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KUTLU DOGUM 
HAFTASI 

KUTLANIYOR 
eygamberimizin 1419'ncu doğum yılı münasebetiyle, Vakfımız tarafından 
1 Ekim -7 Ekim 1990 tarihleri arasında düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası" 
zengin programlarta kutlanıyor. 

Vakfımız tarafından ilk defa 1989 yılında Peygamberimizin doğum yıldönümü 
"Kutlu Doğum Haftası" adıyla bir hafta süren programlarla kutlandı. Hafta dolayısı yla 

Devamı 2. Sayfada r..,..,,,..,..,..,..,.,.,.,.,..,..,..,..,.,...,..,..,,,,,..,..,..,..,..,..,...,..,...,...,...,...,..,..,..,1 1 " " 1 i KUL TUR VE YA Y/N Hayrettin ŞALLI ~ 
~ HiZMETLERiMiZ TürkiyeDiyanetVakfı ~ 1 Mütevelli Heyeti Üyesi 1 
1 1 
~ ~ 1 Büyük milletimizin tarihi adımları, bu adımlara serpilmiş hadiseler milli kültür · ı 1 hayatımızı doğurmaktadır. Bu hayatta yaşanan binlerce hareket hep birtikte kül- 1 1 tür vartığımızı ortaya koymaktadır. Bu zengin kültür vartığı içinde, Allah'a uzanan ı 
~ büyük iradeler, Allah önünde eğilen başlar, adalet için akan asil kanlar, mesu- ~ 1 liyetten ağlayan gözler, huzur ve mutluluk günleri, otortter ve mes'ul devlet an- ı 
~ layışları vardır. Bu varlıkta saygı ve sevgi duyguları, insanlık ve hizmet duyguları ~ 
ı yer almaktadır. Günümüzün hayrao olduğu nice mutlu günler, dünden bugü- 1 
~ ne ve yarına taşınabilecek nice zenginlikler bulunmaktadır. i 1 "Tarihin bütün hareketleriyle meydana gelmiş kültürümüz, bizim gerçek 1 
ı ruhumuzdur. Nasıl ki bir insan başkasının ruhu ile yaşayamazsa, bir millet de ı 
~ başka tarihlerin hadiseleri ile yaşatılamaz. Hayatımızı hakimiyeti altına alan milli ~ 1 kültürümüz, bizim gerçek sahibimizdir. Biz onun zaruri kıldığı, bizi çevirdiği istika- 1 
~ mette hareket etmeye mecburuz. Etmezsek, başka milletlerin kültürünü takli- ~ 1 de yeltenirsek varlığ ımızda buhranlar başlar."(1) 1 
1 1 1 Pl TopçuNurettin.KültürveMedeniyet.s.21. Devamı 2. Sayfada 1 

18 

,_ , ___ _ 
----._,...,.,....~·-·- ·"!,- -·--····~-- ·-.--..-·-·--,.,,·- --... - -.... --..,. ·-·- - -..... -. ... .., ........ ..._~·--·-·- · 

1 - 7 Ekim 1990 
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NA 'T-1 ŞERİF 
YARIŞMASI 

SONUÇLANDI 
Birinciliği ; 

"Yağmur" adlı şiiriyle 
Nurullah GENÇ, 

ikinciliği ; 
"Na't" adlı şiiriyle 

Şükrü KARACA, 
Üçüncülüğü ; 

"Sevgili Kasidesi" adlı şiiriyle 
Fatih OKUMUŞ kazandı. 

W akfımız tarafından 1989 yı lı 
"Kutlu Doğum Haftası" çerçe
vesinde düzenlenen Na't-ı 
Şerif yarışmasında dereceye 

giren şiirler belirtendi. 

Devamı 4. Sayfada 
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KUTLU DOGUM HAFTASI 
KUTLANIYOR 

