaktinizi almamak için Ansiklopedi
mizin çalışmaları hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 

Ansiklopedi bünyesinde oldukça kaliteli, hertürlü kaynak eseri 
bünyesinde bulunduran zengin bir kütüphane tesisine çalışıl
maktadır. Ayrıca kütüphanemiz her geçen gün zenginleşmek
tedir. İslam dünyası ile temaslarımız vardır. Hindistan'dan 
Tunus'a, Cezayir'e Fas'a kadar birçok batı ülkesi ile temasları
mız var, temsilcilerimiz vardır. Temsilcilerimiz vasıtasıyla te
min edeceğimiz bütün kaynakları temin ediyoruz. Tabii bu kaynak 
eserleri rafları doldurmak için almıyoruz. Eserler raflara konul
madan önce uzman görevlilerimiz tarafından taranır, hangi eser
de hangi sayfada hangi maddeye yarayacak malzeme varsa 
bunlar tesbit edilir. Fotokopileri çekilerek maddelerin döküman
tasyon servisindeki poşetlerine aktarılır. Ne zaman ki o mad
denin yazımına sıra gelmiştir, müellifimiz müracaat ettiği zaman 
o poşetteki bilgiler sipariş yazısı ekinde müellife verilerek isti
fadesine sunulmaktadır. Müellifin işini kolaylaştıracak bir çalış
ma ayrı bir ekip tarafından devam etmektedir. Bu 
dökümantasyon servisi her kütüphanenin taranmasıyla elde edi
len bilgileri bir tarafa derlerken batıdaki dergilere kadar İngiliz
ce, Fransızca, Almanca, hatta Yugoslavca, yer yer, zaman 
zaman periyodik bir şekilde yararlanılacak her makaleyi her ya
zıyı dökümantasyon servisimizde muhafaza ediyoruz. Bundan 
maksat şudur. Bir araştırıcı herhangi bir madde üzerinde çalış
ma yapmak isterse çalışmasını derinleştirme imkanına bu bil
giler sayesinde sahip olabilmektedir. 

Büyük araştırma ve çalışmalar sonucu 22.000 madde tesbit 
edilmiştir. Bu maddeler ilgili müelliflerine sipariş edilmektedir. 
Müellifin yazdığı madde merkeze gelmektedir. Merkezde çalış
malar 15 ilim dalı arasında paylaştırılmıştır. Her ilim dalının so
rumluluğu kendisine yüklenmiş iki-üç-dört-beş ilim adamı vardır. 
Bu ilim.adamlarımızın bir çoğu da Doçentlik ve Profesörlük ün
vanına intisap etmiş ilim adamlarımızdan meydana gelmekte
dir. Merkeze gelen maddeler bu ilim heyetlerine verildikten sonra 
madde ilmi redaksiyona tabi tutulur ve Ansiklopediye girecek 
hale getirilir. İlmi redaksiyonları yapılmış maddeler ikinci defa 
tekrar incelenmek üzere sorumlu redaktör heyetine gelir. Mad
de kaynaklara inilerek tekrar gözden geçirilir. Aynı madde üçüncü 
istasyon olan inceleme ve redaksyion heyeti başkanlığına gel
mekte burada da incelendikten sonra dördüncü istasyon tek
nik redaksiyona intikal etmektedir. Teknik redaksiyon merkezinde 
birkaç masa vardır. Bunlar: İmla masası, bibliyografya masa
sı , tashih masası. Maddeler bu masalardan·da geçtikten sonra 
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Türk dili profesörü bir ilim adamımız tarafından yeni baştan okun
maktadır. Aynı madde İslami açıdan İslam ideolojisi açısından 
iki ayrı ilim adamımız tarafından tekrar okunur ve dizgi kısmına 
geçerek basım işlemi ile ilgili sayfalara doğru süratle yürür. İş
te Ansiklopedimizin başlangıçtan sonuca nasıl ulaştığını çok kısa 
özetle anlattığım kanaatindeyim. Takdiri sizlere bırakıyorum. Bu 
Ansiklopedi kültür tarihimize kazandırılan ve Türkiye Diyanet Vak
fının ortaya koyduğ en büyük kalıcı eseridir" dedi. 

İSTANBUL 
BÖLGE TOPLANTISINDA 
ŞUBE BAŞKANLARININ 
KONUŞMALARINDAN ÖZETLER 

Necati Tayyar TAŞ 
Bolu Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

Bu tip toplantıların sık sık düzenlenmesinde fayda görüyo
rum. Çalışmalarımızı, dilek ve temennilerimizi yazı ile duyur
makla birlikte bu tür toplantılarda karşılıklı konuşmanın faydalı 
olacağı kanaatindeyim. 

Vahdettin AKGÜN 
Lüleburgaz Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

Gelişen bir Türkiye'de özellikle Dünyada sanayi toplumuna 
değil sanayi ötesi toplumuna herkesin sık kullandığı bilgi toplu
muna geçişte Vakfımızın yapmasına inandığım bir dileğim var
dır. Dünyadaki gerek laik gerek laik olmayan ülkelerde din 
eğitimini araştırırken A.B.D. 'de 2043 yüksek öğretim kurumu
nun bulunduğunu , 729 okulun devlete ait olduğunu geriye ka
lan okulların ise dini cemaatlere veya özel kuruluşlara ait 
olduğunu gördükten sonra özellikle M.E.B. 'mızın bastırdığı bir 
yayında Kanada'da beş üniversiteden ikisinin devletin olduğu
nu, ikisinin katoliklere ait olduğunu, bir üniversitenin de pro
testanlara ait olduğunu gördükten sonra eğitim seferberliği 
başlatmış olan devletimize de destek olmak açasından özel gay
retlerimiz sonucu Türkiye Diyanet Vakfı'nı ülkemizdeki bu üni
versite boşluğunu gönlümüze tercüman olacak şekilde, 
inançlarımıza, akidemize ve duygularımıza tercüman olacak şe
kilde Vakfımızca artık bir üniversite kurması gerektiğine inanı
yor ve teklif ediyorum. 
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Fahri KAYADİBİ 
Kocaeli Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

Toplantıyı yaptığımız semtte çevremize baktığımız zaman İs
tanbul'un muhteşem camilerini görüyoruz. İşte bu camilerimiz 
bir devrin dini mimarisini gelecek nesillere ulaştırıyor. Kültürü
müzü ulaştırıyor. Fakat bugün teknolojinin ışığında her türlü tek
nik imkan varken Vakfımız vasıtasıyla da dini yapıları yardım 
yaparak meydana getirirken gelecek nesillere dini yapılarımızın 
mimari özelliğini kültürel özelliğini verecek şekilde meydana ge
tirilmesinde yarar görüyorum. Bunun için de Vakfımız ya da 
Başkanlığımız bünyesinde dini mimari ile ilgili bir kurul teşek
kül ettirilmelidir. 

İkinci olarak A.T. konusu. Avrupa Topluluğu 'na alınırız veya 
alınmayız bu bizim işimiz değil , fakat dünya küçülmüştür. Alın 
sak da, alınmasak da kendimizi muhafaza etmek mecburiye
tindeyiz. Türk İslam kültürünü yediden yetmişe bu millete vermek 
şarttır. Avrupaya gidenlerimiz görmüştür. Çocuklarımızda ve ora
daki insanlarda bu eksikliği hemen farketmek mümkündür. Bu
nun için bir alt yapı tesis ettirmek lazı m. Basınıyla, yayı nıyla, 
radyosuyla, kurumlarıyla koordineli çalışarak ne gerekiyorsa y2p
mak lazım. Dünya milletleri arasında hiçbir müslümanın olma
dığı bir yere müslüman Türk olarak gittiği zaman varlığını gös
terebilmelidir. 

İşte bunu sağlayabilmek için de Vakfımızın elinden ne geli
yorsa bize ne düşüyorsa yapmamız gerekmektedir. Madem ki 
Müslüman Türk kültürünü yaşatacağız madem ki İslam kültü
rünü, İslam medeniyetini parlatmak istiyoruz, bu işe kendimizi 
hazırlamalıyız. 

Ferit YILDIZBAŞ 
Bartın Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

Doğuda ilk yıllarımda müftülük yaparken bir sandalyeye muh
taç olduğumu çok iyi hatırlıyorum. Elhamdülillah daha sonra 
Vakıf kurulunca rahata kavuştuk. Vakıf şubemizin olmadığı bir 
yerde cami yaptıralım dedik. Üç ay dernek kurabilmek için gi
dip geldiğimizi çok iyi biliyorum. Bugün bu tür hizmetlerimizi 
Vakıf yolu ile yürütüyoruz. Bu hizmetleri yürütürken de Vakfın 
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yara almasını sağlayacak davranışlardan kaçınılması gerek
mektedir. 

Hizmetlerin merkezde ve illerde yoğunlaştığını görüyoruz. Ko
ordine bir çalışma düzeni içerisinde ilçelerde de yoğun bir şe
kilde Türkiye Diyanet Vakfı 'nın adının geçtiği bir hizmetin 
görülmesini arzu ediyoruz. Bir yurt inşaatı vs. gibi hizmetlerde 
bizim de bulunmamızı istiyoruz. 

İnancım odur ki, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri gelir getire
cek kaynaklara, yatırımlara yönelmeliler, merkezimizce de yön
lendirilmelidir. 

Sayın Genel Müdürümüz de ifade ettiler bizi bu hale getiren 
milletin hayır duygularıdır. Bu hayır duyguların ı n daha çok ge
lişmesini temin edecek şekilde faaliyetler gerçekleştirilmelidir. 
Milletimizin hayır duyguları korunmalı ve muhafaza edilmeli su
iistimal edilmemelidir. Bunu koruyacak yine bizleriz. 

Salih GÜNEŞ 
İstanbul Müftü Yardımc ısı 

İrşad hizmetlerine Türkiye genelinde ağı rlık verilmesi gerek
tiğine inanıyorum. Bu tabii Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın görevi
dir ama Diyanet İşleri Başkanlığı ' nın imkanları da bellidir. Bu 
yükün altından kalkamaz gibi bir düşüncemiz de olamaz. Çün- · 
kü Başkanlığın en yakın destekcisi de Türkiye Diyanet Vakfı'dır. 

Yabancılara yönelik dinimizi tanıtıcı bir kaç kitabındışındaya
yınımız yoktur. Döküman zorluğu çekileceğini zannetmiyorum. 
Sadece maddi kaynak problemi var denilebilir. Vakfımızın açtı
ğı dini yayınlar fuarını bir çok yetkilimiz gördü. İstanbul turizm 
açısından en kalabalık şehirdir. Fuarı yabancı lar da gezdi. İsla
mı her yönüyle anlatabilen yayınları bulamad ılar. Başkanlığ ı

mızın ve Vakfımızın bu konuya eğilmelerinde fayda mülahaza 
ediyorum. Ayrıca bu tür yabancı eserlerin bütün müftülükleri
mizde de bulunması bir i htiyaçtır. 

İbrahim KOÇAŞLI 
Edirne Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

Mütevelli Heyetimizin 1,3 ana başlık altında toplanan çalışma 
programını inceleme imkanı buldum. Gerçekten övünülecek, se
vinilecek konular hazırlanmış. İlim ve ilim adamlarına verilen 
önemi görünce gerçekten duyguland ım. Aklı selim insanın iki 
şeye dikkat etmesi lazım; biri adalet, diğeri ilim ve ilim adamla
rı . Vakfımız Mütevelli Heyeti bu iki unsurla güzel bir şekilde il
gileniyor. Türkiye genelinde eğitim ve öğretime verdiği önemle 
yurt inşaatları, yurt projeleri oldukça sevindiricidir. İhtiyaç du
yulan her il ve ilçeye yurt yapılabilmelidir. İhtiyaç sahibi illeri
mizden biri de Edirne'dir. Edirne'nin önemli bir yeri vardır. Şöyle 
ki iki yaramaz komşu ile yanyanayız. Ayrıca Edirne'de uzun se
neler bina yapılmamış, sınır ili oluşumuz bunun nedenlerinden 
biridir. Yakın zamanda Üniversite gelince onikibin öğrenciyi Edir
ne kaldıramadı. Bir de bunun üzerine Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızı yerleştirmeye kalkınca öğrencilerimiz kırk kilometre 
uzaklıktan okula gidip gelmek zorunda kaldılar. Edirne'de aci
len 500 kişilik bir yurda mutlaka ihtiyaç vardı r. Kapımızı her
gün çalan meslektaş çocuklarımız var, hiç olmazsa onlara bir 
çare olalım. 

Son olarak Ansiklopedi konusunda fikrımi söylemek istiyo
rum: Birinci cildi gördüm. Tamamını incelemeye zaman ım ol
madı ama incelediğim kadarıyla ve bana gelen bilgilere göre 
çok mükemmel olduğu ve bir benzerinin olacağını da zannet
miyorum. Ansiklopedi bizim yüzümüzü güldürmüştür. 
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Trabzon 8/!lge Toplanııs111da Mütevelli Heyeti Başkanı Halit Güler şıı

be başkanlarına bilgi verirken. 

TRABZON 
BÖLGE TOPLAN TISI 
Vakfımızın Bölge toplantılarını n beşincisi Trabzon'da yapıldı. 

Topl antı , ev sahipliğini üstlenen Trabzon Müftüsü ve Vakfı
mız Şube Başkanı Raif KORKMAZ'ın açış konuşmasıyla başl~ı 

" Çok hayırlı, çok yönlü hizmetleriyle memleketimizde mille
timizin nazarında Başkanlığımızın itibarın ı artıran , ağırlığını his
settiren Türkiye Diyanet Vakfı'nın meselelerini bir arada 
görüşmek maksadıyla düzenlenmiş olan bölge toplantılarının ha
yırlara vesile olmasını dilerim. " dedi. 

Toplantının başkanlığını yürüten Mütevelli Heyeti Başkanı Halit 
GÜLER, toplantıya katılmalarından dolayı şube başkanlarına te
şekkür ederek sözlerine başladı. Güler; "Tarihimize şöyle bir 
göz attığımız zaman görürüz ki çok önemli mabedlerin varlığı 
ve zamanımıza kadar ulaşması Vakıf anl ayışı ile vakıf müesse
sesi ile mümkün olmuştur. İslam dini yeryüzünde büyük yayıl
ma göstermiş, büyük hizmetler ifa etmiş , Vakıf da buna eş 
gelişmiş, büyümüş ve büyük hizmetler ifa etmiştir. Türkiye Di
yanet Vakfı kurulduğu günden bu zamana kadar bu anlayış , bu 
ruh ve bu çizgi üzerinde mesafe katetmiş ve gerçekten önce
likle Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerine yönelik olmak üzere 
vatanımıza her türlü iyiliğe her türlü yardıma tesiri olacak tarz
da yararlı hizmetlerde bulunmuştur. Diyanet işleri Başkanlığı 
gelişmiş, Türkiye Diyanet Vakfı da ona paralel olarak gelişmiş
tir. Bu bölge toplantıları da bu gelişmenin bir işaretidir.'· dedi. 

Halit GÜLER'in konuşmasından sonra Mütevelli Heyeti Üyesi 
Yakup ÜSTÜN söz aldı . Üstün, Türkiye Diyanet Vakfı'nın gü
cünü tabandan, ald ığını bu nedenle de Vakfın köklü bir kuruluş 
olduğunu ifade ederek Vakıf ve Bağlı Kuruluşlar hakkında bilgi 
verdi. Yakup ÜSTÜN konuşmasını şöyle sürdürdü: 

" Türkiye Diyanet Vakfı ' nı kurma şerefini bana bahşeden Al
lah'a hamd ederim. Hayatta en çok gurur duyduğum en çok 
sevindiğim bu vakfın kurucuları arasında olmamdır. Elhamdü
lillah Vakfımız tabandan güç alan gönüllü bir kuruluş olarak hiz
met vermektedir. Sizlerin huzuru bunu göstermektedir. 
Merkeziyle, şubesiyle çalışanlarımızla beşbin kişilik bir gönüllü 
ordusu meydana gelmiştir. Bir başka sevindirici noktamız kay
nak temini. Bugün bu konu Elhamdülillah sevindirici bir nokta
ya gelmiştir. Kısa bir şey anlatmak istiyorum. Uzun yılar önce 
Mısır'dan iki konuk Başkanlığı ziyarete gelecekler, on gün kalıp 
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gidecekler. Misafirleri 10 gün Ankara'da ağırlamak o zamanlar 
için büyük külfetti. Para yoktu, bir otelden fiyat sorduk iki kişi
nin on gün ağırlanması beşyüz lira dediler. O gün için beşyüz 
lira büyük para. Bu parayı bulabilmek için epeyce kıvrandık. 
Rahmetli A. Hamdi Kasapoğlu Hoca imdada yetişti. Dörtyüz
yirmibeş lirayı ancak bulup geldi. Geriye kalan yetmişbeş lirayı 
da biz takviye ederek tamamladık. Evet arkadaşlar bir o günleri 
düşünüyorum , bfr bu günleri. Bu vakfı kuranlardan ve bugüne 
kadar yaşatanlardan, vakfın ve şubelerin çalışmasına vesile olan
lardan Allah razı olsun. Yıllardır İslam ülkelerinden ülkemize gelen 
her heyeti vakfımız rahatlıkla misafir ediyor, hayra hizmet Hakk'a 
hizmet konusunda elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. 

Her geçen gün yeni yeni çalışmalar içerisine giren Mütevelli 
Heyetimiz, göreve geldiği andan itibaren bize bir emanet olan 
kaynaklarını;yerli yerine Allatı-'ın rızasına uygun bir şekilde kul
lanabilmek için günlerce çalışmıştır. Bir takım tedbirler bir ta
kım çareler araştırmıştır. Kaynakları yerli yerine kullanmakla 
birlikte, kaynakları daha verimli hale getirme gayretleri ve ça
baları ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde de Vakfımızın yeni 
bir şekilenmeye doğru gitmesi gereği ortaya çıkmış işte Vakfı
mızın ekonomik yapısı olan bir takım şeyler üreten birimleri bağlı 
kuruluşlar adı altı nda toplanmıştır." 

Trabzon Bölge Toplantısına kaıı~aıı şube başkanları 

TRABZON 
BÖLGE TOPLANTISINDA 
ŞUBE BAŞKANLARININ 
KONUŞMALARINDAN ÖZETLER 

Fahrettin AŞIK 
Giresun Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

"Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşundan bugüne kadar yapmış 
olduğu hizmetlerin Mütevelli Heyeti'nin, şube yönetim kurulu 
üyelerinin göğüslerini kabartacak nitelikte olduğunu belirtmek 
isterim. Daha önceden bütün il ve ilçe şubeleremizde dernek
lerle mücadele vardır. Bu dernekler müfütülüğe çeşitli şekiller
de etki etmektedirler. Allah'a şükür şu dönemlerde Türkiye 
Diyanet Vakfı ' nın şubeleri sayesinde bu telakkilerden, bu tesir
den müftülerimiz kurtulmuşlardır. 

Vakfımızın son zamanlarda eğitime verdiği önemi hepimiz bi
liyoruz ve se~iniyoruz. Teşkilatımızın büyük bir bölümünü mey
dana getiren imam-hatip lisesi mezunları hakkındaki çalışmalar 
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ve düzenlemeler kayda değer bir olaydır. Kur'an kurslanmızda 
okuyan hafız öğrencilerimizin de imam-hatip lisesini okumala
rını sağlamak ve hafız-imam olarak görev yapmalarını temin 
etmek gerektiğine inanıyorum. 