1 KÜLTÜR VE YAYIN FAALIYETLE~İMiZ Baştarafı 1. Sayfada 1 1 insan denen şahsiyet, köklerini mazinin derinliklerine uzatan bir ağaç gibi- 1 1 dir. Yapılan binalar sağlam temeller üzerine oturtulmadı kça uzun ömürlü ola- 1 
1 maz. Bize has olan hayat şeklini, aşkımızı, ideallerimizi, sanat ve medeniyetimizi 1 
1 ancak milli kültürümüz içinde bulabiliriz. öyleyse kulaklarımız mazide gözlerimiz 1 1 ilerde olmalıdır. 2 1 Kültüründen ayrılmış teknik, vatan toprağından kopmuş vicdanla bir yere 1 
1 varamayız. Kültür ve kültür adamlanyla el ele vermeliyiz. Gönlümüzü yüksek üc- 1 
2 retler, pahalı eşyalar, parlak vaadler değil; okulsuz çocukların, işsiz gençlerin, yo~ 2 
1 suz ve evsiz köylünün, hastanesiz ve mabetsiz kentlinin dertleri doldurmalıdı r. 1 1 Yüce milletimizden beklenen seviyeye ancak bu yolla varılacaktır. Bu konuda 1 1 herkese ve her kuruluşa görevler düşmektedir. 1 
1 Türkiye Diyanet Vakfı da bu sorumluluk içinde, Diyanet işleri Başkanlığı'na i! 1 destek hizmetleri yanında, imkanları nisbetinde kültürel hizmetlere de yer ve 1 

Baştarafı 1 . Sayfada 

çeşitli salonlarda 7 ayrı toplantı yapıldı. Ko
nularında uzman 30'dan fazla ilim adamı ta
rafından Peygamber, Efendimiz'in hayatı 
ve lslam Dini'nin çeşltli yönleriyle ele alındığı 
tebliğler sunuldu. Ayrıca Kur'an-ı Kerim tila
veti, Mevlid Kıraati ve Türk Tasavvuf musi
kisinin seçkin örneklerinin icra edildiği prog
ramlarda dinleyicilere şevk dolu anlar 
yaşatık:lı. 

J'lı önem vermektedir. ..:.i 1 Bu cümleden olarak; kültürümüzün gelecek nesillere hatta dünyaya ak- 1 1 tanımasında önemli bir vasıta olan İslam Ansiklopedisi'nin 2. cildini de çıkarmaya 1 
1 muvaffak olmuştur. Bundar. sonra ciltler arasındaki çıkış süresi 6 aya indirilen 1 1 İslam Ansiklopedisi'nin ilim alemine bütünüyle kazandırılması en büyük :ftihar 1 
..:.i vesilemiz olacaktır. J'lı a'İ;;;i;:naı:J 1 Vakfımız Yayın Kurulu, artık bir an'ane haline gelen "Kutlu Doğum Haftası" 1 1 Proğramları, çeşitli il ve ilçelerimizde verilen konferanslar, basılı, sesli ve görüntü- 1 
1 lü yayınlanmız., ~vlerimiz, Dini Yayınlar Fuarlan, yurt içinde çeşitli kuruluşlara 1 

1
2 ve yurt dışındaki soydaşlarımıza hediye edilen yayınlar, Na,-ı Şerif ve diğer yarış- 2 
J'lı malar, yurtiçi ve dışı öğrenci bursları ve öğrenci yurtları yanında, Kur'an kursları, ..:.i 

1 imam Hatip Liseleri ve İ lahiyat Fakülteleri ile ilgili hizmetlerimiz, milli kültüre olan 1 
J'lı inancımızı ve hizmet aşkımızı ortaya koyan icraatlanmızdır. ..:.i 1 Dileğimiz, Yüce Allah'ın yardımı ve imanlı milletimizin ilgi ve desteği ile daha 1 1 çok hizmet konularına vesile olabilmektir. 1 
2,..,.,..,...,..,..,...,...,..,...,....,....,...,....,..,..,....,...,...,...,...,....,....,....,...,....,...,....,....,....,...,...,...,...,...,...,.,.2 A Kutlu Doğum Haftası 

A 1989 yılı Kutlu Doğum Haftası programlarından görüntüler... A 

T Ü R K İ Y E ~ DiYANET VAKFI 
HABER ~ÜLTENI 

Türkiye Diyanet Vakfı Adına Sahibi 

Kemal GÜRAN 
Genel Müdür 

Yazı işleri Müdürü ve 
Yayına Hazırlayan 

Ha lil Kaya 
Basın-Yayın ve Halkla 

ilişkiler Müşaviri 

Dr. Mediha Eldem Sok. 89 
06640 Kocatepe / ANKARA 

Tel: 1171235 
Fax:1181900 

Haber ve Fotoğraflar 

Hüseyin ÔZTÜRK 
Grafik ve Dizgi 

REYHAN 
Basım Yayın Tanıum Ltd. Şii. 
Tel : 229 34 93 • 230 18 57 

RenkAynmı 

Detay Repro Tel : 311 11 27 

Baskı 
GAYE MATBAACILIK 

SAN. ve TIC. A.Ş. 
Tel : 3106820 Fax : 311 6045 

ANKARA 

-
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Yapılan ilmi toplantılar başta üniversite gençliği olmak üzere, 
tüm kesimlerce ilgiyle izlendi. 

Halkımızdan gördüğü büyük ilgi, bu hizmetin giderek ülke 
çapında yaygınlaştınlması gereğini ortaya çıkardı. 

Daha geniş kitlelere ulaşmak ve Peygamber sevgisinin her
kese anlatılmasını sağlamak amacıyla, bu yıl Ankara, Afyon, Balı
kesir, Bursa, Karaman, Kars, Kırklareli, Manisa, Muğla, Samsun, 
Tokat ve Yozgat illerinde ilmi toplantılar düzenlendi. 

KUTLU DOGUM HAFTASI 
ANKARA PROGRAM! 

1. AÇILIŞ 
2. Ekim 1990 Salı Saat: 14.00 
T.D.V. Kocatepe Camiı Konferans Salonu 

Konuşmacılar : 
Açış Konuşması : Halit Güler, T.D. V. Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. M. Saib Yazıcıoğlu 
Protokol Konuşmaları 
Nat-Şerif Yarışması Ödül Töreni 
Prof. Dr. Mehmet Aydın "Vahiy ve insan" 

il. PANEL 
"DİNİ EDEBİVATIN DÜNÜ BUGÜNÜ" 
3 Ekim 1990 Çarşamba Saat: 14.00 
Kocatepe Camii Konferans Salonu. 

Oturum Başkanı : Ayvaz Gökdemir 

Konuşmacılar : 
Doç. Dr. Mustafa isen 
Yrd. Doç. Dr. Emine Yeniterzi 
Doç. Dr. Celal T~ 
Doç. Dr. Cemal Kurnaz 
Nurullah Genç (Nat-ı Şerif Yanşması Birincisi) 
Şükrü Karaca (Na,-ı Şerif Yanşması İkincisi) 

111. AÇIK OTURUM "BİLGİ VE İSLAM" 
6 Ekim 1990 Cumartesi Saat : 14.00 
Kocatepe Camii Konferans Salonu. 

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Necati Öner 

Konuşmacılar : 
Doç. Dr. Alparslan Açıkgenç "İlmi Zihniyet ve İslam" 
Doç. Dr. Orhan Kavuncu "Yaratılış Teorileri ve İslam" 
Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay "Sevgi Peygamberi 

Hz. Muhammed '(S.A. V) 
Dr. Mümtaz'er Türköne "İslamı Tefekkürün Dünü ve Bugünü" 

1989 YILI 
"KUTLU DOGUM 

HAFTASI" NIN 
KİTAP VE 

VİDEO KASETLERİ 
ÇIKTI 

1989 yılında Vakfımız tarafından 
düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası" 
münasebetiyle yapılan ilmi toplantılarda 
sunulan tebliğler, kitap ve video kaset 
halinde yayınlandı. 

Hafta münasebetiyle yapılan 7 ayrı 
oturumda, 30 değerli ilim 
adamınca sunulan tebliğler titiz bir çalışma 

sonunda kitap haline getirilerek, 
Yayın Matbaacılık ve Ticaret işle' since 
bastırıldı. 

Yine bu tebliğler orijinal ses ve 
görüntüleriyle 7 ayrı program ve aynı.. ... 
3 saatlik karma prograrrı olarak video kaset 
haline getirildi. 

Kutlu Doğum Haftası 
kitabı ve video kasetleri yayınevlerimizden 
V"l müftülüklerden temin edilebilir. 

KUTLU DOGUM 
HAFTA S 1 

12-17 El<lm1989 

M 

3 
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NA"T-1 ŞERİF YARIŞIIASI SONUÇLANDI 
aaştarafı 1. Sayfada 

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni / EYLÜL 1990 

Birinciliği ; "Yağmur" adli şiiriyle Nurullah GENÇ, 
ikinciliği ; "Na't" adlı şiiriyle Şükrü KARACA, 
Üçüncülüğü ; "Sevgili Kasidesi" adlı şiiriyle Fatih 

Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz (SAV)'in doğum yıldönümü, 
İslam alemirKfe her yıl "Mevfid Kardili" olarak kU11anmaktadır. OKUMUŞ kazandı. 