Hizmetlerin en iyi ölçülerde yapılabilmesi için bölge bölge şu
beler arası işbirliğinin daha sık bir şekilde gerçekleştirilmesine 
inanıyorum.·· 

Mehmet ERPOLAT 
Artvin Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

"Artvin'imizin 30 yıldır beklediği cami inşaatımız vardır. Artvin 
şubemizin desteğinde Artvinlilerin yüzünü güldürecek bir şekil
de meydana gelecek bir cami yapmayı amaçlıyoruz. Artvin mer
kezinde bir müftülük sitesine ihtiyacımız var. Ayrıca şiddetle bir 
kız Kur'an kursuna ihtiyacımız var. Vakfın Genel Merkezinin des
tekleri sayesinde inşallah bu müftülük sitesi ve kız Kur'an kur
sunu inşa edeceğiz. İ limizde yayınevi açılması da çok güzel 
hizmetlerden biri olacaktır. 

Halit AYDIN 
Maçka Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

"Vakfımızın faaliyetlerini yakınen takip ediyoruz. Yayın dün
yasındaki yerini almasından çok mutluyuz. Gönlümüz öyle ar
zu eder ki bu yayınları köylere kadar yayabilelim. Her 
vatandaşımızın din ile ilgili bilgilere başvurabileceği bir eseri ba
şucunda bulabilmeli inşallah gerçekleşir ... 

Halil ELİTOK 
Ordu Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

"Vakfımızın merkez çalışmalarını yakınen takip ediyoruz. Şim
di Sayın Heyet bizi yeterince aydınlattılar. böyle toplantıların 
her yıl yapılmasını arzu ediyorum. 

Ordu'da hizmetlerimizi düzenli bir şekilde yürütmeye çalışı
yoruz. Vakfımızın yan kuruluşu olarak bir temizlik şirketi kur
duğunu öğrendik, sevindik. Bu şirketin 71 ilimize hizmet vermesi 
en azından şu anda beklenmemelidir. Onun için benim bu ko
nuda teklifim illerin camilerin temizliği için bir temizlik makine
si alarak bağlı bulunduğu il ve ilçe camilerimizi, zaman olduğunda 
köy camilerimizi temizleyebilmelidirler. ·' 

Namık Hisar 
Rize Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

"Vakfımızın Bölge toplantıları kararını çok yerinde görüyo
rum. Zaman ve şartlar müsait olsa da bu toplantıları her ilde 
ayn ayrı yapabilsek hizmetlerimiz daha çok yaygınlaşmış ve hal
kımıza hizmetlerimizi daha çok anlatmış oluruz kanaatindeyim. " 

Bu konuşmalardan sonra Mütevelli Heyet Üyesi A.Rıza SE
LİMBAŞOGLU söz aldı . SELİMBAŞOGLU şöyle dedi: 

"Değerli şube başkanları, Ansiklopedi fikrinin temelinde aci
zane ben de bulundum. O zamanlar bir kitap gibi aktaracağız 
zannederek bu görevi bir iki kişiye tevdi ettik. Fakat Ansiklope
di fikri zaman geçtikçe değişik boyutlar almaya başladı . Hiç vakit 
kaybetmeden ilim adamlarımıza başvurduk dedik ki bize yar
dımcı olun. Hayır dediler. Size yardımcı olamayız. Bu işe kalkı
şırken bize sordunuz mu? Hayır sormadık ama işte size müracaat 
ettik dedik. Yok efendim dediler. Türkiye'de İslam Ansiklope
disi şimdilik çıkarılmaz ilim gücümüz yok, Türkiye'nin böyle bir 
birikmi yoktur. Hemen bu işe başlanamaz, yedi-sekiz senelik 
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bir alt yapı çalışması yapılmalı. ondan sonra ancak çıkış yapı
labilir dediler. Tabii hemen çalışmalara başlandı ve o yedi sekiz 
yıllık birikimin sonunda Ansiklopedimiz sağlam temellere otur
muş oldu. Ansiklopedimizin birinci cildinin çıkışı münasebetiy
le İstanbul'da bir toplantı yapıldı . Toplantıda bir mOellifimizin 
bir ifadesi beni çok etkiledi. Dedi ki: " Ben İslam Ansiklopedisi 
çıkarılacak dedikleri zaman hiç itibar etmedim, gülüp geçtim. 
Çünkü bu iş yapılacak iş değil, bunu diğer ülkeler yaptı ama 
diğer ülkelerin arkada beşyüz senelik birikmiş sermayesi vardı . 
Bunu yaptılar. Türkiye'de İslam Ansiklopedisi Türk medeniye
tinin yazılması demektir. Ansiklopedik Türk medeniyeti henüz 
kütüphanelerdedir, bunu yazacak eleman yoktur, bunu yaza
cak üniversite yoktur, bunu yazacak alim yetişmemiştir TOrki
ye'de diye ben ciddiye almadım bu işi. Fakat bir müddet sonra 
bana örnek bir fasikül çıkartıp gönderdiler. Allah biliyor şaşır
dım. hayrete düştüm. Çünkü ben Hollandalılann çıkardığı İs
lam Ansiklopedisinin tercümesinde kırk yıl çalıştım, ekip başı 
olarak çalıştım. tercüman olarak çalıştım , ilim heyeti başkanı 
olarak çalıştım. bu işin ne kadar zor bir iş olduğunu bırakın te' -
lifini, tercümesinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Fakat ör
nek fasikülü görünce ilgi duymaya başladım ve bu işe ısındım. 
Ansiklopedi'ye geldim. Baktım ki öyle bir ekip kurulmuş ki bu
rada ekip kurulduğu günden bu tarafa öyle bir çalışma içine 
girilmiş ki, anladım ki bu Ansiklopedi çıkacak" . Şu anda gece
sini, gündüzünü Ansiklopediye veren müellifimiz Profesör Ömer 
AKÜN, duygularını böyle dile getirdi. 

Her büyük milletin bir Ansiklopedisi vardır, ama onlar geç
miş birikimiyle ansiklopedi çıkarıyorlar ve onunla övünüyorlar. 
Oysa biz ilme ilim adamlarına kucak açmışız, öncülük yapmı
şız. bir çok keşifler yapmışız. İslamın bayraktarlığını yapan millet 
olarak bugüne kadar maalesef bir ansiklopedi çıkarılamamış, 
Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun kl bu iş bizlere nasip oldu, bu
günkü neslimize nasip oldu. Ben heyecanlanıyorum. diğer İs
lam ülkelerine nasip olmayan elhamdülillah bize, bu büyük 
milletin torunlarına nasip oldu. 

Değerli şube başkanları. yapabileceğimiz en büyük hizmet
lerden bir tanesi de bu Ansiklopedi 'nin her eve girmesini sağ
layıcı tedbirleri almaktır. Bizim yıllarca vaaz kürsülerinden 
vereceğimizi, anlattığımız Türk İslam medeniyetini, İslam tari
hini. koskoca bir medeniyeti bu Ansiklopedi nesilden nesile ulaş
tıracaktır. Bunun önemini kavradığınızı zannediyorum ve ilginize 
teşekkür ediyorum." 

Toplantının son konuşmasını Mütevelli Heyeti Üyesi Şükrü 
ÖZTÜRK yaptı. ÖZTÜRK; bugüne kadar İslam Ansiklopedisi ile 
ilgili gelen tenkitlerin bir çoğunun Ansiklopedinin tamamlanma 
süreci ile ilgili olduğunu belirterek kısa bir açıklama yapmak is
tediğini söyledi. Şükrü ÖZTÜRK şöyle dedi; " Biliyorsunuz bu
güne kadar lslam Ansiklopedilerini müsteşrikler yazdılar, papazlar 
yazdılar, kim adına yazdılar. İslam Dini adına hayırla rüya gö
rürler mi? Mümkün değil. Sadece mevcut isıam Ansiklopedi
si'ndeki Allah maddesini ve İbn-i Abbas maddesini okuyun, 
hüküm vermek için size yeter. Sadece bu iki maddeye bakın 
yeter. ikinci olarak bu Hollandalı müsteşrikler ellerinde o gü
nün bütün imkanları ve tekniği, malzemesi bulunmasına rağ
men bu ansiklopediyi kaç senede yazdılar? 44 yılda ... Evet, 
demek ki bir iş böyle kısa bir zamanda tamamıanamıyor. Üçüncü 
olaraklıazır bir ansiklopedi var, dil bilen adamınız var. buyrun 
tercüme edin, Türkiye'de bu yapıldı. Peki, kaç senede yapıldı 
bu? 48 senede ... Oysa tamamı te'lif olan bizim Ansiklopedimiz 
bu sürelerin altında inşallah tamamlanacaktır. 



Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni 

ÇORUM 
BÖLGE TOPLANTISI 

Çorum Bölge Toplantısında Mütevelli Heyeti Başkanı Haliı Giller şube 
başkanlarına bilgi verirken. 

Vakfımız bölge toplantılarının 6'ncısı Çorum'da yapıldı. 
Toplantının açış konuşmasını toplantıya evsahipliği yapan Ço

rum Müftüsü ve Şube başkanı İbrahim ACAR yaptı. Acar; 
T.D.V.'nın Türkiye genelinde yaptığı toplantılarının 6'ncısının 
Çorum'da yapılmasının mutluluk verici bir olay olarak nitelen
dirildiğini belirterek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. 

Bu konuşmadan sonra Mütevelli Heyeti Başkanı Halit GÜ
LER' e söz verildi. Güler; Mütevelli Heyeti olarak Türkiye çapın
da 9 ilde bölge toplantıları yapmayı plandıklarını bugüne kadar 
Erzurum, Elazığ, Konya, İstanbul, Trabzon'dan sonra 6'ncısının 
Çorum'da yapıldığını ifade ederek toplantıya katılan protokol 
ve şube başkanlarına teşekkür etti. 

Çorum Valisi Şevket EKİNCİ 'ye söz verildi; Vali, kuruluşun
dan kısa bir süre sonra hizmetlerini yurt çapına götüren 
T.D .V.'nın faaliyetlerini yakınen takip ettiklerini belirterek söz
lerini şöyle sürdürdü. " Gerçekten T.D.V. ülkemize çok yararlı 
hizmetler sunmuştur. Bunu her gittiğimiz yerde görmek müm
kün. Vakfın bugün Çorum'da civar il ve ilçe şube başkanlarıyla 
toplantı yapması Vakfın hizmetlerinin büyüklüğünün bir işareti
dir. Vakfın hayır yarışında ülkemize ve insanımıza hizmeti her 
türlü takdirin üstündedir. Toplantının hayırlı olmasını dilerim." 

Vali Şevket EKİNCİ'nin konuşmasından sonra Diyanet İşleri 
Başkanı ve Vakfımız Şeref Başkanı Prof.Dr. M. Said YAZICI
OGLU'na söz verildi. Prof.Dr. Yazıcıoğlu , T.D.V. 'nin Türkiye 
genelinde düzenlediği bölge toplantıları münasebetiyle il ve il
çe müftüleri ve Vakıf şube başkanlarıyla sık sık beraber olduk
larını bu toplantıları umumiyetle takip ettiklerini ifade ederek 
Vakfı Mütevelli Heyetine teşekkür etti. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın Türkiye genelinde sorumluluğu 
çok büyük, çok hassas görevler yüklendiğini bütün görevlilerin 
bu işin bilincinde olarak çalıştıklarını ifade eden Prof.Dr. Yazı
cıoğlu: "D.İ.B. mensuplarına büyük görevler düşmektedir. Bil
hassa mensuplarımız ülkemiz insanının birlik ve bütünlüğünü 
pekiştirecek bir unsur olarak görüyorum. 

Çünkü hertürlü siyasi grupların üzerinde bütün vatandaşları
mıza hizmetin en üstününü en kalitelisini sunmak görevini üst-
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lenmişlerdir. Bu vesile ile her vatandaşımızın üzerinden belli 
ölçüde sevgi ve saygı uyandırmışlardır. uyandırma durumun
dadırlar. 

Vatandaşımızın görevlilere duyduğu büyük saygı vardır. Bu 
avantajı iyi kullanarak vatandaşlarımıza en güzel hizmeti ver
mek durumundayız. istenilen düzeyde hizmet verebilmek için 
en iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç vardır. Bu konuda Vakfımı 

zın desteğinde başkanlığımızın yeni çalışmaları vardır." dedi. 

Toplantının ikinci bölümü Mütevelli Heyeti Başkanı Halit GÜ
LER'in başkanlığında başladı. 

Bölge toplantıları hakkında bilgi veren Halit GÜLER şöyle d_edi: 

" Genel Merkez-şube münasebetleri bize göre çok önemlidir. 
Genel Merkezle şubeler arasındaki mesafenin azaltıl masını plan
ladık, bu bölge toplantılarını bu niyetle tertipledik, niyetimize 
uygun meyvelerini de almanın mutluluğu içindeyiz. Bir mües
sesenin başarıya ulaşması için dini hüviyeti dini muhteva ol
ması yeterli değildir. Onun ötesinde bu işe gönül veren kimselerin 
o müessesenin özüne uygun sıkı bir işbirliği içerisinde bulun
maları gerekir. İşte bu nedenle T.D.v'nın istenilen hizmeti yü
rütebilmesi için bütün birimlerin, şubelerin çok canlı çok 
hareketli, planlı programlı ne yapacağını bilen şuurlu bir kad
ronun elinde olması icap eder. Merkezle beraber şubeler de kendi 
aralarında sıkı bir işbirliği halinde olmalıdır. Çünkü T.D.V. sıra
dan bir kuruluş deği l , bizim hedefimiz geçici değil , bizim dava
mız köksüz değil, bizim niyetimiz ihlassız değil. Böylesine bir 
kadronun, böyle bir kuruluşun kenetlenmiş olması icap eder. 
Bu yok demiyorum. sakın yanlış anlaşılmasın , daha da güçle
nin diyorum. Gönlümüzdeki İslam Dini'nin rahmetine uygun, 
derinlikte ve zenginlikte örnek olmalıyız. 

Bu konuşmadan sonra Genel Müdür Kemal GÜRAN söz al
dı. Güran; Bölge toplantılarının önemine deği nerek hizmetleri
mizi toplu bir faaliyete dönüştürebilmek için iki elin sesi olması 
gerektiğini bu bölge toplantılarının da bunu sağladığını söyle
di. Kemal GÜRAN daha sonra şöyle dedi. " Her zaman söyle
diğim gibi T.D.V. gönüllü bir kuruluştur. T.D.V. 'nda görev alan 
Mütevelli Heyeti Başkanından , Vakıf Mütevelli Heyetinden, şu
be başkanlarından, Genel Kurul Üyelerinden, şube yönetim ku
rulu üyelerinden kim olursa olsun bu müessesede görev alanlar 
Allah rızası için İslama hizmet maksadıyla yola çıkmış ve bu 
maksatla görev almış kimselerdir. Bu görevi bize kanun vermi
yor, bu görevi bize imanımız veriyor. dinimiz veriyor. Dinimize 
ve imanımıza hizmet heyecanı veriyor. Bu müessese de hizmet 
heyecanımızın bir vasıtasından ibarettir. 

Bugün T.D.V., 696 şubeye ulaşmış bir kuruluştur. 14 yıllık 
geçmişi sonunda bu kadar büyüyen, bu kadar tabana mal olan 
bir başka müessese göstermek mümkün değildir. Allah'a hamd 
olsun Vakfımız 696 şubesiyle 1989 itibariyle 50 milyarı din ve 
iman hizmetine sarfetmiş bir kuruluştur. Sanıyorum bu rakam 
1989 yılı sonu itibarıyla 70 milyar'a ulaşacaktır. 50 milyar gibi. 
70 milyar gibi maddi değerl eri bir hizmete katan müessesele
rin kendi kendilerini çok iyi disipline etmeleri gerekir. Tesadüfi 
bir takım usullerle, objektif olmayan bir takım usullerle, bir ta
kım yanlışlıkları yapmaya, dolayısıyla halk nezdinde yıpranma
ya, halkın güvenini, itimadını, ihlasını , kaybetmeye mahkum 
olurlar. Özellikle bu hususa başta merkez teşkilatı olarak bizim 
ve taşra teşkilatının baş yöneticisi olan şube başkanı sizlerin 
çok dikkatli olması gerekir. Bizim Türkiye'de dostumuz çok, bizi 
alkışlayan bizi destekleyen çok insan va( ama, bunun karşısın
da bizi istemeyenler de var. Onlar da bizlere karşı bir takım gay-
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retler, çabalar içerisindeler. Onlara bu vadide fırsat vermemek, 
çalışmalarımızı kimsenin istismar edemeyeceği tarzda düzen
lemek, yürütmek ve hiç açık kapı bırakmamak gayretini titizli
ğini göstermek mecburiyetindeyiz." dedi. 

ÇORUM 
BÖLGE TOPLANTISINDA 
ŞUBE BAŞKANLARININ 
KONUŞMALARINDAN ÖZETLER 

Yusuf ALTAŞ 
Amasya Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

Geçmişi dün gibi hatırlıyoruz. Bir cam dahi kırılsa alma im
kanımız olmadığı günleri bir çoğumuz yaşadı. Elhamdülillah bu
gün daha değişik bir durumdayız. Başkanlığımızın ve Vakfımızın 
et ve kemik gibi iki gücü bir araya gelince hizmet gücümüz bir 
kat daha arttı. 

Bu bölge toplantıları fevkalade düşünülmüş güzel bir hare
kettir. Bizleri bir araya getirdi çeşitli konuları istişare fırsatı ver
di. Vakfımız Mütevelli H.eyeti'ne teşekkür ederiz. 

Yıllarca ümitle beklediğimiz ve sevinçle öğrendiğimiz öğren
ci yurtları konusudur. Büyük şehirlerimizde öğrenci yurtları ha
kikaten bir ihtiyaçtı. Birçok meslektaşımız çocuğu üniversiteyi 
kazandığı halde barınma yeri olmadığından tahsilini tamamla
yamıyordu. Görüyoruz ki artık bu problem kalkmış oluyor. Vak
fımız yetkililerine teşekkür ederiz. 

Osman ŞAHİN 
Kastamonu Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

Yaygınlaşma istidatı gösteren yurt konusu hepimizi sevin
dirmiştir. 

Şubelerimizin gelir kaynakları hepinizin malumudur. Devam
lı bir gelir kaynağımız yoktur. Büyük yardımlar da Genel Mer
kezce desteklenir. Benim düşüncem şudur ki şubelerimize daha 
kalıcı daha devamlılık arz edici kaynaklar konusunda Genel Mer
kezimizin rehberlik yapması ve yardımcı olmasını arzu ediyorum. 

Bir çok kurum ve kuruluşun hastaneleri mevcuttur. Sağlık 
konusunda O.I.B. ve T.D. V. olarak bizim de bir hastaneye ka
vuşmamız gerektiğine inanıyorum. Bir hastanemiz olduğu za
man mensuplarımız Edirne'den gelecektir. Hakkari'den de 
gelecektir. Böylece yüzbine yaklaşan personelimizi de sağlık gü
vencesine kavuşturmuş oluruz. 

Bu konuşmadan sonra Bafra Müftüsü ve Şube Başkanımız 
Mustafa BALIK, Sorgun Müftüsü ve Şube Başkanımız Rama
zan DAŞ, Tosya Müftüsü ve Şube Başkanımız Mehmet ÖZ, 
Cide Müftüsü ve Şube Başkanımız Halil ÜNAL, Çerkeş Müf
tüsü ve Şube Başkanımız Alaaddin GÜRPINAR kendi çalışma 
bölgelerindeki hizmetlerinden söz ettiler. 

Hizmetin daha iyi yürütülebilmesi için şubelerden meydana 
gelen bazı teknik aksaklıkların giderilmesini, irşad hizmetleri
nin yeterli düzeyde yapılabilmesi için araç temini, video tele
vizyon gibi ihtiyaç'Jarın şubelere gerekli olduğunu dile getir~iler. 

Ocak 1990 

Çorum Bölge toplantısıııa kaıılan proıoko/ ve şube bıı$kanları 

Havza Müftüsü ve Şube Başkanımız Musa UZUNKAYA ya
yın konusunda özellikle yabancı akımlara karşı Vakfımız deste
ğinde yayın hazırlanmasını yine Vakıf tarafından şube 
başkanlarına ait bir albümün meydana getirilmesini, il, ilçe müftü 
ve şube başkanlarının yazılar yazabileceği bir de yayın organı 
çıkarılmasını talep etti. 

Samsun Müftüsü ve Şube Başkanımız Haydar SADIKOG
LU vakfın maddi fiziki hizmetlerini takdirle karşıladığını.irşad .hiz
metlerinin de bu imkanlarla yürütüldüğünü ifade ederek irşad 
faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerektiğini, ayrıca ilmi kaynaklı 
eserleri ihtiva eden bir kitaplığın il ve ilçelerde Vakfımız deste
ğinde kurulmasını teklif etti. 

Yozgat Müftüsü ve T.D.V. Şube Başkanımız Mehmet BA
RI$ Vakfın hizmetlerini takdirle karşıladığını, Vakıflar Haftası'
nda dini, milli muhtevalı eserlerin cep kitapçığı halinde bastınlırak 
herkese dağıtımının sağlanması gerektiğini söyledi. 

Sinop Müftüsü ve T.D.V. Şube Başkanımız Burhan TORA
MAN Kur'an kurslarından hafız yetişen çocukların imam-hatip 
liselerinde okutma imkanı sağlanmasını, yurt dışındaki işçi ha
nımlarına Türkiye'de yetişen vaizelerden göndermenin iyi ni
yetli bir adım olacağını söyledi. 

Çorum Bölge Toplantısına kaıılan $Ube ba$kanları. 
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İzmir Bölge Toplantısında Mütevelli Heyeti il. Başkanı Sami Uslu lslam Ansik loped isi hakkın
da bilgi verirken . 

İZMİR 
•• 

BOLGE TOPLANTISI 

Vakfımızın bölge toplantılarının 7 ncisi 25.11.1989 tarihinde 
İzmir Balçova İl Özel İdare Müdürlüğü Tesislerinde yapıldı. 

Toplantının açış konuşmasını ev sahipliğini üstlenen İzmir 
Müftüsü ve Vakfımızın İzmir Şube Başkanı Rasim ASLAN yap
t~. Asl~n, V~kfın merkezi hizmetlerini merkezden öğrenmek ye
rıne; bolgemıze gelerek çalışmalar konusunda bizi aydınlatmaları, 
meselelerin karşılıklı istişare edilmesinin müesseselerin sağlık
lı çalışmalarının bir işareti olarak görüyorum dedi. Rasim AS
LAN , devamla şöyle dedi: "Türkiye Diyanet Vakfı ' n ı n özellikle 
on yıldır gerçekleştirdiği fa~liyetıerin boyutları Türkiye genelin
de kendisini göstermiştir. Ulkemizin hangi bölgesine giderse
niz gidin teşkilatımızın şahsında Vakfın varlığını hissedersiniz. 
Din ve Diyanet hizmetlerinin kendi özüne yakışır bir şekilde yü
rütülmesinin konuşulması , tartışılması , kanaatimce bu tür böl
ge toplantı larıyla yapılır" dedi. 

Vakfımız Mütevelli Heyeti adına konuşan Halit GÜLER. Türkiye 
Diyanet Vakfı ' nın dini hayatımızda hayır işlerimizde ortaya çık
tığı andan, zamanımıza kadar güzel hizmetler ifa ettiğini , Türk
iye Diyanet Vakfı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini bu 
göğüs kabartıcı işlerden ve tesis ettiği ihtişamlı müesses~ler
den hep iftihar ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
" Türkiye Diyanet Vakfı, Merkeziyle, taşrasıyla, Genel Kurulu ile 
Mütevelli Heyeti ve şube b~şkanlarıyla_ güzel yurdumuzda 
göğüs kabartıcı , iç ferahl atıcı hayır tabloları ortaya koymuştur 
ve koymaktadır. Sevinçle ifade edeyim ki, bu bölge toplantıla
rından tahminimizin üzerinde güzel neticeler alınmıştır. Şube 

· başk_anlarımızın geleceğimize matuf fikirleri, teklifleri ,' düşün
celerı, bundan sonraki hizmetlerimize bir zenginlik kazandırmıstır. 

Memnuniyetle dikkate alınacaktır.' ' dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfı ' nin İlahiyat Fakültelerine hizmetlerin-
9.en dolayı b_ir teşekkür konuşması yaP.mak üzere İzmir 9 Eylül 
Universitesi ilahiyat Fakültesi dekanı Prof.Dr. Ruhi FIGLALI söz 
~ldı. Fığlalı , Diyanet İşleri Başkanlığı , Türkiye Diyanet Vakfı ve 
ilahiyat Fakülteleri arasındaki işbirliğinden söz etmek istediğini 
belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Bildiğiniz gibi fakülteler devlet bütçesiyle çalışan kurumlar
dır. Kabul edersiniz ki 2000'li yılların Türkiye'sinde bu bütçey
le yapılması gereken faaliyetlerimi~ yapılamamaktadır. İtiraf 
edeyim ki Türkiye Diyanet Vakfı gerçeği yedi-seki? yıl önce gör
meye başlamıştır. insana yatırıma başlamıştır. insana yapıla
cak yatırımın, eğitime yapılacak yatırımın, geleceğin Türkiyesini 
garanti altına alacağını görmüştür. Yurt dışına gönderilen ihti
sas öğrencileri , yurtiçindekı yard ı mlar ve diğer destekler sem
pozyumlar, paneller benzeri faaliyetlerin Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından desteklendiğini görmek bendenizin bu konudaki inan
cını gittikçe teyid etmektedir. Bu cümleden olmak üzere Türki
ye Diyanet Vakfı İzmir İlahiyat.Fakültesi 'ne bugün Türkiye'de 
~ltı büyü~ kütüphane ile birlikte, Süleymaniye, Nuruosmaniye, 
lstanbul ilahiyat. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İs
lami Araştırmalar, Kütüphanesi ve İzmir İlahiyat olmak üzere 
altı kütüphanenin entegre bir şekilde çalışabileceği bir bilgisa
yar ağı kazandırmıştır. Bu iş eğitime yapılmış bulunan en bü
yük destektir. İşte çağı yakalamanın işaretlerinden biri budur. 

Fakültelerin tekniğin teknolojinin geti rdiği imkanlardan istifa
de ederek süratli bir biçimde yayın faaliyetlerini sağlayabilece
ği imkanlara kavuşturulması gerekmektedir. İşte Türkiye Diyanet 
Vakfı bu imkanı da bizim fakültemize bağışlamıştır. 

Diyanet İşleri Başkanımızın önderliğinde memleketimize İla
hiyat Meslek Yüksek Okulları kazandırılmıştır. 

İ lahiyat Meslek Yüksek Okulları Yüksek Oğretim Kurulu 'nun bir 
takım gecikmeleri sonucu maalesef süresi icerisinde acılamamıs 
olan kurumlardır. Ancak her türlü zorluğu ·aşarak lzmir ilahiyat 
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Fakültesi olarak Fakültemiz bünyesinde bu okulu açtık. Açtık 
ama bir tek kuruş bütçemiz yoktu, bugün bu yüksek okulun bir
takım imkanları varsa bunu Türkiye Diyanet Vakfı ' nın gerçek
ten şükran duyduğumuz yardımlarına borçluyuz. Şunu ifade 
etmek istiyorum. Türkiye Diyanet Vakfı eğitimin , öğretimin ve 
desteğin içerisindedir ve biz İlahiyat Fakülteleri olarak bu des
tekten kıvanç duyuyoruz. Bu destek şüphe yok ki siz şube baş
kanlarının çalışmalarıyla bugünkü sevindiğimiz noktaya 
gelmiştir. " 

Diyanet İşleri Başkanlığı adına Başkan Prof.Or. M.Said YA
ZICIOGLU konuştu . Prof.Dr. YAZICIOGLU; Türkiye Diyanet Vak
fının yaptığı bölge toplantıları vesilesiyle il ve ilçe müftüler ile 
bir arada bulunmaktan duyduğ~m memnuniyeti ifade etmek is
tiyorum dedi. 

" Bu toplantıda Türkiye Diyanet Vakfının ülke içerisinde böl
gelerinizle ilgili sorumluluk taşıdığınız alanlarla ilgili faaliyetler 
hakkında değerlendirmelerde bulunacaksınız ve böylece hizmet
lerin olduğundan daha ileri bir noktaya götürülmesi için gerekli 
tedbirleri alacaksınız. 

" Hepinizin bildiği Başkanlığın hizmet binası konusu vardır. 
inşallah çok kısa zamanda bir çözüme kavuşturulacaktır. Fev
kalade güç şartlar altında merkez ünitelerini de hizmet yürütül
düğünü bütün arkadaşlarım bilirler. Türkiye Diyanet Vakfı 'nın 
bu konudaki desteği ile beraber bu teşkilatın manevi şahsiyeti
ne yaraşır güzel bir hizmet projesi yürürlüktedir. İnşallah önü
müzdeki günlerde tahakkuk safhasına geçilecektir. 

Son Bakanlar Kurulu ile Diyanet İşleri Başkanlığının bizzat sa
yın Başbakan 'a bağlanması da teşkilatımız içerisinde büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. Bu memnuniyeti sayın Başbakan 'a 
arzettim. Malumunuz Başkanlığımız seksenbini aşkın bir per
sonele sahiptir. Başkanlığın 1988 yılı bütçesi 236 milyar lira idi. 
Bu yıl 780 milyar liraya çıkmıştır. Basında bu konuda bazı de
ğerlendirmeler yapılıyor ama her düşünce grubu bütçeyi ken
dilerine göre yorumluyor, gerçekleri bir türlü kabullenemiyorlar, 
oysa normal bir artıştır. Geçen yıl memur maaşlarına yapılan 
zammın bütçeye yansımasıdır. Bu 780 milyar liranın %95'e ya
kın kısmı personel gideridir. 80.000 personelimiz var. Onlara 
her ay maaş verdiğimiz zaman bu miktar çıkıyor ortaya. Onun 
için D.I.B. bütçesi şu kadar bakanlığın önüne geçmiş vs. gibi 
değerlendirmeler gerçekleri yansıtmıyor. Meseleyi başka mec
ralara sokma amacını taşıyor. Personel giderlerinden artan pa
ranın miktarı çok küçüktür. Eğitim giderlerimizin %5'ini dahi 
karşılamaz. Oysa Başkanlık olarak Türk insanı en güzel şeylere 
layıktır diyoruz ve insanımıza hizmet edebilmek için her türlü 
gayreti gösteriyoruz. Bunun için de daha önceki toplantılarda 
sık sık söylediğim gibi personelimizin özellikle din görevlileri
mizin eğitim seviyesini yükseltmeye, onları gelişen Türkiye'nin 
2000'11 yıllarına hazırlıyoruz. Bu amaçla İzmir İlahiyat Fakültesi 
bünyesinde açılan iki yıllık İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ümit 
ediyorum ki bundan sonra açılacak meslek yüksek okullarına 
model olacaktır. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın da bu müesseseye gerektiği şekil
de destek olduğunu biliyoruz ve bundan da memnunluk duy
duğumu ifade etmek istiyorum. Tabi olaylar istediğimiz gibi 
gelişirse şimdi belki hayal gibi gözükürse de, ki kesinlikle öyle 
değildir. 2000'1i yıllarda köylerdeki imamlarımız yüksek tahsilli 
olacaklardır. Çünkü bu ihtiyaç 10-15 sene sonra karşımıza çı
kacak ve gündeme gelecektir. Bu ihtiyacı anında karşılama im-
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kanı yoktur. Şimdiden alınan tedbirlerle ancak o yıllarda bu 
ihtiyaç giderilebilir. 

· Türkiye Diyanet Vakfı'nda son yıllarda benim memnuniyetle 
müşahade ve takip ettiğim diğer faaliyetler yanında çok önem
lilerinden biri de yurt yaptırma faaliyetidir. Fakat bu faaliyete 
Vakfın sorumluları olarak, şube başkanları olarak ilinizde, ilçe
nizde bu faaliyetin içerisine girmeniz gerekmektedir. Merkezin 
desteği, katkısı mutlaka olur, önemli olan insana yönelik bu fa
aliyetin içine girebilmektir. Bugün Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kon
ya'da açtığı yurt örnek yurt haline gelmiştir. Artık sağdan soldan 
ziyaretçileri vardır. Bu faaliyete girmek isteyenler yurt nasıl olur
muş diye gidip bakıyorlar. Birkaç hafta önce açılışını yaptık. 
Fevkalade modern bir müessese olmuş adeta bir ev görünü
münde, herhalde Türkiye'de bir eşi daha yoktur. 

Sözlerime son verirken Diyanet İşleri Başkanlığı ' nın faaliyet
lerine, arayışlarına destek olan Türkiye Diyanet Vakfı'nın bü
yük destek ve katkıları ile bu hedeflere inşallah önümüzdeki kısa 
zamanlarda ulaşılacaktır." 

Toplantının ikinci bölümü toplantının başkanlığını yapan mü
tevelli Heyeti Başkanı Halit GÜLER'in konuşmasıyla başladı. 

Bölge toplantılarını heyecanla, ümitle hayırlı bir takım geliş
melere vesile olur düşüncesiyle tesbit ettiklerini, merkez ve şube 
çalışmalarının sıkı bir şekilde takip ve kontrol edilmesinin sağ
lanabilmesi amacıyla düzenlediklerini belirten Halit GÜLER, İs
lam Dini'nde Vakfın yeri, Vakfın İslam Dini'nden doğuşu Asr-ı 
Saadet'ten başlamak üzere zamanımıza kadar İslami yayılma
larda, İslami telkinlerde ve tebliğde, İslami müesseselerin or
taya çıkışında vakfın rolü, tesiri Avrupa'nın içine kadar, Asya'nın 
derinliklerine kadar yeryüzünde bir lslami Vakıf anlayışının bu
lunduğunu , Türkiye Diyanet Vakfı ' nın da bu anlayışın bir deva
mı olduğunu söyledi. 

Halit GÜLER konuşmasının bundan sonraki bölümQnde va
kıf şube münasebetlerine değinerek Vakfımız çalışmaları hak
kında bilgi verdi. Vakıf öğrenci yurtları ve yayınevlerine değinen 
GÜLERkonuşmasını şöyle tamamladı. "Kastamonu'da 300 ki
şilik kız yurdumuz halen hizmet vermektedir. Konya'da 500 ki
şilik erkek öğrenci yurdumuz, Ankara'da 200 kişilik kız öğrenci 
yurdumuz geçtiğimiz ay hizmete girdi. Bursa'da 500 kişilik bir 
yurdun ihalesi yapıldı. Ayrıca istanbul'da Üsküdar semtinde 200 
kişilik kız yurdumuz hizmete girecek. Süleymaniye medreseleri 
değişik bir çalışmamız. Biliyorsunuz Süleymaniye Camii'nin et
rafında medreseler var o medreselerde 500 kişilik bir yurt ala
bilecek imkana sahiptir. Bu medreseler yeniden restore edilerek 
yurt olarak hizmete girecektir. 

Bildiğiniz gibi kültürel çalışmalarımız içerisinde hızlı bir şekil
de sürdürdüğümüz yayınevleri açma çalışmalarımız vardır. An
kara'da Aydın 'da birer yayınevimiz vardır. istanbul'da iki 
yaymevimiz var. Birisi Üsküdar'da diğeri Cağaloğlu'nda hizme
te devam etmektedir. lzmir'de bir yayınevimiz çok yakın zaman
da açılacak, Diyarbakır'da blr yayınevimiz açılmıştır. Trabzon'da 
bir yayınevi açılacak. Binası yapılmıştır. Adana'da bir yayınevi 
açılacak, binası alınmıştır. öncelikle tarihi kültürü olan, üniver
site kültürü olan illerimizde yurt açma projemiz olduğu gibi ya
yınevi açma projemiz vardır, bu hizmetimiz bütün illere 
kaydırılacaktır." 

Mütevelli Heyeti Başkanı Halit GÜLER'in konuşmasından son~ 
ra Vakfımız Genel Müdür Kemal GÜRAN söz alarak Vakıf-şube 
işbirliği hakkında ve şubelerin çalışma usullerinde dikkat edile
cek hususları açıkladı. 
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İzmir Bölge Toplıınrısıııa karılan şube bıışkan/iırı 

İZMİR 
BÖLGE TOPLANTISINDA 
ŞUBE BAŞKANLARININ 

KONUŞMALARINDAN ÖZETLER 

Mustafa ATEŞ 
Aydın Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

Vakıf müessesesi peygamber efendimiz zamanından beri bi
linmektedir. Hatta Hz. İbrahim'e kadar da uzanır. Diyanet Vak
fı'nın gelişmiş olması Diyanet hizmetlerinin ileride daha da 
büyüyeceğinin delili demektir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında halen görev yapan din 
görevlilerimizden doktora ve master yapmak isteyenleri Vakıf 
olarak yurt dışına gönderilmesini arzu ediyoruz. Müftülük kü
tüphanelerinin zenginleştirilmesinin zarureti vardır. Türkiye Di
yanet Vakfı'nın bugünkü çizgiye gelişi bizi memnun etmiştir. 
Vakfımızın insana yatırım faaliyetini takdirle karşı lıyorum. Asıl 
olan da budur. Bir başka sevindirici husus Süleymaniye med
reselerin yurt haline getirilmesi, gerçekten çok önemli bir ko
nudur, al kışlıyoruz, destekliyoruz. 

Cemal SEBUK 
Uşak Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

Merkezden gelen bir genelgede emekli olmuş din görevlileri
nin irşad hizmetlerinde değerlendirilmesi büyük bir memnuni
yet uyandırmıştır. Genelgeyi bir toplantıda okuduğum zaman 
halktan olan yönetim kurulu üyelerimiz de büyük bir sevinçle 
karşıladılar. Vakıf Mütevelli Heyeti'ne yönetim kurulumuzun say
gılarını ve başarı dileklerini sunarım. 

İlimizde şube çalışmalarımızın hangi noktadan hangi nokta
ya geldiğini ifade etmek bakımından bir iki rakam vermek isti
yorum. Görev yaptığım ilde 1981 yılından 1989 yılının bugününe 
kadar kendi imkanları ölçüsünde ve şubeler çalışma talimatı doğ
rultusunda faaliyet gösteren şubemizin Genel Merkezimize ka
zandırdığı mülk sayısı 30'un üzerindedir. Bunlardan 13 adedi 
cami, 6 adedi Kur'an Kursu, 6 adedi müstakil lojman, 1 müftü
lük sitesi ve 4 adet kira getirici dükkanı vard ı r. 1970 yı lında tek 
bir oda ile hizmet verirken o zamanki r,ı üftülük Jerneği yetkili
lerine çok dil dökmüştüm . Kiraya çıkalım, biraz katkıda bulu
nabilir misiniz? diye. Başkanlıktan da gelen yardımlarla kiraya 
çıkabilme imkanına kavuştuk ama kiralık yer bulmak problemi 
~aş gösterdi. Nereden bir kiralık yer bulsak, ertesi gün vazge-
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çildi. Meğer müftülüğün aleyhinde bir ekip bizim kiralamak is
tediğimiz bütün yerlerden mal sahiplerini tehditle vaz 
geçiriyormuş. Uzun süre mücadele ettikten sonra nihayet bir 
yer bulabildik. Allah'a şükür o günlerden bugünlere geldik. Şimdi 
kendi mülkümüzde oturuyoruz. Vakfımız sayesinde ... 

Veli ÇÖMÇE 
Kiraz Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı 

Sabahki konuşmalardan çok yararlı bilgiler edindik. Başkan
lığımızın, vakfımızın faaliyetlerini öğrendik, mutmain olduk, yet
kililere tesekkür ederiz. 