Yarışmada ayrıca; Vakfı mız da ilk defa 1989 yılında Peygamberimizin doğum yıldönü
münü "Kutlu Doğum Haftası"adıyla bir hafta spren geniş proğramlaıia kut
lamıştı. 

Şefik Yaşar Öke'nin "Esenleme" adlı eseri jüri özel ödülüne, 
Ahmet Muhammed Can'ın "Yasin", 

Vakfımız tarafından, 1989 yılı Kutlu Doğum Haftası'rıda, bir Nal-ı Şerif 
yarışması tertip edilmiş ve yarışma sonuçlarının, bu yılki Kutlu Doğum 
Haftası'nda (Ekim ayının ilk haftası) ilan edileceği duyurulmuştu. 

Bahaettin Karakoç'un "Na't-ı Şerif", 
Ahmet Efe'nin "Na'!" 
Mustafa Necati Bursalı'nın "Na't-ı Şerif" 
Mehmet H. Öcal'ın "Na't-ı Şerif" Beklenenin üstünde ilgi gören yarışmaya, yurtiçi ve yurtdışından 

üçbin dolayında şiir katıldı. 
Başkanlığını Prof. Dr. Celal TARAKÇl'nın yaptığı, Prof. Dr. Orhan 

OKAY, Doç. Dr. Mustafa İSEN, Doç. Dr. Selçuk ERAYDIN, Ahmet KA
BAKLI ve Ayvaz GÖKDEMİR'den oluşan Jürrnin yaptığı değer1endirme 
sonucunda; dereceye giren, Jüri Özel Ödülü ve mansiyon alan şiir1er be
lirlendi. Yarışmada; 

Aysel Zeynep Tozduman'ın "Efendim" adlı eserleri de man
siyona layık görüldü. 

Jüri tarafından, puan sıralamasına göre yayımlanmaya değer bulu
nan 100 adet şiir, dereceye giren ve mansiyon alan şiirlerle birlikte 
Vakfımız tarafından, bir kitap halinde yayımlanmak üzere yayın programı
na alırdı. 

NA'T-1 ŞERİF YARIŞMASINDA ÖDÜL KAZANAN ŞİİRLER 
SIRA ALDIGI 
NO ŞİiRİN ADI RUMUZ İSİM PUAN 

1 Yağmur Ay ve Bayram Nurullah GENÇ 535 
2 Na'! Emre Şükrü KARACA 485 
3 Sevgili Kasidesi Pervane Fatih OKUMUŞ 473 

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ VE MANSİYONLAR 
4 Esenleme Ter-Ben Şefik Yaşar ÖKE 466 
5 Ya-sin Ya-sin Ahmet Muhammed CAN 427 
6 Na't-Şerif Kurban Bahaettin KARAKOÇ 415 
7 Na't Can Ahmet EFE 406 
8 Na't-ı Şerif Dürr-i Yetim Mustafa Necati BURSALI 401 
9 Na't-ı Şerif Toprak Sadık Yar Mehmet H. ÖCAL 395 

10 Efendim Ahenk Aysel Zeynep TOZDUMAN 392 

VAVINLANMAVA DEGER GÖRÜLEN ŞİİRLER 
11 Gönül Pınarından Efendimize Zeytin Dalı Ferhunda DOGU 389 
12 Ya Muhammed Pervane Sadettin KAPLAN 381 
13 Na't-ı Şerif Fakir Yolcu 374 
14 Na't-ı Şerif Rıza Eren Durmuş Ali ERFIDAN 369 
15 Hazreti Muhammed Terazi Enis KEMAL TOKSÖZ 366 
:16 Ya Resul Can Kuşu Mehmet ŞAHİN 365 
17 Nur Nebi T eodid-i Biat Adem ORUÇ 365 
18 Anmalar Tezahür Seyfettin ÜNLÜ 364 
19 Na't Hattab Zeki GEZER 364 
20 Na't Veziroğlu Yaşar ALPASLAN 364 
21 Na't-ı Şerif Zaman Sarnıcı Cengiz NUMANOGLU 364 
22 Güneş AltındaYakalanırım 