Kiraz olarak yeni bir ilçeyiz. Vakıf Şubesini 1988 yılında faa
liyete geçirebildik. 1988 yılında gelirimiz 900.000 TL. idi. 1989 
yılında 18.000.000 TL'ye ulaştı. Bölgede irşad hizmetlerinin za
yıflığı hat safhada. Köyleri dotaştık, çok garip şeylerle karşılaş
tık. Öyle köyler var ki; beş vakit namazı sadece imam kendisi 
kılıyor. İçler acısı ... Hemen bir Kur'an kursu açtık. 75 erkek, 
25 de kız öğrencimiz var. Bunların iaşe-ibate masrafları şube
miz aracılığı ile temin edilmektedir. Benim arzum bu yeni ilçe
de din ve diyanet hizmetini canlandıralım, imkanlar verilirse irşad 
hizmetlerinde büyük mesafeler katedilir ve Kiraz ilçesinde hal
kımızdan alacağımı z güçle de hizmetlerimiz devam eder. 

Niyazi KAYA 
Ödemiş Müftüsü ve Türkiye Diyanet· Vakfı Şube Başkanı 

Böyle bir toplantıdan aldığımız bilgiler hizmetlerimize ışık tu
tacaktır. Vakfımızın çeşitli faaliyetlerini destekliyor ve gerçek
leştirilmesini temenni ettiğim bazı hizmetleri noktalar halinde 
sunmak istiyorum. 

Emekli ve din görevlileri için dinlenme evlerinin açılmasını, 
erkek öğrenci yurtları açılan yerlerde kız yurtlarının da açılma
sını takdirle karşılıyor ve faaliyetin di ğer illere yayılmasını te
menni ediyoruz. 

İ rşad hizmetlerine merkezden destek sağlanmasının hizmeti 
bir, kat daha artıracağına inanıyorum ve arz ediyorum. 

Çocuklara yönelik yayınlara önem verilmesini ve Diyanet Ço
cuk Kulübü gibi kulüpler kurulmasını da teklif ediyorum. 

DALAMAN Müftüsü ve Şube Başkanımız Hayri TOKSOY, dini 
eğitimin programlarının ıslahı için istişari toplantıların düzen
lenmesini, 

TİRE Müftüsü ve Şube Başkanımız Gıyasettin BİLİCİ , il ve 
ilçe müftülüklerinin araba, lojman ve müftülük sitesi gibi asıl 
hizmetlerimize vasıta olan araç ve gereçlerin vakıf sayesinde 
kavuştuğunu ve Vakfa müteşekkir olduğunu, 

MENEMEN Müftüsü ve Şube Başkanımız Nihat ÖZER, 14 
yıl sonra böyle bir toplantının yapılmasının sevindirici olduğu
nu, izmir'de 500 kişilik yurdun yapılmasın ın da büyük bir ihti
yacı giderdiğini, 

BUHARKENT Müftüsü ve Şube Başkanımız Yusuf DEMİR
YÜREK, başarılı din görevlilerinin her yıl tesbit edilerek ödü
lendirilmelerinin faydalı olacağını, dil öğrenmek isteyen 
müftülerimizin 6 ay süre ile dil kursuna gönderilmelerini, 

KALE Müftüsü ve Şube Başkanımız Osman KALELİ, bir va
tandaş 100 yatak kapasiteli bir Kur'an Kursu yaptı rdı ve Vakfı
mıza bağışladı. Başkanlıktan öğretici ve hizmetli geldiği takdirde 
bu kursun en kısa sürede öğretime başlayacağını, ifade ettiler. 
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Bursa Bôlge Toplantısında Vakfımız Genel Müdürü Kemal Güran şube başkanlarına bilgi verirken 

BURSA 
BOLGE. TOPL\NTISI 

Vakfımız Dokuzuncu çalışma ve icra programı çerçevesinde 
yapılan Bölge Toplantılarının sekizincisi Bursa'da 2.12.1989 ta
rihinde yapıldı. 

Toplantı, ev sahipliğini üstlenen Bursa Müftüsü ve Şube Baş
kanı Zeki Soydal' ın hoş geldiniz konuşması ile başladı. Soy
da!, Bursa'da 8 ncisi düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Bölge 
Toplantısının yüce milletimize hayırlı olmasını, milli birlik ve bü
tünlüğümüze aramızdaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını n güç
lenmesine ve gelişmesine vesile olmasını dilerim dedi. 

Bu konuşmadan sonra Vakıf Mütevellli Heyeti adına proto
kole hoş geldiniz dernek ve toplantının açış konuşmasını yap
mak üzere Mütevelli Heyeti Başkanı Halit GÜLER'e söz verildi. 
GÜLER;Vakfın kuruluşundan bugüne kadar Vakıf ruhuna, hayı r 
gayretine ve insana hizmet götürme ihlasına uygun olarak prog
ramını yürüttüğüne işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Di
yanet işleri Başkanlığımızın kadrosunun artmasına hizmetlerinin 
yurt çapında çoğalmasına ve ağ ırlı k kazanmasına paralel ola
rak Türkiye Diyanet Vakfı'nın da güçlendiğini detaylandığını 
görüyoruz" dedi. Halit GÜLER toplantının amacını acıklarken 
de şöyle dedi: "Şimdiye kadar siz değerli şube başkan.larırnızla 
T.D.V. münferit ölçüde zaman zaman bir araya gelmiş ve bir 
takım meselelerin müzakereleri yapılmıştır. Bu bir araya geliş
leri yeterli bulmayan Mütevelli Heyetimiz bütün sube baskanla
rırnızla münasip yerlerde bir araya gelmeyi ve T.D.V. 'nın mevcut 
durumunu ve gelecekteki projelerini tartışmayı uygun görmüş
tür. Bu niyetle ülkemizin çeşitli bölgelerinde toplantılar yapmış 
8 ncisini de huzurlarınızda yapıyoruz. Sayın Diyanet İşleri Başkanı
mıza, Sayın Valimize, Sayın Garnizon Komutanımıza, sayın 

Emniyet Müdürümüze, siz Sayın Müftü ve Şube Başkanlarımı
za teşekkür ederim." 

Topl antının üçüncü konuşmasını Bursa Valisi Erdoğan ŞA· 
HİNOGLU yaptı. Şahinoğlu T.D. V. 'nın Bursa'da yapmayı planla
dığı bu bölge toplantısını memnuniyetle karşıladığını belirterek 
sözlerini şöyle sürdürdü.0Türk tarihinde özellikle Osmanlı dö
neminde Vakfın önemli hizmetleri olmuş, sosyal bir varlık ola
rak cemiyete değerli hizmetler vermiş, toplum arasında büyük 
bir itibar kazanmıştır. Cumhuriyet döneminde Vakıflarımızın bu 
önemli çalışmaları aynen devam etmiştir. Türkiye Diyanet Vak
fı'nın da gördüğüm , yakınen izlediğim kadarıyla değerli çalış
malarını müşahade ediyoruz ve bu günde güzel çalı şmasının 
bir örneğini ilimizde görüyoruz~' 

. Vali Erdoğan ŞAHİNOGLU'nun konuşmasından sonda Diyanet 
işleri Başkanı ve Vakfımız Şeref Başkanı Prof.Dr. M.Said YA
ZICIOGLU'na söz veıildi. Prof.Dr. YAZICIOGLU, Başbakan Sayın Yıl
dırım Akbulut'un Bölge toplantısına katılan müftü ve şube 
başkanlarına selam ve başarı dileklerini ileterek sözlerine baş
ladı . Prof.Dr. YAZICIOGLU şöyle dedi: "Diyanet İşleri Başkanlığİ 
ülkenin birlik ve bütünlüğünde en önemli fonksiyondur. Baş
kanlık olarak bütün grupların üzerinde ve bütün vatandaşları
mıza kucak açmış bir teşkilattır. Din hizmetini hiç bir 
gruplaşmaya mahal vermeden hizmetin yürütülmesinden de 
mutluluk duyuyorum" dedi. Başkan Prof.Dr. YAZICIOGLU Diya
net işl eri Başkanlığı ' n ı n bu yıl çıkması beklenen teşkilat kanu
nundan ve Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ol uşturulması çalışmaları 
ile Başkanlı ğın 1990 yılı bütçesi hakkında bilgi verdi. Prof.Dr. 
M.Said YAZICIOGLU "Dünyanın her geçen gün değiştiğini ve ge
liştiğini , Türkiye'nin de bu değişim ve gelişmeye hazı r olması 
gerektiği ni vurgulayarak D.l.B.' lı ğı gibi ulvi bir teşkilatın sorum
luları olarak teşkilatımıza yakışır bir şekilde hizmet vermeliyiz. 
insanımızı bu değişim ve gelişme karşısında özbenliğini , inan
cını koruyabilmeli, muhafaza edebilmeli ve yaşatabilmeliyiz. in
sanımızı hazırlayabilmeliyiz. " dedi. Prof.Dr. YAZICIOGLU 
konuşmasını şöyle tamamladı. "Biz din alanında üzerimize dü
şen görevi yürütmek zorundayız. Onun için bir takını yenilikler, 
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yeni teklifler, ileriye dönük faaliyetlerin, yeni projelerin gerçek
leştirilmesine çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin geldiği noktayı ke
sinlikle küçümsememek lazımdır. Pek çok . zorluklar vardır, 
anlayışta bazı zorluklar vardır. Bugün Türkiye'nin sıkıntı çek
tiği bazı noktalar vardır. Bu noktalardan bir tanesi misal ola
rak söylüyorum laiklik anlayışıdır. Bu konuya maalesef aşırı 
uçların yaklaşması söz konusudur. Bir kesim var diğer kesi
mi dinsiz olarak görüyor, bir kesim var diğer kesimi gerici 
olarak görüyor, irticacı olarak görüyor vs. Evet artık Türki
ye'nin bu zıtlıklardan yavaş yavaş kurtulması gerekiyor. Bu 
iki aşırı ucun yavaş yavaş birbirlerine doğru yürümeleri la
zım, belli bir seviyede her iki kesimi de rahatlatıcı bir çözü
me yavaş yavaş ulaşılması , konuşulması, tartışılması ama 
çok müsbet bir şekilde daha yapıcı, daha olgun bir biçimde 
akademik bazda tartışılıp her iki aşırı ucun yavaş yavaş bir 
noktaya gelmesi lazımdır.' Türkiye artık bu zıt kutuplardan 
çekeceği kadar çekmiştir. İşi tek taraflı ele almanın bir ma
nası da yoktur. Bu toplum her şeyin en güzeline layıktır. 

İşte gerçekten karmaşık, hassas ve zor görevler üstlenen Baş
kanlığın her alandaki hizmetlerini desteklemek üzere kurulmuş 
Türkiye Diyanet Vakfı ' nın bu Bölge Toplantıları neticesinde bu 
alandaki darboğazların aşılması konuları görüşülecek, çalışmalar 
dile getirilecek, sıkıntılar varsa onlar çözülecek, hizmeti bugünkü 
açıdan daha ileriye nasıl götüreceğinin arayışı içinde olunacak
tır. Bu çalışmaların başarılı geçmesini dilerim." 

Başkanlığını Prof.Dr. M.Said Yazıcıoğlu'nun yaptığı toplan
tının ikinci bölümü Halit Güler'in konuşmasıyla başladı. Halit 
Güler T.D.V. ' nın kuruluşundan, kuruluş gayesinden ve Diya
net İşleri Başkanlığı hizmetlerine katkıları ile merkezde yapılan 
çalışmalardan, faaliyetlerden ana başlıklar halinde sözetti. Bu 
konuşmadan sonra Vakfımızın Genel Müdürü Kemal Güran söz 
aldı. Güran, Vakfımız merkezi ile şubeler arası ilişkilerden ve 
şubelerin çalışmalarında dikkat edecek hususlara değinerek ko
nuşmasını tamamladı. Kemal Güran ' ın konuşmasından sonra 
Bağlı Kuruluşlar Koordinatör Vekili ve Vakfımızın Mütevelli He
yeti Üyesi Yakup Üstün söz alarak bağlı kuruluşlarla ilgili bilgi 
verdi. 

Bütün yurtta ve dünyada ilgi görmeye başlayan ve 1 nci cildi 
piyasaya çıkan Vakfımız İslam Ansiklopedisi adına Ansiklopedi 
Genel Müdürü Vard.Doç.Dr. Halis Ayhan söz al.dı. 
Vard.Doç.Dr. Ayhan; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı pek çok hizmetleri ya
nında geçmiş yıllarda uzun istişareler ve bazı tered
dütler sonucu haklı bir anlayışla önemli bir ihtiyacın 
artık memleketimizde yerine getirilebileceği kararını ge
rekli görmüşler, sonunda kararın verilerek İslam An
siklopedisinin yayın hayatına başlatıldığını ve tah
min edilmeyen kalite ve güzellikte de piyasaya arze
dildiğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü. 
"Bütün dünyada dinlere baktığımız zaman yöneldiği 
temel konular eğitim, öğretim , sağlık, kitaptır. Bu üç 
sahadaki çalışmaları ile dinler, düşünce tarihi boyun
ca insanlığın geçirdiği din, felsefe-din gibi ilişkilerini bir 
temele oturturlar. 19. Yüzyıldaki amansız din düşman
lığını geçiren batı 20. Yüzyılın başında o günkü anla
yışla toplumun sosyal, psikolojik meselelerini çok iyi 
çözen din görevlileri, din alimleri dine iadei itibar sağ
lamak için ne yapılması gerektiğini çok akıllıca çözmüş
ler kendi ülkelerinin meseleleri ışığında dini hayata 
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itibar sağlamışlar, dine dönüşü sağlamışlardır. Bu işi 
yaparken eğitim, öğretim yapmışlar, dünyanın her ye
rinde öğretim kurumları açmışlar, kolejler açmışlar, 
kendi dini düşüncelerini Vakıflar aracılığıyla bu okul
larda geliştirmişler, bu okulda insan yetiştirmişler sonra 
yayın hayatına yönelmişler, çocuk edebiyatına yönel
mişler, her sahada kitap ve neşriyat yapmışlar, sağlık 
faaliyetlerine yönelmişler, hastanaler açmışlar, tedavi 
kurumları açmışlar, insanlığın çok muhtaç olduğu her 
alanda faaliyet yapmışlardır ... 

Türkiyemiz İslam Ansiklopedisi hazırlama konusun
da çeşitli tecrübeden geçmiştir. Bugün bulunduğu nok
tada İslam alemine örnek teşkil edecek müesseselerini 
kurmuş, bazı sıkıntılarımız olmasının yanında pek çok 
işleri geçmişte başarmış, bu tecrübenin ışığında da ge
lecekte pek çok problemlerimizi çözeceğimiz ümidini 
muhafaza etmiştir . Allah'ın yardımıyla bunları başa
racağımızı umabiliriz. İşte dinimizin bize öğrettiklerini 
yetişmekte olan nesillere ve bizden sonraki nesillere 
aktarabilmek bakımından teşkilatımıza yakışan önemli 
işlerden biriside kitap yayınlamaktır, kitap ortaya koy
maktır. 

Biliyorsunuz Allah'ın ilk tebliği Peygamber (a.s.)'in 
şahsında bütün insanlığa okumak ve kalemle yazı yaz
mayı teşvik ederek başlamış olması medeniyette,kül
türde bir kalıcılığı ifade ediyordu. Yani kültürün 
kalıcılığını, devamını tarih boyunca nesillerden nesil
lere intikalini sağlayan tek şey kitaptır. Zaten bütün bü
yük medeniyetler kitap medeniyeti etrafında 

kurulmuştur. Atalarımızın 9'ncu yüzyıldan önceki devre
sindeki tarihine baktığımız zaman bir kutsal kitabı olma
dığı için yazılı bir medeniyeti yoktur. Ne zaman ki Kur'an
ı Kerim'i tanıdılar; büyük bir medeniyet cümlesine girdi
ler ve asırlarca bu medeniyetin liderliğini yaparak Kitabın 
her milletin hayatında devamlılığı, kalıcılığı, kültürün mu
hafazasını ve gelişmesini sağlayan en önemli unsur 
olarak gördüler. Bu kitapların her devrin ihtiyacına ce
vap verecek tarzda yenilenmesini de söylemişlerdir. 
Kutsal kitabın etrafına bağlı olarak her türlü ilimde, dü
şüncede, edebiyatta yazılı eserleri meydana getirebil· 
mek için o eserlerin o asrın insanlarına hitap edece~ 
tarzda ortaya konulması gerekmektedir. 17. yüzyı 
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lın sonuna kadar İslam alemi bu işi hakkiyle yapmış
tır. Gerçekten bu konuda araştırma yapan bütün 
araştırmacıların ittifak ettiği bir konu vardır. 9-10-11-12. 
yüzyılda dünyanın hiç bir yerinde kitap medeniyeti, me
deniyetimizin her unsurlarında olduğu gibi kitap ve kü
tüphane hadisesi hiç bir millette bu ölçüde yoktur. 9 
ve 10. asırda dünyanın en büyük kitaplarını keyfi
yet ve kemiyet üzerinde bu müslüman alimler ve ço
cukları, 15 ve 19. asırda adeta okumayan, kitaplardan 
uzak yaşayan, ezberleyen, nakleden, toplum haline 
gelmiş . Halbuki hepimiz biliriz ki Allah Kelamından 
başka hiç bir şey ezberlemenin ibadet olarak hiç bir 
değeri yoktur. Fakat biz bir sürü ibareleri hafızalara 
yüklemişizdir. Sonra batı ne olmuş. Batı 17. yüzyıldan 
itibaren her müessesesinde rönesans ve kendine gö
re yeniden organizasyona girerken kitap mevzuunda 
da çok enteresan bir noktaya gelmiş , insanların ihti
yacını nasıl karşılayacağını araştırmış bir taraftan ilk 
çağın filozof alimlerinin olmadığı ,ilmi derinleşmenin ih
tisaslaşmanın olduğu asra girilmiş, öbür tarafta da in
sanların yüzlerce kitaptan aradığını bulmalarının 
mümkün olmadığı gerçeği görülmüş ve hadise çok gü
zel yakalanmış her millet kendi kültürünün,kendi dini
nin,kendi sanatının ,kendi medeniyetinin her sahasında 
kalıcı, her nesilden insanların eline verilebileceği eser
leri h ızlandırmamış ve bir çok ülkede;mesela Alman
ya'da kendi kültürüne ve antik kültüre ait hala· 
devam eden yüzlerce cilde varan Ansiklopedik eser
ler yayınlamışlar , bir kısmını bitirmiş, sanat tarihi de
miş, diğerine filozoflar tarihi demiş çeşitli kavramlar 
etrafında pek çok eserler meydana getirmiş. 

Bütün ülkeler bunu yapmış, çok ciddi eserler ortaya 
çıkmış, bunlardan öte başka milletlerin kültürlerine, başka 
milletlerin doğrudan dini değerine yönelik eserler meyda
na getirmişler ve bugün İslam dünyasında ve dünyada ilk 
örnek 1908-1938 38 yıllık bir çalışmayla Hollanda' da 
bir müessesenin öncülüğünde bütün batılı ilim adam
larının kısmen İslam aleminden alimlerin de katıldığı 
bir eser ortaya çıkarılmış. İngilizc~, Fransızca, Almanca 
olarak bu eser hala günümüzde lslam dünyasının, batı 
dünyasının müracaat kitabı haline gelmiş , el kitabı ha
line gelmiş . İsla_mi konularda bir meseleyi merak edi
yorsanız, bir konuda araştırma yapacaksanız; bir 
kütüphanede müracaat edeceğiniz eser budur. Üniver
sitelerde hocalar öğrencilerine bu kitapları gösterirlerdi. 
Biliyorsunuz 1939 yılında M.E.B.' lığı bu eseri Türkçe 
ikmal ederek tercüme edilmesine girişilmiş ve geçen 
yıl tamamlanarak ve_ 13 cilt halinde yayınlanmıştır. 
Şimdi müsteşriklerin lslam kültürü ile ilgili bir eseri or
taya koymaları dünya kültürüne ve dinimizin mesele
lerine nasıl ehemmiyet verdiklerinin bir göstergesidir. 
Hangi niyet ve maksatla olursa olsun ortada objektif 
bir eser vardır. Bu eserrle metod bakımından fevkala
de güzel bir metod kullanmışlardır. Tabiatıyla değer
lendirmeleri kendi açılarından olduğunun yer yer ör
nekleri vardır. Bunun yanında İslam dünyasında;geç
mişte, Türkiye için ilk ve orta çağda yapılan eserleri 
fihristleri, lügatları bu manada ansiklopedik eser ola-
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rak başlangıç olarak takdirle karşılamanın yanında,za

ten 1939'Iardan sonra bu konuda yapılan 
çalışmalardan netice alınamamış .özel yayınların gay
retleri var. 1940'1ı yıllarda o günkü alimler; müsteşrik
lerin az önce bahsettiğim yayınlarını görünce kendi 
alimlerimizin kaleminden bu eseri meydana getirelim 
demişler ve başarılı olamamışlardır. Türkiyemizdeki ça
lışmalar yanında özel yayınevlerinin netice alınamayan 
gayretlerinide belirttikten sonra İslam dünyasına kısaca 
bakalım. Kuveyt' te fıkıh çalışmaları 1960'1ı yıllarda baş
lamış, 1 O fasikül yayınlanmış sonuca varamamışlar, Mı
sır'da 1933' Ierde yine bir ansiklopedinin tercümesine 
başlanmış fakat bunda da sonuca varılamamıştır. Am-

Bursa Bôlge Toplantısının yapıldığı güıı Vakfımız ıarafıııdan çıkarıfan 

Is/anı Ansiklopedisini tanımak isteyen Türk Sanat Müziği Sanatçısı inci 
Çayırlı ile Malaıyasporlu Onal'a Mütevelli Heyeti Başkanı Halit Güler 
lslam Ansiklopedisi birinci cildini hediye ederken 

man'da bir çalışma vardır. Fakat henüz neşri yapıla
mamıştır. Ürdün'deki çalışma Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
İslam Ansiklopedisi çalışmalarına başladığı zaman ku
rulmuş ama henüz örnek fasikül dahi çıkmamıştır. 
İran 'da bir çalışma vardır. Oradan da sonuç alınama
mıştır. İslam dünyasında da durum budur. İşte bu şart
lar altında kültürümüzü, İslamın her türlü ıstılahını, 
tarih, sanat, devlet adamlarımızın hayat hikayelerini 
ulaşabildiğimiz kadarıyla İslam dünyasındaki bütün 
kavramları , Türkiyemizdeki kavramların , İslamı ilgilen
diren kavramların tamamını ifade edecek 22.000 mad
deyi yazma çalışması geçirdiğimiz 5 yıllık bir dönemde 
% 90 nisbetinde maddenin yazımı programlanmış ona 
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göre bütün kaynaklar taranmış, çağımızın en modern 
teknik imkanları kullanılarak bütün bu maddeler bilgi
sayara yük.lenmiş bunun için çok seviyeli bir kütüpha
ne kurulmuş, dökümantasyon araştırmaları devam 
etmekte, her maddenin çeşitli dillerden kaynak bilgi
leri toplanmakta ve bütün çalışmalardan sonra Türki
yemizdeki fakültelerin içinde ve dışında olan binden 
fazla ilim adamımıza ulaşmış durumdayız. 560 ilim ada
mımızın halen yazar olarak bize maddeleri gelmiş du
rumda, bu altyapılar bu çalışmalar tamamlandıktan 
sonra gördüğümüz eserin yayınına geçen yıl 1 Kasım
dan itibaren başlanmıştır. O günden itibaren her ay bir 
fasikül olarak yayınlanması sağlanmış ve bugüne ka
dar gelmiş bulunuyoruz. Allah izin verirse önümüzde
ki yıl 9 ayda ikinci cildi, ondan sonraki yıllarda da altı 
ayda bir cilt vermeyi planlıyoruz. Bu çalışmalara eme
ği geçen herkese·ve sizlere teşekkür ederim." 

Bu konuşmadan sonra şube başkanlarına söz verildi. 

Şube başkanlarından ilk sözü ÇANAKKALE Müftüsü ve Şube 
Başkanı Habip Görün aldı. Görün, Mütevelli Heyeti'nin hizmet
lerini takdirle karşıladığını, şehitlerin yatağı Çanakkale'de Cum
huriyet döneminde bir tek caminin yapıldığını müftülük ve şube 
olarak bunun bilinciyle ir-şad ve cami yapımına ağırlık verdikle
rini söyledi. 

ESKİŞEHİR Müftüsü ve Şube Başkanı Nizamettin Şahin Vak
fın hizmete başladıktan sonra din ve Diyanet hizmetlerinin göz
le görülür hale geldiğini , İslam Ansiklopedisinin bunun en canlı 
kanıtı olduğunu söyledi. 

KARACABEY Müftüsü ve Şube Başkanı Süleyman Halatçı , 
YILDIRIM Müftüsü ve Şube Başkanı Yusuf Bilgin, BANDIRMA 
Müftüsü ve Şube Başkanı Osman Şarklı , SAVAŞTEPE Müftü
sü ve Şube Başkanı M.Basri Bozkuş , ALPU Müftsü ve Şube 
Başkanı Gürbüz Yılmaz, BİLECİK Müftüsü ve Şube Başkanı 
Mehmet Yağcı , EDREMİT Müftüsü ve Şube Başkanı Yahya Ak
man, ECEABAT Müftüsü ve Şube Başkanı Mustafa Ayer gö
revli bulundukları bölgelerde gerçekleştirdikleri hizmetlerde bir 
takım aksaklıkların olduğunu dile getirerek merkezden çözüm 
yolu istediklerini ifade ettiler. 

SİVRİHİSAR Müftüsü ve Şube Başkanı Halil Ertan bölgesin
deki çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra lslam Ansiklo
pedisindeki doğru-yanlış cetveli ile ilgili olarak şöyle dedi. 
"Bugüne kadar yapılamayan bir işi Vakfımız Elhümdülillah ba
şarmıştır. Bundan büyük sevinç duyuyoruz. İslam Ansiklope
disi piyasaya çıktıktan sonra bir çok kimse muhtevası ile 
ilgilenmiyor da doğru-yanlış cetveli ile ilgileniyor. Oysa böyle 
büyük bir eserde doğru-yanlış cetvelinin olması son derece nor
maldir. Namazda bile hata yapılabiliyor, sehiv secdesi ile dü
zeltiliyor, telafi edilebıliyorsa, Ansiklopedilerde böyle bir doğru 
yanlış cetvelini büyütmek bence biraz art niyetliliktir. 

YUGOSLA VYA'DAN 
GELEN İKİ AYRI 

HEYET VAKFIMIZI 
ZİYARET ETTİ 
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Yugoslavya Zagrep Is/anı Merkezi Başkanı Salim Sadiç, Zagrep Oımii imam
hatibi Mustafa Meriç, Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Halit Güler, Di
yanet İşleri Başkanı Prof.Dr. M.Said Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret 
ederken. · 

Diyanet İşleri Başkanlığı çalışmaları hakkında bilgi alış
verişinde bulunmak üzere Yugoslavya'dan gelen Yugoslavya 
Zagrep İslam Merkezi Başkanı Salim Sadiç, Zagrep Ca
mii imam-hatibi Mustafa Meriç önce Diyanet işleri Baş
kanlığını daha sonra da Vakfımızı ziyaret etti. 

Vakfımız çalışmaları hakkında bilgi alan heyet Ankara 
ve İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunarak yurdumuzdan 
ayrıldı. 

Yugoslavya Din İşleri Sorumlusu Yakup Se/imovski, D.İ.B. Prof.Dr. 
M.Said Yazıcıoğ/u, Vakfımız Mütevelli Heyeti üyeleri, Dr. Lütfi Do
ğan, .Burhan ôzfaıura, Talat Şimdi. 

Çeşitli konularda araştırma ve inceleme yapmak üzere 
Yugoslavya'dan yurdumuza gelen ikinci heyet ise Yugos
lavya Din İşleri Sorumlusu Yakup Selimovski, Yugoslav
ya Diyanet Meclis Başkanı Abdülhak Salih, Yugoslavya Din 
İşleri Sorumlusu Muhammed Aruçi Vakfımız çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. 

Türkiye'de beş gün kalan heyet Ankara, İstanbul ve Kon
ya'da inceleme ve temaslarda bulundu. 

Her iki heyetin ülkemizde kaldıkları sürede iaşe ve ibate 
masrafları Vakfımızca karşılandı. Ayrıca ülkemizi temsil 
eden çeşitli hediyeler verildi. 
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YAYINLARIMIZI 
HÜSEYİN ÖZTÜRK TANITIYORUZ 

Adı 

BASiLi YAYINLARIMIZ 

,f 1 ... 
,~- .ıi -~---~· - ... -.--• ~ 

.·~~~~:.:i,l 

: İSLAM ve TÜRK KÜLTÜRÜNÜN 
UZAK DOGU'YA YAYILMASI 

Ocak 1990 

İkinci bölümde; Moğol İmparatorluğu 'nun ortaya çı
kışı ve Kore'nin Moğol hakimiyeti altına girmesiyle baş
layan Orta Asyalı Müslümanların Kore ile 
münasebetleri, Moğol İmparatorluğu'nun idaresinde 
çok önemli rol oynayan Orta Asyalı Müslümanların, Mo
ğol hakimiyeti altında bulunan Kore topraklarına gel
mesiyle başlayan Kore-Müslüman Ülkeler İpek Yolu 
temasları , mevcut olan Kore ve Çin kaynaklarının de
ğerlendirilmesiyle tesbit edilerek, önce Müslüman
Moğol ve Moğol-Kore münasebetleri tedkik edilmiş ve 
sonra da Müslüman ülkeler Kore münasebetleri orta
ya konmuştur. Bilhassa bu bölümde Kore'ye gelen 
Müslümanların ekseriyetinin Orta Asyalı olduğuna dik
kat çekilerek Türklerin Kore'deki dini ve kültürel faali
yetleri ve bazı Türk Kültür unsurlarının Kore toplumu 
üzerindeki tesiri hakkında yeni bilgiler verilmiştir. Bu
nun için XIII. yüzyılın sonlarına doğru Kore'ye yerle
şen ve torunları halen büyük cemaat halinde ülkenin 
hemen hemen her köşesinde yaşamakta olan Doksu 
Chang ailesinin atası , SAMGA adlı bir müslümanın 
menşe' i hakkında şimdiye kadar bazı Koreli alimlerin 
ileri sürdükleri Arap menşe'i nazariyesine karşı geniş 

Yazarı 

Basım Yılı 
Fiyatı 

Doç.Dr.Cemil Lee (Doç.Dr.HEE-SOO LEE) çaplı yeni değerlindirmelerle Samga'nın kökeni hak-
1988 kında yeni bir görüş ortaya çıkarmaktadır. 
Ciltli-15.000 TL. Ciltsiz-10.000 TL. 

Baskı Adedi 10.000 

"İslam ve Türk kültürünün Uzak Doğuya Yayılması" 
adlı eser, Koreli müslüman yazar ve araştırmacı 
Doç.Dr. Cemil Lee (Hee-Soo Lee) tarafından uzun bir 
araştırma sonucu kaleme alınmış. Yazarımız bu araş
tırmasında Arapça, Farsça, Türkçe ve Kore kaynakla
rını mukayeseli bir şekilde kullanmış, kaynak 
malzemesini çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalarla bir
likte değerlendirmiştir. 

Böylece bu çalışma, VIII. yüzyılda asrımızın ilk yıl
larına kadar müslümanların Kore ile genel münasebet
leri ve Türk-İslam kültürünün etkisi üzerinde, mevcut 
olan Doğu-Batı İslam kaynaklarını, ilmi değerlendirme 
yoluyla şimdiye kadar yapılmamış iki farklı kültürel da
irenin, tarihi ilişkilerini tesbit etmış , Konu açısından 
ilk deneme olan bu çalışma, yine bu sahada yapıla
cak ilmi araştırmalara ışık tutacak, yol gösterecek güçlü 
bir eser. 

350 sahifeden meydana gelen kitabımız girişi ile üç 
ana bölüm ve Kore Harbi (1950-1953)'nden sonra Türk 
askerlerinin sayesinde Kore'de yeniden başlatılan İs
lami faaliyetleri kapsayan bir ek bölümden meydana 
gelmektedir. 

· Birinci bölümde; VIII-XIII yüzyıllar arasında müslü
manların Kore ile deniz yolu münasebetleri devri in
celenmektedir. Müslüman ülkeler-Çin, Çin-Kore 
münasebetlerinden bazı ortak noktalar gözönüne alı
nıp, Kore, Çin ve Japon tarih kaynaklarında kaydedi
len, bu konuyla ilgili bazı malumatlar dikkatle 
incelenmekle beraber 17 müslüman müellifin 20 coğ
rafya ve tarih eseri üzerinde ayrıntılı değerlendirme ve 
tenkidi yapılmaktadır. 

Üçüncü bölüm; XVI-XIX. yüzyıllar arasında Müslü
manların Doğu Asya ile münasebetlerinin inkıta dev
rinden sonra yeniden başlayan devri (XIX. yy sonları 
XX.yy ilk yarısı)dir. Bilindiği gibi XVI-XIX. yüzyıllar ara
sında Doğu Asya'daki milletlerarası ticaret üstünlüğü
nün Müslümanlardan, Portekiz, İspanya, Hollanda gibi 
Batı ülkelerinin eline geçmesinden dolayı bu devirde 
müslümanların Doğu Asya bölgeleriyle temasları ke
sintiye uğradıktan sonra XIX. yy. sonlarına doğru Sul
tan il. Abdulhamid'in Uzak Doğu'da uygulanan 
Pan-İslamik faaliyetleri çerçevesinde bu bölgede ye
niden İslam unsurlarının canlandırılmasına kadar de
vam etmiştir. Bu bölümde Uzak Doğu'da uygulanmak 
istenilen Pan-isıamik faaliyetlerin gerçek içyüzünü, Os
manlı ve Batılı arşiv belgelerine dayanarak incelemekle 
beraber Kore ve Japonya'da modern İslamiyetin yer
leştirilmesine büyük katkıda bul~nan Rusya Müslü
manlarından Kadı Abdürreşid lbrahim Efendi'nin 
Japonya'da yaptığı olağanüstü Pan-isıamik faaliyetleri 
ve onun Kore seyahat notları üzerinde de durulmak
tadır. Bilhassa, Rusya Bolşevik ihtilali (1917)'nden son
ra Kazan Türklerinin Kore'ye yerleşmeleri onların dini 
ve kültürel faaliyetleri de kısaca incelenmektedir. 

Dördüncü bölümde ise; Kore Harbi anlatılıyor. Türk 
devletinin savaşa girişi , savaştaki durumu, savaş son
rası durumu çok canlı olarak ayrıntılarla izah edilmek
te. Bugüne kadar anlatılan Kore Harbini bir Koreli 
araştırmacıdan okumak oldukça farklı ve değişik. Eser 
tarih kültürümüze de yeni bir pencere açmış . 

Vakfımızın yayınları arasında çıkan ve kısa zaman
da birinci baskısı tükenen eser, bütün çevrelerce ilgi 
görmüş. 2 nci baskısı yapılacak olan "İslam ve Türk 
Kültürünün Uzak Doğu'ya Yayılması" kitabının Japon 
ve Kore dilleri ile birlikte İngilizce ve Arapça'ya da ter
cüme edilmesi planlanıyor. 
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Vakı/7.ır f-lafııı.sı ııedcııiylı: Viikılların rıılıumı okııııan Mevlid-i Şeri( ve 
Hıııim dı,,ısını ıakibedcrı cem,ıaı. 

Vakıflar Genel Müdürfüğü'nce her yıl Aralık ayının ilk haftasında çeşitli etkinlik/erte kutlaııaıı:Vakıf 
Haftası bu yıl 4-11 1989 Aralık günlerinde kuıtandı. 

7'nci Vakıf haftasına Vakfımız da çeşiıfi programlarla katıldı. 

• 200 FAKİR AİLEYE 
YAKACAK 

VAADiMi YAPILDI 

• 500 ORTAÖGRENİM 

ÖGRENCİSİ GİYDİRİLDİ 

Ankara'nan çeşitli gecekondu 
semtlerinden tespit edilen muhtaç 
ve fakir 200 aileye yakacak yardı
mı yapıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara 
Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile ya
pılan işbirliği sonucu Ankara'nın 
gecekondu semtlerinde bulunan 
ortaokul ve liselerden seçilen 500 
öğrenci tepeden tırnağa giydirildi. 

5 Aralık 1989 tarihinde yapılan 
törene Devlet Bakanı Cemil ÇİÇEK_. 
Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfı
mız Şeref Başkanı Prof.Dr. M.Sa
id YAZICIOÖLU, Yugoslavya 
Din İşleri Sorumlusu Yakup SE
LİMOVSKİ, Yugoslavya Diyanet 
Meclis Başkanı Abdul Hak Salin, 

Yugoslavya Diyanet İşleri Basın 
sözcüsü Muhammed ARUÇİ Mü
tevelli Heyet Başkanımızı Halit 
GÜLER ve Mütevelli Heyeti üye
leri, Kredi ve Yurtlar Kurumu Ge
nel Müdürü O.Nuri FİLİZ, eski 
Devlet Bakanı Dr. Lütfi DOÖAN 
ve kalabalık bir davetli topluluğu 
katıldı. 

Törende bir konuşma yapan 
Halit GÜLER; Vakıflar haftası
nın vakıf ruhuna vakıf heyecanı
na yardımlaşma gayretimize ve 
hayır duygumuza uygun merasim
lerle kutlandığını ifade ederek bu 
hafta münasebetiyle yurt çapında 
tertiplenen onurlu merasimlerle 
vakıf anlayışı, vakıf gelenği, vak-

ıf lüzumunun dile getirildiğini söy
ledi. Güler, devamla şöyle dedi. 
"Takdir edersiniz ki Türkiye Di
yanet Vakfı böyle bir program
dan, böyle bir heyecandan, böyle 
bir sevinçten, böyle bir kültür an
layışından elbette uzak kalamaz. 
Bizlerde pekçok hayır müessesele
rinde görüldüğü gibi Vakıflar Ge
nel Müdürlüğümüzce tertiplenen 
bu haftaya bakışımızı, ilgimizi, 
takdirimizi ifade etmek için bazı 
merasimler tertipledik. Bu mera
simlerden bir tanesini değerli hu
zurlarınızda icra etmiş oluyoruz. 
Bu merasim 200 fakir aileye yar
dım yaparak ve Ankara Milli Eği
tim Müdürlüğü tarafından 

seçilmiş 500 yavrumuzu giyindire
rek, sevindirerek ve onların ken
di dünyalarına katılmak ve onlarla 
beraber olduğumuzu ispatlamak 
için tertiplenmiş bir merasimdir. 
Ayrıca cuma günü Kocatepe Ca
mii 'nde vakfedenlerin ruhuna ba
ğışlanmak üzere mevlidi şerif ve 
hatmi şerif okutulmuştur. 

Bu merasimler semboliktir. Va
kıflar haftasına ilgimizi, ihtiyaç 
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sahiplerine yarçlım yapma gayre
timizi ve niyetimizi belirleyen mü
tevazi bir törendir. Gönlümüz 
isityor ki daha çok insana yardım 
edebilelim. İçimiz de samimiyetle 
kükrüyor ki daha çok gencimizin, 
daha çok yavrumuzun, daha çok 
öğrencimizin yanında ve yakının
da olabilelim. 