Yağmurlarına Post/Şiir Kuşu Mustafa OGUZ 360 
23 Na't-ı Şerif Ya Habiballah Hamur Ahmet GÜNBULUT 355 
24 insan Güzeli EggeHomo Fatih OKUMUŞ 353 
25 Na't-ı Şerif Güneysu (1) Bestami YAZGAN 351 
26 Na't-ı Hazreti Muhammed Mustafa lşığı Arayan Adam Naciye SÜTÇÜ 345 
27 Na't-ı Şerife-i 21. Yüzyıl Muhip Lutfi ŞEHSUVAROGLU 345 
28 Gönüllerin Nuru Enbiya 343 
29 Nur Yağmuru Ehad (1) Ahmet Erol CiHAN 338 
30 Na't-ı Nebevi Mustafa Asım KÖKSAL 331 
31 Allahu Ekber "O" Anlatsın Gülnihal (2) Ahmet EROL CİHAN 330 
32 iki Aşk. Kalbimin Dili Olsaydı Murat ÖZER 325 
33 Seninle Başlar Gönül Teli Nedim UÇAR 324 
34 Muhammed Mustafa (S.A.S) Bayraktar (2) Bestami YAZGAt:ı 323 

·-
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35 Mirac-ı Nebevi Siirtli Ahmet ARITÜRK 321 
36 Hazreti Muhammedimize Övgüler Bahadır (1) Alaaddin DURMUŞ 320 
37 Na't CQdl Dr. Cevat DOGAN 320 
38 Sen Ki Sevgilisin Hazer Alaattin DiKMEN 315 
39 Meth-i Resul Fevzi C. ÇITAK 313 
40 Peygamberim Uludur Edirne'den Selam Cemil Fevzi GÖKSU 310 
41 Onu Anımsatıyor Gümüş Kalem A.AliURAL 310 
42 Muhammed Mustafa için Gülşehri Mehmet NAR 308 
43 Tarif Edemen Seni 307 
44 Na't-ı Şerif Arş Ramazan DÖNMEZ 306 
45 Destan-, Kebir Kalender (2) Alaeddin DU~MUŞ 305 
46 Coşarım Ya Resulallah Server Dürdane ERDOGAN 301 
47 Ezelden Aşinanım Ben Ezelden Aşinanım Ben Sülayman ISKENDER 300 
48 Na't-ı Şerif Hasret Yücel iPEK 298 
49 Na't-ı Şerif Kadiri (1) Abdülkadir AKGÜNDÜZ 298 
50 Sevgidir O Reyhan Murat ERCAN 295 
51 Hazreti Muhammed Toprak fnciAKKAYA 295 
52 Allah Allah Der Muhammed Uzay Zeki ÇALAR 295 
53 Ya Resulallah Siirtli Ahmet ARITÜRK 295 
54 Na'! Şefaat Dr. Abdurrahman ÇETiN 290 
55 Na't-ıŞerif Beyani (2) Abdülkadir AKGÜNDÜZ 290 
56 Sana Gelc;fim Ya Muhammed 288 
57 Na't Ahmet Galip ÇAKA 287 
58 Ellerine Muhammed'in Miladi Emine ÖZTÜRK 287 
59 Na't-ı Şerif Hira Ahmet EFE 287 
60 Efendimiz Temenni İbrahim ERŞAHiN 286 
61 Sevgili Pemgamberim Bizim Rüzgar Durmuş KAYA 285 
62 Ya Resulallah El Fakir iller TURANLI 282 
63 Senin Aşkın Olmasa Hicri Sümeyye ÖZTÜRK 281 
64 Bu Sevda Karakaya Nusrettin YILMAZ 281 
65 Ufuk Peygamber Mutmain Mejbure iNAL 280 
66 Elif imsak KILIÇ 280 
67 Na't-ı Şerif Aslar Osman ismet SARI 280 
68 Af Dilekçesi Turabi Alim Yıldız 277 
69 Ya Muhammed Bize Şefaat Eyle Mustafa RUFAi 275 
70 Muhammed Mustafa Sağlık Mustafa EROGLU 275 
71 Resul (A.S)'a Övgüler Kara Burç Muammer ERME 275 
72 Miraç Ufku Gevherhan Osman FİLİZER 273 
73 Muhtacım Serhat Gülü Mehmet Fatih BAL TA 273 
74 Sevgi Pemgamberi Nilüfer Mehmet Said OKUR 272 
75 Na·t-ı Şerif Parmaklı Kemal OZANOGLU 270 
76 Sabır (1) Ahmet Erten YILDIZ 270 
77 Yitirdim M.A.K. Ali KORKMAZ 269 
78 Ç>oğan Güneş (2) Ahfl}et Erten YILDIZ 268 
79 Na't-ı Nida Efendim Oğretmen Baha RahmiOZEN 268 
80 Rahmet Peygamberi Hamidiye Mehmet AKDAG 266 
81 Na't Köle Mehmet AKİF ALACAOGULLARI 266 
82 Ey Güzel Muhammedim Bereket İlter YEŞILA Y 264 
83 Sonsuzluk Elçisine Hilalimi Seviyorum Abdulbaki MERT 261 
84 Ya Muhammed Mustafa Ana Hüseyin ÜNALDI 260 
85 Medet Gül-i Rana Av. Dr. Verdi KANKILIÇ 260 
86 Na't-ı Muhammedi Yaprak Tahsin YAPRAK 260 
87 Gönül Olay H. Salih ZENGİN 260 
88 Hazal (1) Nuri FİSKECi 260 
89 Pembe Dünyam Sanadır Kırmızı Merci Figen GÖKDAG 258 
90 Gönüllerin Sultanı Nur-u Muhammed Sebat Bekir Coşkun 256 
91 Ya Resulallah Beyaz Gül 255 
92 Şükür (2) Nuri FISKECİ 255 
93 Hoca A. Kadir DIŞLiT AŞ 255 
94 Kutlu Doğum AşıkAhmedi 255 
95 Odur Muhammed Nişan A. Vehbi KOÇAK 255 
96 Efendim Er-Bak Tahsin ERKAN 255 
97 Nur Muhammed Perişan Sabri KARAKÖK 255 
98 Canım Benim Can Muhammed Şerafettin KORKMAZ 251 
99 Dua Emre Aydın YEŞILIRMAK 251 