Değerli davetliler, öylesine bir 
konu ki, öylesine bir his ve heye
can ki, öylesine bir yardımlaşma, 
yakınlaşma gayreti ki takdir eder
siniz ki bunu birkaç cümleyle ifa
de etmek mümkün değildir. Türk 
Milleti'nin geçmişi, Türk Milleti'
nin tarihte insana bakışı, Türk 
Milleti'nin dünya coğrafyasına ge
tirmiş olduğu ahlak ve medeniyet 
anlayışı, insan sevgisi öyle kısa za
manda ifade edeceğimiz gibi değil
dir. Biz bu milletin çocukları 

olarak ve mazide bıraktığımız de
rin ruha bağlı 
kimseler olarak bunu zaten yaşa
yan, zaten hisseden, bununla he
yecanlanan insanlarız" dedi . 

Bu konuşmadan sonra 
Prof.Dr. M.Said YAZICIOG
LU'na söz verildi. Başkan Yazıcı
oğlu; Vakıf müessesesinin 
ecdadımızdan bize miras kalan 
önemli müesseselerden biri oldu
ğunu, atalarımızın en haşmetli dö
nemlerinde bile akla hayale gel
meyecek çeşitli konuları düşüne
rek bu konularla ilgili vakıflar te
sis ett'iklerini ve onların çalışma
ları, işleyişi ile ilgili vakıfnameler 
düzenlediklerini belirterek sözleri
ni şöyle sürdürdü. "Bir ülkenin, 
ne kadar büyük olursa olsun, dev
let elinin yetmediği pekçok hizmet 
sahaları vardır. Bunun için ilave 
imkanlar, ilave faaliyetler düzen
lemek suretiyle devlet elinin yet
mediği bu sahalarda, bu sektörler
de muhtaç olan vatandaşlarımıza 
yardım edebilmek için bu müesse
seleri kurmuşlardır. 

Günümüzde bu müessese gele
nek olarak devam etmektedir, de
ğişen şartlar gözönünde bµlundu
rularak vakıf müessesesi günümüz 
şartlarında uygun hale getirilmiş. 

Ocak 1990 

Vakıt7ıır Hali.ısı nedeniyle orcaôğrcnim ôğrcııôlcriııiıı bayram S<'viııci .. . 'Yarın bir başka gOıı • 

Vakıf yoluyla verilmeye çalışan 

hiz~etler, kervanlar devam et
mektedir. Hayırsever vatandaşla
rımızın yahut ta çeşitli kuruluş
ların kurdukları vakıflar yoluyla 
devlet elinin ulaşamadığı kıyıda 
köşede kalmış muhtaç kimselere 
yardımda bulunmak bu asil gele
neğimizi günümüzde de ifade et
meye çalıştığım gibi faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bu cümleden ola
rak Türkiye'de kurulmuş vakıflar
dan birisi olan Türkiye Diyanet 
Vakfı diğer takdire şayan faaliyet
leri yanında heryıl geleneksel ha
le gelmiş Vakıf haftası ile çeşitli . 
okullardan seçilen yardıma muh
taç öğrencilerimize giyim yardımı 
ve fakir ailelere yakacak yardımı 
gibi bir faaliyeti sürdürmektedir. 

Devletimiz, hükümetimiz bu alan
da yapılması gereken pekçok şeyi 
isabetle farketmiş ve Sosyal Daya
nışma Vakfını il ve ilçe düzeyinde 
kurmuştur. Bütün yurt çapında 
bu tür faaliyetler imkanlar ölçü
sünde gerçekleştiiilmeye çalışıl

maktadır. Türkiye Diyanet Vakfı 
da bu hizmet kervanına katılmış
tır. İmkanları nisbetinde başka 
pekçok sahada olduğu gibi bu 
alanda da muhtaç kimselere bu 
yardımları sürdürebilmektedir. Bu 
yardımların önümüzdeki yıl daha 
da artarak devam etmesini diliyo
rum." dedi. 

Diyanet İşleri Başkanı ve Vak
fımız Şeref Başkanı Prof. Dr. M. 
Said YAZICIOÖLU'nun konuş-

---i> 

Vakıflar Haftası nedeniyle yakacak yardımı 
' Yalnızlığın paylaşılmasına adım kala ' 
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V:ıkı/'lıır Hııfıası nedeniyle ôgrcnı:ilcrc giyim yıırdımı 
"Mü'minin mO'mine tebessüm// bile sadakadır' ' 

Vakı/'lıır 1-/aliıı.<ı ııedmiyi<· clüzcıık·m·ıı tôrmc• k:ıtı/1111 clııı c•ılikr. 

masından sonra Vakıflardan so
rumlu Devlet Bakanı Cemil 
ÇİÇEK'e söz verildi. 

Bakan Çiçek; Günümüzde sos
yal güvenlik sistemlerinin birhay
li geliştiğini; Türkiye'de nüfu
sumuzun yüzde altmışa varan bir 
kesiminin herhangi bir sosyal gü
venlik kuruluşuna bağlı olduğunu, 
diğer yüzde kırklık kesimin ise bu 
sosyal güvenlik kuruluşlarından 
faydalanamadığını ifade ederek 
sözlerini şöyle sürdürdü. "Kaldı 
ki tümüyle insanımız böyle bir sis
teme bağlanmış olsa bile insanın 
hayatını sürdürürken karşılaşabi
leceği çok sayısız problemleri ka
nuna bağlamak, bir tüzüğe bir 
yönetmeliğe bağlayıp önceden 
kestirmek her zaman mümkün de
ğildir. Çünkü insan cemiyet içeri
sinde yaşayan varlıktır. En azın
dan vakıf fikriyatına şuradan 

ihtiyacımız var: Bu salonda oku
duğumuz iki yüce tavsiye var""mut'
lu olabilmek için hayır işlemek 
lazım, hayırlı insan olabilmek için 
de başkalarına faydalı olabilmek 
lazım!' İşte vakıf düşüncesinin te
melinde, huzurlu bir toplum, elin
dekini kendi helal kazancından 
ortaya koyduğu malı, servetini, gö
nül rızasıyla başkasıyla paylaşmak 
yatar. Mülkiyeti, mal arlığmı baş-

kasına zorla bölüştürmek isteyen 
sistemleri dünya 60-70 senedir tat
bik ediyor. Bunların hepsi iflas et
ti. Çünkü temelinde insan sevgisi, 
insan rızası, mutlu insan olabilme 
gayı:eti yoktur. Ceberrut bir dü
şünceyle mülkiyeti paylaştırırlar, 
serveti paylaştırırlar ama sonunda 
dünya insanının geldiği noktayı 
radyodan, televizyondan dinliyo
ruz. O halde vakıf fikriyatının te
melinde, düşüncesinde sahip ol
duklarımızı Allah nzası için, içi
mizden gelen bir sesle başkasıyla 
paylaşabilmek ve bundan mutlu 
olabilmek gibi ulvi bir düşünce 
yatmaktadır. Bugün Türkiye'nin 
en yaygın teşkilatına sahip olan 
Türkiye Diyanet Vakfı da bu mut
luluğu paylaşabilmek, bu toplum
dan aldığını bu toplumun insanla
rıyla bölüşebilmek düşüncesiyle 
böyle bir program tertip etmiş 
oluyor. Bundan son derece mem
nun olduğumu ifade etmek istiyo
rum. Vakıflar devlet, millet 
kaynaşmasının en güzel ve tek ör
neğidir. 

Vakıfların bir başka fon ksiyo
nu da toplumda sosyal yardımlaş

manın ve dayanışmanın mUessese
leşmesini temin etmektir. Eğer 
Türk toplumu batı toplumlarının 
veya dünyada kargaşa içerisinde 

olan birçok cemiyetler gibi günü
müzde ve geçmişte sosyal rahatsız
lıkları yaşamadıysa, birtakım sınıf 
çatışmalarına girmediyse, kanlı 

birtakım kavgaların içerisinde ol
madıysa benim inancıma göre bu
nun iki sebebi vardır. Bir tanesi 
vakıflardır, vakıf müesseseleridir, 
onun temelinde yatan insanı dü
şüncedir. İkincisi de çok kuvvetli 
aile yapısına sahip olmamızdan 
kaynaklanıyor. İnanıyorum ki bu 
iki müessese vakıflar ve aile; gü
nümüzde de bundan sonra da da
ha da kökleşecek, daha da 
kuvvetlenecek, kendisine vücut 
veren fikirler her geçen gün biraz 
daha müesseseleşmek suretiyle 
mutlu bir Türkiye, huzurlu birce
miyet olabilme noktasında gerek
li görevi ifa edecektir. 

Bu konuşmalardan sonra salon
da hazır bulunan ihtiyaç sahiple
rine yakacak yardımları nakit 
olarak ödenirken, ortaöğrenimde 
okuyan 500 fakir öğrenciye de giy
sileri dağıtıldı. 

Aynca 8 Aralık cuma günü cu
ma namazından önce kalabalık 
bir cemaatin takip ettiği Kocate
pe Camiinde Vakfımızca Vakfe
denlerin ruhuna mevlid-i serif 
okundu. Okunan Hatm-i Şeriflerin 
duası yapıldı. 
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HOS GELDiNiZ ·rn 
MUF'TULUK 

Karaman Miiliiiliik Siıcsi açılışıııda D.İ.B. Prof.Dr. M. Said Yıızıcıoğlıı konıışıırkı:n. 

KARAMAN 
MÜFTÜLÜK SİTESİ 
HİZMETE GİRDİ 

Mülkiyeti Vakfımıza ait Karaman 
Müftülük Sitesi törenle hizmete girdi. 

Yapımına 1987 yılında başlanan 

Müftülük Sitesinin açılışına Diyanet 
İşleri Başkanı ve Vakfımızın Şeref 
Başkanı Prof.Dr. M. Said YAZICI
OÔLU, Karaman Valisi Ş.Ergun 
ÖZAKMAN, Devlet Bakanlığı Müşa
viri Ahmet GÜRTAŞ, Konya Millet
vekili Ali PINARBAŞI, Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı ve Vakfımızın Mü
tevelli Heyeti Başkanı Halit GÜLER, 
Üyeler Sami l.J5LU, Yakup ÜSTÜN, 
Şükrü ÖZTÜRK, A.Rıza SELİMBA
ŞOÖLU, Hayrettin ŞALLI, Devlet 
Eski Bakanı Dr. Lütfü DOÖAN, Ka
raman Belediye Başkanı Yaşar EV
CEN ile civar il ve ilçe müftüleri 
katıldı. 

Törende bir konuşma yapan Kara
man Müftüsü İlhan Aydın, Sitenin 
Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırsever 
halkın katkılarıyla iki yılda tamamlan
dığını, yıllarca imkansızlıklar içerisin-

de müsait olmayan yerlerde din 
hizmetlerini yürüten Karaman Müftü
lüğü'nün bugünkü imkanlar içerisin
de din hizmetini daha iyi sunacağını 
belirtti. Müftü Aydıo, Site hakkında 
bilgi verirken de şunları söyledi. 
"Müftülük sitemiz zemin ve giriş ka
tında otopark, dükkanlar, Diyanet İş
leri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı 
yayınları satış yeri, din görevlileri lo
kali olarak hazırlanmıştır. 1. kat Müf
tülük hizmet büroları, mescit ve 
kütüphaneden ibarettir. 2. kat 400 ki
şilik çok amaçlı konferans salonu 3 ve 
4. katlar misafirhane ve lojman ola
rak hazırlanmıştır. 

Sitemiz 3&0 milyon TL'ye malol
muş, bu paranın l l milyonu devlet 
bütçesinden, 45 milyonu Vakfımız 
Gene! Merkezinden, geriye kalan 
meblağ da Karaman şubemizce temin 
edilmiştir.'' 

Karaman Valisi Ş. Ergun Özakman 
da yaptığı konuşmada yeni il olan Ka
raman' da din hizmetlerinin yürüten 
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müftülüğün hizmet binasına kavuş

masının ValiJik olarak sevincini yaşa
dıklarını belirtti. Vali Özakman 
desteklerinden dolayı Türkiye Diyanet 
Vakfı'na ve Karaman halkına teşek
kür etti. 

Devlet Bakanlığı Müşaviri Ahmet 
Gürtaş da yaptığı konuşmada insan
lığı ilgilendiren müesseseler içerisinde 
çatısı altında en geniş kitleleri barın
dıran birinci müessesenin din müesse
seleri olduğunu belirterek dinin en 
önemli vasfının da birleştiricilik ve bü
tünleştiricilik olduğunu söyledi. Gür
taş, konuşmasını şöyle tamamladı. 

"Yurdumuzda dini hizmet görevini, 
üstlenmiş bulunan Diyanet İşleri Baş
kanlığı 'nın il çapındaki kuruluşu ve 
temsilcisi vatandaşımıza hizmet götür
mekle mükellef olan il müftülük site
sinin kendi hizmet şartlarına uygun bir 
yapıya kavuşturulmuş olması iftiharı 

mucip bir olaydır. Bu siteye emeği ge
çen Karamanlılara ve T.D.V.'na te
şekkür ederim." 

Törenin son konuşmasını yapan Di
yanet İşleri Başkanı ve Vakfımızın Şe
ref Başkanı Prof.Dr. M. Said 
Y AZICIOGLU hizmetlerin bina ile 
ölçülmeyeceğini ancak içinde yaşanı
lan ve hizmet verilen mekan hizmete 
ne kadar elverişli ve mükemmel olur
sa üretilen ve yapılan hizmet de o se
viyede kaliteli olacaktır dedi. 

Prof.D r. M. Said YAZICIOGLU 
devamla şöyle dedi. "1924 yılında Di
yanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşun
dan sonra il ve ilçe müftülükleri 
olarak teşkilatlanan Başkanlığımız 
mensuplarına genellikle hükümet da
ireleri içerisinde veyahutta kendi im
kanları ile kiraladıkları mütevazi 
binalarda hizmet vermeleri söz konu
su olmuştur. Ancak çok hızlı bir ge
lişme ve değişme içerisinde olan 
ülkemizde bu mütevazi şartlarda hiz
met vermenin zor olduğunu ve gerekli 
şekilde hizmet verilemediği görülün
ce yavaş yavaş il ve ilçe müftülükleri
miz kendilerine ait binalar tesis edip 
hizmeti daha iyi daha ileri noktaya gö
türmenin gayreti içerisinde olmuşlar
dır." 

Biraz sonra açılışını yapacağımız 
Karaman Müftülük Sitesi de yukarı da 
söylediğim gelişmenin bir örneğidir. 
Burada sitenin arsasını temin eden Ka
raman Belediye Başkanlığı'na, siz Ka
ramanlılara ve Türkiye Diyanet 
Vakfı'na teşekkür ederim." 
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Diyarbakır Yayıncvinden bir kôse 

DİYARBAKIR YA YINEVİMİZ . . 

HiZMETE ACiLDi , 

DİYARBAKIR 

Diyarbakır ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin orta kısmında, Elcezire (Mezopotamya)'nın 
kuzey sonundadır. Doğuda Siirt, Muş, Güneyde Mardin, Batıda Urfa, Adıyaman, Malatya 
ve Kuzeyde Elazığ, Bingöl illeriyle sınırdır. 

Diyarbakır şehri, Karacadağ'dan Dicle'ye değin uzanan geniş Bozalt Platosunun doğu ke
narında, Dicle Vadisi'nden yüz metre yükseklikte hakim bir noktada kurulmuştur: 

Şehrin ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Ancak şehrin doğusunu sınırlandıran ve Dicle ya
tağında yüz metre kadar yükseklikte bulunan "Fiskayası" adlı sarp kayalığın içkale kesimi
nin ilk yerleşme yeri olarak nüveyi teşkil ettiği sanılmaktadır. En az beşbin yıllık bir geçmişi 
olan Diyarbakır şehri, kurulduğu günden beri yeri değişmeyen nadir beldelerimizden biridir. 

İşte bu tarih ve kültür şehrimize, Vakfımız da damgasını vurarak tarih ve kültürüne özle
nen katkısını verdi. 6000 çeşit dini-milli her türden eserin satışının yapılacağı Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınevi açıldı. 
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Özlenen bir istek, beklenen bir ar
zu nihayet Diyarbakır'da gerçekleş
ti. Diyarbakır'ın en güzel semti 
Vilayet Caddesi Kamu Lojmanları ve 
Kültür Sarayı karşısında 42 numaralı 
100 m2 dükkan her türlü masrafı Vak
fımız adına Yayın Matbaacılık ve Tica
ret İşletmemizce karşılanarak T.D.V. 
Diyarbakır yayınevi olarak Diyarbakır
lıların hizmetine girdi. 

açılışı sade bir törenle olmazdı. Di
yarbakır'a yakışan bu kültür evinin 
açılışı başka kültür faaliyetleri ile 
de.steklenmeliydi.·Müftülük ve Vak
fımızın Yayın Matbaacılık İşletmesi 
faaliyete geçerek Diyarbak ı r'ın iki 
gününü Türkiye Diyanet Vakfı günü 
ilan etmeyi ve bu iki günü de kültür 
programları ile geçirmeyi planladılar. 

Programın birinci günü Hacettepe 
Üniversitesi öğretim üyelerinden ve 
Vakfımız Yayın Kurulu Başkanı 
Prof.Dr. ·s. Hayri Bolay, bir konfe-

rans verdi. Başta Bölge Valisi Hayri 
Kozakçıoğlu, İl Valisi Cengiz Bulut 
olmak üzere yüzlerce kişinin izledi
ği ve salonun bu güne kadar görül
meyen bir kalabalıkla dolduğu, 

Diyarbakır'da böyle bir konunun ilk 
defa gündeme geldiği " 2000 li yıl

lara doğru Türkiye ve Milli Ki,iltür 
Meselemiz" adlı konferans büyük il
gi gördü. 

Diyarbakır Müftüsü ve Vakfımız 
Şube Başkanı Mehmet Özlen'in ifa
desine göre Diyarbakır Yayınevi'nin 

Kısa bir aradan sonra aynı proto
kol ve kalabalığın devam ettiği salon
da bir başka ünlü konuşmacı vardı. 
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Or. Haluk Nurbaki. Or. Nurbaki 
"Çağımızın İlmi ve Kur'an" konu
lu konuşmasını yaptı. Kültür Sarayı 
Tiyatro salonunda verilen bu iki kon
feransa protoko.l ve halkın ilgisi ol
dukça yoğundu. En sık sorulan 
sorulardan birisi bu tür konferanslar 
her ay devam edecek miydi? Bu 
konferanslar her ay devam etmeye
cekti ama konferansları içeren ve her 
türlü konuları kapsayan dini ve milli 
muhtevalı 6000 çeşit yayın bir gün 
sonra Diyarbakırlıların hizmetine su
nulacaktı. 

Konferanslardan bir gün sonra ya
ni 17.11.1989 günü saat 10.00'u 
gösterirken Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınevi'nin, Diyarbakırlıların ifadesi 
ile T. Diyanet Vakfı Kültürevi'nin açı
lış saati gelmiş, davetliler ve proto
kol da yerini almıştı. Açılışın ilk 
konuşmasını Yayın Matbaacılık ve 
Ticaret İşletmesi Müdürü Muammer 
Aslan yaptı. Muammer Aslan'ın ko
nuşmasından sonra günün mana ve 
önemini belirten konuşmalarını yap
mak üzere Diyarbakır Müftüsü ve 
Vakfımız Şube Başkanı Mehmet Öz
len, D.İ.B. Din Hizmetleri Dairesi 
Başkanı Abdurrahman Kahyaoğlu, 
Dr. Haluk Nurbaki, Vakfımızın Ya
yın Kurulu Başkanı Prof.Dr. Süley
man Hayri Bolay, Mütevelli Heyet 
Üyesi Yakup Üstün, Belediye Baş
kan Vekili Mithat Bilici, İl Valisi Cen
giz Bulut söz aldılar. 

Bu konusmalardan sonra Vakfı
mız Yayıne~i'nin kurdelesi İl Valisi 
Cengiz Bulut tarafından kesilerek 
hizmete açıldı. Yayınevini dolaşırken 
bir yetkili duygularını şöyle dile geti
riyordu: "Diyarbakır'da İslamın özü 
vardır. İslam kültürü Diyarbakır'a 
geldiği günden beri asırlarca ken
dini muhafaza etmiştir. Türkiye Di
yanet Vakfı'da bu muhafazayı ga
rantiye almış, İslam kültürünün ha
fızalarda daha canlı tutulabilmesi 
için yüzlerce çeşit dini ve milli ese
ri şehrimize getirerek halkımıza 
sunmuştur." Yine Yayınevini gezen 
bir vatandaş da duygularını şöyle ifa
de ediyordu: "Çocuğumuz bir dini 
kitap arasa ya Ankara'ya ya da İs
tanbul'a gidecek birine ısmarlar
dık . Şimdi gördüm ki bütün kitap
lar ayağımıza geldi." 

Bu kültür ziyafetlerinden sonra 
davetliler manevi bir atmosfere da
ha davet ediliyordu. 
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Diyarbakır Yayınevinde it Valisi Cengiz Bulut ve it Milfıüsü Mehmeı Özlen İslam Ansiklopedi
sini incelerken .. 

Manevi ziyafet Diyarba-
kır' da ilk defa A. İhsan Çelebi Eser 
Yatılı Bölge Kur'an Kursu'nda hıfzı
nı ikmal eden 8 öğrencinin hafızlık 
diploma merasimiydi. Diyarbakır ka-

dar eski Ulu Camii 'nde 8 hafız öğ
renci dinleyenlere Kur'an ziyafeti 
çektiler. Merasimden sonra diploma
larını alan hafızlara Vakfımız da çe
şitli hediyeler verdi. 

SİNCAN MÜFTÜLÜK SİTESİ 
~ırT'11'--=:"""""= HİZMETE ACI LDI , 

~ Siııcaıı Mii/iü/llk Siıesi Dcvleı Bak:ını 
J Mehmeı Keçeciler ıarııtindan açılırken 

Mülkiyeti Vakfımıza ait 589 m2 alan üzerine inşa edilen ve Vakfımız 
Sincan Şubesi öncülüğünde yapılan Sincan Müftülük sitesi törenle hiz-
mete açıldı. · 

Törene Devlet Bakanı Mehmet KECECİLER, Ankara Valisi Saffet Arı
kan BEDÜK, Milletvekillerinden Ziya ERCAN, Kadir DEMİR, Ercan VU
RALHAN, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. M. Sait YAZICIOGLU, Vakfımız 
Mütevelli Heyet Başkanı Halit GÜLER, Üyeler Şükrü ÖZTÜRK, A.Rıza 
SELİMBAŞOGLU, Genel Müdürümüz Kemal GÜRANr Ankara Müftüsü 
Hasan Şakir SANCAKTAR, çeşitli siyasi parti temsilcileri ile kalabalık 
bir halk topluluğu katıldı. 

1989 birim fiyatlarına göre yaklaşık 500 milyon liraya mal olan site
nin; birinci katında 5 adet dükkan bulunuyor. Bunlardan birisi din gö
revlileri lokali diğeri de Diyanet İşleri Başkanlığı ve T.D.V . . yayınlarının 
satış yeri olarak kullanılacaktır. İkinci kat ise tamamen müftülük hizmet
lerinde kullanılacaktır. Üçüncü kat konferans salonu ve mescit, dördün
ce katta ise geniş bir kütüphane, Beşinci katta ise iki ayrı lojman yer 
almaktadır. 
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Vakfımız Müıevelli 1-/eyeıini Cıımhıırbaşkaııı'ııın kabulıı (soldaıı saga) Kemal Gilraıı, A.R17:a Selimbıışoğlu , Şükrü Özı iirk, Arif ı\l. 
ôzdemir. Sami Uslu , Cumhurbaşkanı Turı:uı Özal, Halit Giller. H:ıvreııiıı Sallı. Yakııo Osılln. 

VAKFIMIZ MÜTEVELLİ HEYETİ 
CUMHURBAŞKANI TURGUT ÖZAL'I 

ZİYARET ETTİ 

Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Şeref 
Başkanı Prof.Dr. M. Said YAZICIOÖLU, Di
yanet İşleri Başkan Yardımcısı ve Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Başkanı Halit GÜLER, il. 
Başkan Sami USLU, üyeler Yakup ÜSTÜN, 
Şükrü ÖZTÜRK, A. Rıza SELİMBAŞOÖLU, 
Arif M. ÖZDEMİR ve Hayrettin ŞALLI, Ge
nel Müdürümüz Kemal GÜRAN Cumhurbaş
kanı Turgut ÖZAL'a Cumharbaşkanhğına 

seçilmesi dolayısıyla kutlama ziyaretinde bu
lundular. 

Cumhurbaşkanı Turgut ÖZAL, Diyanet İş
leri Başkanı Prof.Dr. M.Said Y AZICIOÖLU 
ve Vakfımız Mütevelli Heyeti'ni ayrı ayrı ka
bul ederek bir süre görüştü. Ziyaretlerinden 
duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaş
kanı ÖZAL, Diyanet İşleri Başkanı ve Vakıf 
Mütevelli Heyeti 'ne teşekkür etti. 
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•• ADANA 
MERKEZ CAMii 
İNSAATI HIZLA YÜKSELİYOR 

' 

Adana Merkez Camii m:ıkeıi 

Mülkiyeti Vakfımıza ait 62.000 m2 

alan üzerine inşa edilen Adana Merkez 
Camii inşaatı hızla yükseliyor. 

İnşaatı Vakfımız Adana Şubesince 
yaptırılan Adana Merkez Camii'ne şu 
ana kadar Vakfımız Genel Merkezi'
nden 600 milyon TL. gönderildi. 

Cumhuriyet tarihinde ilk 6 minareli 
cami ünvanı alacak Adana Merkez Ca
mii' nin bünyesinde il ve merkez ilçe 
müftülük binaları, kütüphane, konfe
rans salonu, öğrenci yurdu, aşevi, hac 
ve umre konaklama tesisleri yer 
alacak. 

Konuyla ilgili olarak Adana Müftü
sü ve Vakfımız Şube Başkanı Süley
man Tekin şu bilgileri verdi, 

''Hızla gelişen ve büyüyen Adana'
da halkın ibadet ihtiyacını karşılayacak 
cami sayısı ve kapasitesi çok yetersiz
dir. Çünkü il merkezinde irili ufaklı 152 
cami mevcuttur. 

Nitekim Türkiye'de genel nüfusa 
göre, 857 kişiye bir cami düştüğü hal
de Adana'da 670 kişiye bir cami düş
mekte, Adana bugün mabetsiz bir 
şehir görünümündedir. Halbuki 
1671 'de Hicaza giderken Adana'dan 
geçen Evliya Çelebi, yirmibin (20.000) 
nüfuslu şehir merkezinde 70 caminin 

ADANA MERKEZ CAMİİ 
TürkiyO'nln en büyılk sahalı, 

en yllk.a.ek kubbeli ve 
en uzun minareli camisi. . . 

28 bin 500 kişilik, 
genel atanı 62 bin metre kare. 

kubbe yuksokllOI 53 meıre. 
• • 6 minareli ve 16 tere1ell, 

minare yüksekliCi 94 metre, 
Kocatepo·don 6 metre daha uzun. 

• • 
St.ıltanahmeı'in bır 8$1. Selimiye·nin 

kardeşi kulllye bir mabed. 

* * t<ulliyenll'.' odak noktasını cami teşkil 
ediyor. il '-18 ilçe mUttUIOk binaları, 

kUtUphene. konferans aalonu. 
ôQrencl yurdu. aoovı. oaellhano. 
hac ve umre konakJama teslslorl 

kulllyonln dlOer unaurıan. 

• • 
Adana'.nın vo bölgenin gOrUnümüne 

yeni bir manevi ıonglnllk 
kaıandıracak. ana Unlteai ve 

eklentlloriylo tam bfr manevi kültür 
merkezi olacak. 

• * 
Diyanet Vakh Adana Şubosl tarafından 

Glrno KOprUsı.i yanında, 
Seyhan nehrinin sa(I sahilinde ve 

E-5 Karayoıu özetinde halkın 
. yardım18-fı)'la yapılan bu camide 

SiZiN DE BiR TU<:ıLANIZ BULUNSUN. 

* YARDIM KABUL YERLERi * 
1 - Adana MUftUlüO(, cvao Camii yanı> 

Tol.: tl 17 10 
2 - intNI Şandyosl Tol.: 17 S5 80 
3 - V.ıkılla.f Bankııaı Meıkeı: Şuboılndokl 

40 ı 40035 Noıu Houp • Adarıa 

olduğunu zikretmektedir. Bir milyonu 
aşkın nüfusuy1a bugün modern bir şe
h i r olan Adana'yı camisizlik görünü
münden kurtarmak ve halkın daha 
müsait şartlarla ibadet etmesini sağ
lamak amacıyla Seyhan Nehri'nin sağ 
sahiİinde Girne Köprüsü yanında ve 
E-5 karayolu üzerinde 28.500 kişilik 

Adana Merkez Camii inşaarı 
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"Adana Merkez Camii ve Külliyesi' -
'nin inşasına 11 Aralık 1988 tarihinde 
başlamıştık. 

Bu Cami ve Külliye Adana ' nın ve 
Bölgenin görünümüne yeni bir mane
vi zenginlik kazandıracak , ana ünitesi 
ve eklentileri ile tam bir manevi kültür 
merkezi olacaktır. 

Merkez Camii ve Külliyesinin genel 
alanı 62 bin metrekaredir. 

Her biri 94 metre yüksekliğinde 16 
şerefeli , 6 minareli olacaktır. Kubbe 
yüksekliği 53 metre olup 16'ncı yüz
yıl estetiği ile 20'nci yüzyıl teknoloji
sinin bütünleşmesinden oluşacak 
Merkez Camii, iklim şartları nedeniyle 
yeni özellikleri de taşımaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şube
si tarafından inşasına başlanan cami
inin temel betonları dökülmüş , 6 
minare ayağına 17'şer metre derinli
ğinde ve 80 santim genişliğinde beton 
kazıklar çakılmış , ana kubbeyi taşıya
cak fil ayakların betonları dökül
mektedir. 

Çukurova Üniversitesi'nce cami 
arasında yapılan gözlem ve laboratu
var deneyleri sonucu zemin emniyet 
gerilmesinin 1.5/cm2 alınması uygun 
görülerek proje buna göre hazırlan
mıştır. 

Bazı basın organlarında Seyhan 
Nehri 'nin taştığı zaman caminin etki
leneceği yazılmış ise de bu haberler 
basının tamamen konuyu saptırması
dır. Bu konuda Devlet Su İşleri 6 ncı 
Bölge Müdürlüğü 1

nün 15.5.1989 tarih
li raporlarına göre caminin Seyhan 
Nehri taşkınlarından etkilenmesi söz 
konusu değildir. 11 

İZMİR MÜFTÜLÜK SİTESİ İNSAATI 
' HIZLA TAMAMLANIYOR 

Mülkiyeti Vakfımıza ait İzmir Müftülük Sitesi inşaatı hızla ta
mamlanıyor. 

Arsası hayırsever vatandaşımız Salih Zorer tarafından ba
ğışlanan 360 m21ik alan üzerine inşa edilen ve 6 kattan mey
dana gelen Müftülük Sitesi'nin çatısı kapatıldı. 

İnsaatı Vakfımız İzmir Şubesince yürütülen Site hakkında 
İzmir Müftüsü ve Vakfımız Şube Başkanı Rasim Aslan şu bil
gileri verdi. 

"Tahmint:ın 2 milyar liraya mal olacak binanın kaba inşaatı 
ve çatısı tamamlanmıştır. Binanın kaba inşaatı ve çatı imalatı 
için vergiler, mühendislik giderleri, otopark ve diğer tali gider
leri için bugüne kadar yapılan harcamaların 71 O milyon TL. 'si 
Vakfımız Genel Merkezinden gelmiş, diğer harcamalar ise ha
yırsever vatandaşla~ımızın katkıları ile Vakfımız İzmir Şubesin
ce gerçekleşmiştir. inşaatımızın Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Merkezi'nin ve hayırsever milletimizin katkılarıyla en kısa za
manda tamamlanacağını ümit ediyorum." 
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VAKFIMIZI TANIYALIM VAKFIMIZI TANIYALIM VAKFIMIZI TANIYALIM VAKFIMIZI TANIYALI 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın günden güne gelişen ve büyüyen faaliyet alan
larına paralel olarak teşkilat yapısında da büyük gelişmeler kaydedilmiştir. 

Vakfımızın "9. Dönem Çalışma Programı" çerçevesinde hazırlanan ye
ni Teşkilat Şeması aşağıda gösterilmiştir. 

Daha önceki sayımızda Vakıf Mütevelli Heyetimizi tanıtmıştık. Bu sayı
mızda Genel Müdür ve Yardımcılarını tanıtıyoruz. 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI TEŞKİLAT ŞEMASI 

ICAA KURUW 

MUTEVEUJ MEY~ 
GE.NElSEı<RETEAI 

GENEL KURUL 

MÜTEVELLi HEYET 

BASN•VA.Ylf~H~ 
LİŞl(UA MİIŞAffl.i3İ 

HUKUK MlİŞAVİRl.K'.if 

DENETiM KURULU 

8A~I KURULUŞLAR 
KOORoiNATÖRt,.()ôü 

UZMA.Hl.AR ÖZEL. KAL.EM 

l 111 lı;t ŞU8EltRI 

KEMAL GÜRAN 
GENEL MÜDÜR 

1935 yılında Kızılcahamam'ın Alpagut köyünde doğ
du. İlkokulu aynı köyde bitirdi. Hıfzını tamamlayarak 
İstanbul Nuruosmaniye Kur'an Kursu'nda "Tashih'i Hu
ruf ve Talim" dersleri aldı. 1958 yılında Ankara İmam
Hatip Lisesi'nden, 1961 yılında dışardan sınava girerek 
Ankara Atatürk Lisesi'nden, 1965 yılında da Ankara İla
hiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 

1953-1959 tarihleri arasında çeşitli camilerde imam
hatiplik, 1959-1960 tarihleri arasında yedek subaylık, 
1960-1966 yılları arasında tekrar camj imam-hatipliği 
yaptı. 1966-1977 yılları arasında Diyanet İ.şleri Başkan
lığı Teftiş Kurulu Üyeliği, (Kısa bir süre Personel Daire 
Başkanlığı vekilliği) 1977-1978 Ankara Merkez imam
Hatip Lisesi öğretmenliği, 1978-1981 tarihleri arasında 
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üye
liği görevlerinde bulundu. Kendi isteğiyle 8 Ağustos 1981 
tarihinde emekli oldu. 

20.5.1981 tarihinden beri T.D. V. Genel Müdürlüğü gö
revini yürüten Kemal Güran, evli ve dört çocuk babasıdır. 

YAYNMAt . VE 
Tic- ıı,.nMEsı 

GİHTAŞA.Ş. TEMSAŞA.Ş. 

1 

1 

.. 
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VAKFIMIZI TANIYALIM VAKFIMIZI TANIYALIM VAKFIMIZI TANIYALIM VAKFIMIZI TANIYALIM 

ŞEVKİ ÖZKAN 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

19.9.1934 yılında Kazan (Ankara)'da doğdu. İlkoku
lu Ankara Kızılcahamam'da bitirdi. Kur'an kursuna de
vam ederek hafız oldu. İstanbul Nuruosmaniye Kur'an 
Kursu'nda "Talim ve Tashih'i Huruç" dersleri aldı. 1956 
yılında Ankara İmam-Hatip Okulu'nun orta kısmından, 
1959 yılında Yozgat imam-Hatip Lisesi'nden mezun ol
du. 1964 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü 
bitirdi. 
1965-67 yıllarında asteğmenlik, 1967-68 yılında öğretmenlik, 
1968-80 yılları arasında M.E.B.lığının çeşitli kademelerinde şube 
müdürlüğü, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı ve ge
nel müdürlük, 1980-84 yıllarında Ankara l.H.L. de öğretmen
lik , 1984-88 yıllarında M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Uzmanlığı, 
Program D. Bşk. Kültür D. Bşk. ve Mevzuat D. Bşk.hğı yaptı. 

9 Kasım 1988 tarihinde Vakfımızda Genel Müdür Yar
dımcısı olarak göreve başlayan Şevki Özkan evli ve üç 
çocuk babasıdır. 

'/ 
/ 

AHMET YAYLA 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

5.2.1935 yılında Tatarilyas Köyü 'nde (Kırşehir) doğ
du. İlk, orta ve liseyi Kırşehir'de tamamladı. 1963 yılın
da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. 

1963-1967 yılları arasında Bursa İmam-Hatip Lisesi' -
nde müdür yardımcılığı, 1967-1969 yılları arasında ye
dek subaylık, 1969 yılında üç ay Eskişehir İmam-Hatip 
Okulu öğretmenliği, 1969-1974 Isparta imam Hatip Oku
lu Müdürlüğü, 1974-1975 Burdur İmam-Hatip Okulu öğ
retmenliği, 1975-1977 Manisa İmam-Hatip Lisesi 
Müdürlüğü, 1977-1979 İzmir İmam-Hatip Lisesi Müdür
lüğü, 1979-1980 İzmir Karşıyaka İmam-Hatip Lisesi öğ
retmenliği, 1980-1982 İzmir İmam-Hatip Lisesi 
Müdürlüğü görevlerini yaptı. 

Ağustos 1982 tarihinde vakfımızda Genel Müdür Yar
dımcısı olarak göreve başlayan Ahmet YAYLA, evli ve 
üç çocuk babasıdır. 

YUNUS ÖMEROGLU 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

20.9.1955 tarihinde Adana'da doğdu. İlkokulu 1966, 
ortaokulu 1969 ve Liseyi 1974 yılında Adana'da bitirdi. 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakülte
si İşletme Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 

1974-1976 yılları arasında Et ve Balık Kurumu Gazi
antep ve Adana Et Kombinaları Müdürlüğünde, 

1976-1979 yılları arasında İş ve İşçi Bulma Kurumu Ge
nel Müdürlüğü'nde, 1980-1983 yılları arasında Diyanet 
İşleri Başkanlığı'nda görev yaptı. 

26.7.1983 tarihinde Vakfımızda uzman olarak göreve 
başlayan Yunus Ömeroğlu Müfettişlik, Teftiş Kurulu Baş
kanlığı görevlerinde bulundu. 29.8.1989 tarihinden beri 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli 
ve iki çocuk babasıdır. 
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• 
DİNi SOSYAL 

AMAÇLI 
YARDIMLAR 

Yıırıdışıııdaki camilere gönderilen minberlerden biri. 

- Avrupa'ya Türk-İslam Kültürü'
nü tanıtmak amacıyla hayırsever müs
lüman vatandaşlar tarafından yaptı
rılan; Polonya Gdansk'daki camiye 
mihrap, minber, kürsü gönderildi. 

- Avustralya'da Auburn Türk
İslam Kültür Merkezi'nce yaptırıl
makta olan ve mülkiyeti Vakfımıza ait 
bulunan Auburn Camii için geçtiğimiz 
yıl 500.000 Avustralya doları gönde
rilmişti. Vakfımızca aynı camii için 
tekrar Sidney Başkonsolosluğumuz 
kanalıyla 500.000 Avusturalya Dola
rı gönderildi. 

- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa
kültesi Anfi Salonunun tadilat, tami
rat ve tefriş işleri için 150.000.000. 
TL. 

- Dokuz Eylül ve Marmara Üni
versitesi İlahiyet Fakültelerinde kurul
ması bildirilen İlahiyat Meslek Yüksek 
Okulu'nun açılması ve asgari ölçüde 
ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla 

75.000.00'ar TL gönderildi. 

- Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fa
kültesi ile Vakfınızın ortaklaşa düzen
lediği "Türk-İslam dünyasında İlim, 

Din ve Toplum" konulu sempozyu
mun konaklama, misafirleri ağırlama 
ve sair masraflar, Vakfımızca kar
şılandı. 

- Çıkan yangın sonucu büyük ha
sara uğrayan Lala Paşa Şubemiz'in 

lojman ve hizmet binasının onarılması 
için 20.000.000 TL. 

- Vakfımız Mülkiyetinde olan ve 
3 Aralık 1989 tarihinde temeli atılan 
Bursa Yüksek Öğrenim Öğrenci Yur
du İnşaatına 100.000.000. TL, 

- Mülkiyeti Vakfımıza ait olan in
tifa hakkı 20 yLI süre ile Isparta Sos
yal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı 

Başkanhğı'na verilen 702 m2 • alan 
üzerine yapılacak aşev i ve yurt inşaa
tında kulanılmak üzere il şubemiz em
rine 25.000.000.TL, 

- Mülkiyeti Vakfımıza ve hazine
ye ait olan çeşitli Kur'an kurslarına ih
tiyaçlarını karşılamak üzere toplam 
600.000.000. TL. gönderildi. 

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü bün
yesinde açılacak 150 kütüphane için; 
a) Diyanet İşleri Bakanhğı ' nın yayın
ladığı "Diyanet Çocuk Dergisi"nden 
bir yıl süre ile 203 adet abone yapıl 

dı. b) Diyanet İşl eri Başkanlığı yayın
larından seçilen 13.259.815 TL 
tutarında kitap satın alındı. c) Vakfı 

mız yayınevlerinde satılan 155 çeşit ki
tap ve çocuklara yönelik hazırlanan 
video ve teyp kasetlerinin her birinden 
150'şer adet satın alınarak Çocuk 
Esirgeme Kurumu'na gönderildi. 

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
ti'nde irşat hizmetlerinin daha iyi yü
rütülebilmesi için şimdiye kadar 40 din 
görevlisine Vakfımızca 250.000'er TL. 
yardım yapılmaktaydı. Son alınan bir 
kararla yardım yapılan din görevlisi 
sayısı 50'ye çıkarıldı. 

- Sağlık Bakanlığı'nca Türkiye 
Çapında başlatılan "Türkiye 1. Sağ
lık Taraması" kampanyasına, Vakfı

mızın bir katkısı olmak üzere 200.000 
adet diş fırçası satın alındı. 1989 yılı 
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hac mevsiminden ar tan tüm ilaçlar 
kampanya süresince dağıtılmak üze
re Sağlık Bakanlığı 'na verildi. 

- Almanya'nın Bayern Eyaletinde
ki. Koordinasyon kurullarına, 17 Aralık 
1989 tarihinde F. Almanya "Gençlik 
Şurası"na verilmek üzere Vakfımız 
yayınları arasından seçilen 12 yayın
dan 50'şer adet gönderildi. 

- F. Almanya'da Köln Kültür 
Merkezi'nde kurulmakta olan matba
aya alınacak dizgi makinası ve cilt ma
kası iç in 60.000. DM. Köln 
Başkonsolosluğumuza gönderildi. 

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Ayrancı Yurdu ve Gazi 
Üniversitesi mescidlerinin tabanı halı 
döşettirildi. Birer adet tek blok kütüp
hane yaptırıldı. Diyanet İşleri Başkan
lığı ve Vakfımız yayınları hediy~ 
edildi. 

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu'na bağlı Saray Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi ile 50. y ıl 

Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü mescid
leri halıyla döşenip, birer adet mim
her ve mihrap yaptırıldı . 

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Yunus Emre Yurdu mes
cidine mihrap yaptırıldı. 

- Ankara Meteoroloji Meslek Li
sesi Müdürlüğü mescidinin tabanı halı 
ile döşenerek, pencerelerine perde tak
tırıldı . 

- M.E.B. Hizmet içi Eğitim Dai
re Başkanığı'nın mescidinin tabanı ha
lı ile döşettirildi. 

- Ankara Üniversitesi İlahiyet Fa
kül tesine, İslam Ü niversiteler Birliği
ne üyelik aidatının ödemesi için 2.000 
ABD $ verildi. 
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- Çocuk yaşta geçirdiği felç seb~
biyle bir işte çalışamayan İzzet YOR
GANCILAR 'a 150.000 TL, 

- Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle, 
Numune Hastanesi Kardiyoloji bölü
münde yatan Çorum 'lu hasta Birda
ne YALÇIN'a, böbrek hastası M. 
Emin SERTDEMİR'e, ama Ahmet 
KİRAZ ve Eyüp DOGAN'a, hasta 
olan Ünal GÜNGÖR'e ve kaza geçi
ren Sacit SELVİ'ye 200.000'er TL. 

- 10 yaşındaki böbrek hastası oğ
lunun tedavi maksadıyla diyalize gi
rebilmesi için gerekli olan çift tümenli 
santral venöz cihazının temini amacıy
la Müslim KIZILKA YA'ya, üniversite 
öğrencisi Türkan BÜYÜKGÖZ'e 
ameliyatlı kolunu kullanmasına im
kan verecek cihazın satın alınması için 
250.000'er TL. 

- Böbrek hastası Safiye AS
LAN 'a, 12 yaşındaki bedensel ve zi
hinsel özürlü Fatma AKKUZEY'e ve 
kanser hastası eşini tedavi ettirebilmesi 
için M. Ali AKPINAR'a 300.000'er 
TL. 

- Geçen yıl Köln Üniversitesinde 
yapılan göz ameliyatının yenilenmesi 
için tekrar bu ülkeye gitmesi gereken 
İmam-Hatip Lisesi mezunu Mehmet 
EREN'e, Karaciğeri hasta olan kızı
nı tedavi ettirebilmesi için babası Hü
seyin CEYHAN'a, hasta kızını tedavi 
ettirebilmesi için babası Mehmet 
GÖK'e, Moya Moya hastası çocuğu
nu tedavi ettirmesi için S. Ahmet 
YURTLU'ya, hasta kızını tedavi et
tirmesi için babası İsmail YURTSE
VEN'e, böbrek hastası eşini tedavi 
ettirmesi için Ahmet BAŞGÜN'e ve 
temizleyicilik yaparak geçinen, koca
sı kalp hastası Hatice MUCUR'a ko
lunun kırılması sonucu hastane 
masrafları için 500.000'er TL. 

- İşitme özürlü oğlunu tedavi et
tirebilmesi için babası Celal ATEŞ'e 
543.000 TL. 

- Kullanması gereken işitme ciha
zını alması için Tokat-Zile'de oturan 
Turhan GÜNEŞ'e 710.000. TL. 

Ankara'da 1500 fakir aileye yiyecek yardımı ... 
"Bir günün sabahında bir dolu yiyecek 
Allah 'a hanıd gerek" 

- Böbrek hastası kızına Ankara 
Organ Nakli Hastanesi'nde kendi 
böbreğini taktırmak için tüm malını 
mülkünü satan Durmuş ARLIK'a, 
hasta oğlunu te<!avi ettirebilmesi için 
Mehmet GÜNER'e ve İstanbul'da 
ikamet eden Metriosis hastası Emine 
ÇEVİK'e 1.000.000'ar TL. 

- " Konjenital Magakolon" teşhisi 
ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde yatan oğlunun hastane 
masrafları için Salih KAMAL'a 
1 .500.000 TL. 

- Diyarbakır'da görev yapan 
Mahmut NARİÇİ'ye gerekli olan işit
me cihazını alabilmesi için 1.540.000 
TL. 

- "Akut Myeloblastik Lösemi" 
Teşhisi ile tedavi gören kızının bakı
mın.da yardımcı olmak üzere İsmail 
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• 
SAGLIK 
YARDIMLARI 

ÇİÇEK'e 2.000.000. TL yardım 
yapıldı . 

- Aksaray'da ikamet eden Hasan 
GÜNYÜZ'ün hasta olan eşinin ilaç
ları temin edildi. 

- Bir hayırsever tarafından bakı
lan yatalak ve kimsesiz Münevver EF
LATUN' un bacağına konması 

gereken platin satın alındı. 

- Trafik kazasında kaybettiği ko
lu için dirsek üstü fonksiy_onel kol 
protezi satınalınarak hasta M. Selim 
GÖZEN'e taktırıldı . 

- Askerlik görevini yaparken kan
ser teşhisi ile ayağı kesilen Çanakka
le Bayramiç Köyünde İkamet eden 
Mehmet DAÔLI'ya 3.355.000. TL tu
tarında ayak protezi satın alındı. 
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• 
ÖGRENİM 

YARDIMLARI 
- Öğrenim giderlerine yardımcı ol

mak amacıyla öğrenci Hikmet AL
TIN, Niyazi ŞANLIER ve M. Nasır 
DOGRUER'e 200.000'er TL. 

- Çorum-İskilip Özel Orta Öğre
tim Erkek Yurdu'nda kalan Ercan 
BOYER'e yurt masrafı olarak 250.000 
TL. 

- Öğrenim giderlerine yardımcı ol
mak amacıyla öğrenci Neriman TAR
HAN ve Rasim BENLİ'ye 300.000'er 
TL. 

- EI-Ezher Üruversitesinde öğre
n ım gören Fatih ve Mustafa DAL
DAL, Ali AKTAŞ, Durak ve Mustafa 
KILINÇER ve Halil YILMAZ'a 
200.000'ar TL., Aynı okulda okuyan 
Halis AKYOL, Ali BAKIR ve Yük
sel AKÇA Y'a 300.000'er TL. 

- Hacettepe Üniversitesi'ne kaydı
nı yaptırabilmesi için yabancı uyruk
lu Vefa Muhammet EI-ABİD'e 
350.000 TL. 

- Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesi son sınıf öğrencisi Makbule TAŞ
KIN 'a Zekat faslından 500.000. TL. 

- Doçentlik tezini verip görev alın
caya kadar çalışmaları ve geçimine 
katkıda bulunmak üzere Kazak asıllı 
Muhtar kan ORAZBA YOGLU'na her 
ay 600.000. TL ve ev kiralayıp döşe
mek için 5.000.000. TL yardım 

yapıldı. 

- Tunceli İmam-Hatip Lisesi'nde 
okuyan 140 öğrenciye birer takım el
bise, gömlek, kıravat ve ayakkabı te
min edildi. Ayrıca Vakfımızca okula 
bir adet televizyon satın alındı. 

- Osmaniye İmam-Hatip Lisesi'
nde okumak isteyen Kıbrıs uyruklu 
Hayriye BAL, Hayriye BULUT, Zü
beyde KATIRCI ve Hacer AKİ isimli 
öğrencilerin yatılı olarak okutulması 
kararlaştırıldı. 

- "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitile
bilir Çocuklar İş Okulu"nda okuyan 
300 öğrenciye ve "Ulus Öğretilebilir 
Çocuklar Okulu"nda eğitim gören 
200 fakir geçtiğimiz yıl Vakfımızca ve
rilen öğle yemeği yardımının bu sene
de verilmeye devam ettirilmesi 
kararlaştırıldı. Bu maksatla Ankara 
Merkez İmam Hatip Lisesi Öğrenci
lerini Koruma Derneği yemekhanesi 
ile anlaşmaya varıldı. 

- Eğitimini Arapça yaptığı için 
Türkçeyi iyi öğrenemeyen Abdurrah
man ACAR'a TÖMER kurs bedeli 
olarak 400 A.B.D. $ ödendi. 

- Dokora öğrencisi Niyazi KAH
VECİ'ye altı ay müddetle her ay 500 
Sterlin yardımda bulunulması karar
laştırıldı. 

• 
FAKİR VE 

MUHTAÇLARA 
YARDIMLAR 

- Fakir ve muhtaç Ahmet KILIÇ, 
İsmail ACAR, Hüseyin POLAT ve 
Elif METE'ye 100.000'er TL. 

Ocak 1990 

- İşçi emeklisi eşinin maaşı ile al tı 
nüfuslu ailesine bakamadığı, kendisi 
de uygun bir iş bulup çalışamadığı için 
çocuklarının okul masrafı, kira ve ya
kacak yardımı olarak durumu düze
linceye kadar Reşadet DEMİRTAY'a 
her ay 150.000 TL. 

- Muhtaç ve fakir olan İfakat DO
KUYUCU'ya ihtiyaçlarının karşılan
masına katkıda bulunmak üzere her 
ay 150.000 TL. 

- Askere gidecek fakir ve muhtaç 
Ahmet BA YRAM'a, ayrıca Muam
mer ER ve Şehri ATICl'ya 200.000'er 
TL. 

- Evi yanan Sabit ÖZDAMAR'a 
ve eşinin vefatı nedeniyle dört çocu
ğuyla yalnız kalan Emine KAYA'ya 
mağduriyetini gidermek amacıyla 
500.000'er TL. 

- Ankara-Altındağ İlçesinde otu
ran fakir ve mağdure Döndü GE
MALMAZ'a 550.000 TL. 

- Kocası şehit Gülizar TÜRK
AN'a, fakir ve muhtaç Pitros TAŞ
ÇI'ya ve maddi imkansızlığı nedeniyle 
düğününü yapamayan Kerim TAŞKI
RAN'a 1.000.000'ar TL. 

- Evi yanan Talip GÜDEK'e 
2.000.000. TL. 

- Bulgar Devletince zorla göç et
tirilen soydaşımız emekli Filibe Müf
tüsü Tahsin ULUBİÇER'e 
mağduriyetini hafifletmek amacıyla 
1.200.000. TL. 

- Merhum İmam Daği ERUZUN' -
un ailesine yardım amacıyla eşi Mü
nire ERUZUN'a 2.000.000. TL. 
yardım yapıldı . 

Ayrıca yurdumuzun çeşitli bölgelerinde Kur'an kursu ve imam-hatip liselerinde okuyan öğrencilerin 
iaşe ibate masrafları için 671.000. TL. fakir ve muhtaç vatandaşımıza da 64.000.000 TL. yardım yapılmıştır. 

Yine Ankara'nın çeşitli semtlerinden tesbit edilen 1500 fakir aileye de 5 kg. pirinç, 5kg fasülye, 5kg. 
makarna, 5kg yağ, 5kg şekerden oluşan gıda yardımı dağıtılmıştır. 

VAKFIMIZCA SON ÜÇ AY İÇERİSİNDE YAPILAN YARDIMLAR 

Yardım Yapılan Yerin 
Adı Adedi Miktarı 

Cami 256 1.836.500.000 TL. 

Kur' an Kursu 25 204.000.000 TL. 

Müftülük Sitesi 26 872.000.000 TL. 

imam-Hatip Lisesi 3 112.000.000 TL. 

Resmi Kurumlara 9 206.322.750 
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1989 - 1990 Öğretim Yılında 
Vakfımızdan Burs Alacak Öğrenciler Belirlendi 

BURSLU ÖÖRENCİ SAYIMIZ 
4795 ADEDE ULAŞTI 

Vakfımız öğrenim çağındaki gençliğin ihtiyaç ve problemle
rini hafifletmek için kuruluş .yıllarından itibaren orta ve yüksek 
öğrenim gençliğine burslar vermeye başladı. Bu faaliyet tahsil 
yapmakta olan öğrencilerimizin mali sıkıntılarına az da olsa bir 
çare bulma çabasıdır. 

BU YIL 2451 ADET YENİ ÖGRENCİYE BURS BAGLANDI 

Bu yıl da öğrenim şartları ve zorlukları göz önüne alınarak 
Vakfımız Mütevelli heyeti tarafından burs miktarları ve burslu 
öğrenci sayısı artırılmıştır. Vakfımızca karşılıksaz verilen orta
öğrenim öğrenci bursları 30000.-TL'ye, yüksek öğrenim öğ
renci bursları ise 50000.-TL'ye yükseltilmiştir. 

Vakfımız bünyesinde oluşturulan burs komisyonu, 1989-1990 
öğretim yılında burs almak için Vakfımız'a müracaat eden 12.000 
orta öğrenim ve yüksek öğren im öğrencisinin burs talep form
larını inceleyerek mütevelli Heyete sunmuştur. Mütevelli Heye
ti 1989-1990 öğretim yılında 2451 adet yeni öğrenciye burs 

bağlanmasını kararlaştırmıştır. 

Böylece yeni burs bağlanan öğrencilerle . birlikte burslu öğ
renci sayımız 4795 adede yükseltilmiştir. 

Vakfımız 'dan burs almak isteyen öğrenciler, her yılın Ekim 
ayında Vakıf Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmektedirler. Bu 
müracaat ve formları burs komisyonunca incelenip değerlen
dirilmektedir. Bu inceleme ve değerlendirmede; Diyanet İşleri 
Başkanlığınca açılmış olan hafızlık tesbit imtihanında başarı gös
tererek hafızlık belgesi almış olanlara, yetim ve öksüz öğrenci
lerle ailesi çok fakir olduğu tesbit edilenlere, okul idaresinden 
takdir ve teşekkür alanlara, babası veya annesi Diyanet işleri 
Başkanlığı teşkilatında görevli olanlara ve üstün başarısı tesbit 
edilen öğrencilere öncelik tanınmaktadır. 

imam-hatip lisesini birincilikle bitirip ilahiyat fakültelerine de
vam eden tüm öğrencilerin tahsil masrafları da Vakfımızca kar
şılanmaktadır. 

BURSLU 
ÖÖRENCİ SAYIMIZ 

BURS ÇEŞİDİ BURSLU ÖGREIICİ SAYISI AYLIK BURS ÜCRETİ 

ORTA ÖGRETİM 1182 Adet 30.000 TL. 

İMAM HATİP LİSESİ BİRİNCİSİ 140 Adet 100.000 TL. 

YÜKSEK OKUL 3447 Adet 50.000 TL. 

DOKTORA 2 Adet 50.000 TL. 

ARAŞTIRMA GÖREVL. 4 Adet 100.000 TL. 

YURTDIŞI DOKTORA 20 Adet 4500 FF 1600 DM 
575 Sterlin 

TOPLAM 4795 \ 



Korn1''P•' C:ımiiııiıı gece ııydııılıııılması 

KOCATEPE CAMİİ 
GECE SİLÜET AYDINLATMADA 

DÜNYA BİRİNCİSİ SEÇİLDİ 

İnşaatı Vakfımızca tamamlanan ve Vakfımızca Işıklandınlan Kocatepe Camii'nin 
dekoratif gece aydınlatılması 150 eser arasında dünya birincisi seçildi. 

İki yılda bir Uluslararası düzeyde yapılan yarışmada profesörler, sanatçılar, çeşit
li kurum ve kuruluşlardan yöneticilerin bulunduğu jüri tarafından Kocatepe Camii 
dekoratif gece aydınlatılmasında dünya birincisi seçildi. 

Philips firması tarafından yapılan ve 150 eserin değerlendirmeye alındığı yarışmada 
birinci olan Kocatepe Camii'nden sonra Ayasofya, Sultanahmet,Boğaziçi Köprüsü, 
Süleymaniye, Topkapı Sarayı, Bozdoğan Kemeri, Çanakkale Şehitler Anıtı, 19 Mayıs 
Stadı, Esenboğa Çift Şeritli Yolu, Bodrum, Kuşadası ve Çeşme Kaleleri ile 
T.B.M.M. 'nin iç ve dış aydınlatması da dünyadaki 150 önemli eser arasında yer aldı. 