100 Sevgi Gazeli Önder Sırrı ER 251 
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• Şiirin Adı YAGMUR 
e Rumuz : AV VE BAYRAM 
e Yazarı : NURULLAH GENÇ 

• Ald ı ğı Puan : 5 3 5 
e Ödül :10.000.000 TL. 

Vareden'in adıyla insanlığa inen Nur 
Bir gece yansıyınca kente Sibir dağından 
Toprağı kirlerinden anndırır bir Yağmur 
Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından 
Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat 
En müstesna doğuşa hamiledir kainat 

Yıllardır bozbulanık suları yudumladım 
Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları 
Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım 

Hasretin alev alev içime bir an düştü 
Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü 
Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde 
Yağmalanm ış ruhuma yeni bir devran düştü 

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin 
Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla 
Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin 
Sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla 
Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak 
Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak 

Zaman, ayaklarımda tükendi adım adım 
Heyula, bir ağ gibi ördü rüyalarımı 

Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım 

Yağmur, gülşenimize sensiz, baldıran düştü 
Düşmanlık içimizde; dostluklar yaban düştü 
Yenilgi, ilmek ilmek düğümlendi tarihe 
Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü 

Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden 
Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına 

Yayılır o en büyük muştu, pazartesinden 
Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına 
Susuzluktan dudağ ı çatiayan gönüllerin 
Sukutu yar, sevinci dualar kadar derin 

Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım 
Bir cezir yaşadım ki, yaşanmamış; mazide 
Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım 
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BİRİNCİSİ 

Sensiz, kaldırımlara nice güzel can düştü 
Yarılan göğsümüzden umutlar bıcan düştü 
Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin 
En son, avucumuzdan inci ve mercan düştü 

Melekler sağnak sağnak gülümser maveradan 
Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar 
Mutluluk nağmeleri işitirler Hıra'dan 
Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar 

Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri 
Paramparça, ateşler şahının hayalleri 

Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım 
O mücella çehreni izleseydim ebedi 
Sana sınlsıklam bir bakış da ben olsaydım 

Sarardı yeşil yaprak; dal koptu; fidan düştü 
Baykuşa çifte yalı; bülbüle zindan düştü 
Katil sinekler deldi .hicabı n perdesini 
istiklal boşluğunda arılar nadan düştü 

Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında 
Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin 
Ebedi aşka giden esrarlı yollarında 
Senden bir kıvılcımın, süreyya bir şulenin 
T arasaydım bengisu fışkıran kakülünü 
On asırlık ocağı n savururdum külünü 

Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım 
Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak 
Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım 

Sensizlik depremiyle hancı düştü ; han düştü 
Mazluma sürgün evi; zalime cihan düştü 
Sana meftDn ve hayran, sana ram olanlara 
Bir bela tünelinde ağır imtihan düştü 

Badiye yaylası nda koklasaydım izini 
Kefenimi bıçseydi Ebva'da esen rüzgar 
Seninle yıkasaydım acılar dehITzini 
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar 
Üstüne pırıl pınl damladığın ar kaya 
Bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya 

Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım 
Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu 
Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım 

.... 
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Harttanın en beyaz noktasına kan düştü Tohumlar ve iklimler senindir; mevsim senin 
Kınldı adaletin kılıcı; kalkan düştü Mekanın fırçasında solmayan resim senin 
Mahkumlar yargılıyor; hakimler mahkum şimdi Yağmur, birgün elimi ellerinde bulsaydım 
Hakların temeline sanki bir volkan düştü Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme 

Fırakınla kavrulur çölde kum taneleri 
Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım 

Ahuların içinde sevdan akkor gibidir Tavanı çöktü aşkın; duvarlar üryan düştü 
Erdemin, bereketin doldurur haneleri Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü 
Sensiz hayat, toprağın sırtında ur gibidir İniltiler geliyor doğudan ve batıdan 
Şemsiyesi altında yürürsün bulutların Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü 
Sensiz, yükü zehirdir en güzel imbatların 

lslaklığı sanadır ahımın, efganımın 
Devlerin esrannı aynalara sorsaydım içimde hicranınla tutuşuyor nağmeler 
Çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın 
Okşadığın bir' parça kumaş da ben olsaydım Nazann ok misali karanlıkları deler 

Sensiz, tutunduğumuz dallardan yılan düştü Bu değirmen seninle dönüyor; ahenk senin 

İlkin karardı yollar; sonra heyelan düştü Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin 

Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım 
Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar 

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım 

Yağarsın; taşlar bile yemyeşil filizlenir Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü 
Yıldınmlar parçalar çirkefin gövdesini Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü 
Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün 
Yağmur, birgün kurtulup çağın kundaklarından Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü 
Alsam, ölümsüzlüğü billur dudaklarından 

Nefesinle yeniden çizilecek desenler 
Madeni arzuların ardında seyre daldım Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek 
Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler 
Senin için görülen bir düş de ben olsaydım Anneler çocuklara hep seni içirecek 

Şehirler kabus dolu; köylere duman düştü 
Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin 

Tersine döndü her şey sanki; asüman düştü 
Sana mü'mindir sema; sana muhtaçtır zemin 

Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım 
Hazindir ki, dertleri aşmaya umman düştü Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın 

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır 
Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım 

Seni hissetmeyen kalp, kapısız zindan olur Kardeşler arasına heyhat, su-i zan düştü 

Sensiz doğrular eğri ; beyaz bile karadır Zedelendi sağduyu; körleşen iz'an düştü 

Sesini duymayanlar, girdabında boğulur Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı bahann 

Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü 

Şaşkınlığa açılır gözleri, görmeyenin Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım 

Saatlerin ardında hep kendimi aradım Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım 

Bir melal zincirine takıldı parmaklarım Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım 

Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım 
Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım 

Sensiz. ufuklarıma yalancı bir tan düştü Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım 
Sensiz, kıtalar boyu uzayan vatan düştü Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım 
Bir kölelik ruhuna mahküm olunca gönül Senin için görülen bir düş de ben olsaydım 
Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım 

Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım 
Ay gibisin; güneşler parlıyor gözlerinde Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım 
Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım 
Her damla bir yıldızı süslüyor gökl~rinde Batılı yıkmakign kuşandığın kılıcın 

Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım -
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(IJJ. NAT~I ŞERİF YARIŞMASI 

e Şiirin Adı : NA 'T 

e Rumuz : EMRE 
e Yazarı : ŞÜKRÜ KARACA 

• Aldığı Puan : 4 85 

e Ödül : 7 .500.000 TL. 

1 
Çöl bir gül mekanıydı. gül mevsimi~di o gece 
Açmıştı tek gülünü güllerin sultanı Amine, 

Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin 
Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine 

Amine'nin kucağındaydı işte Efendi'si 
Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime, 

Kapılan muştulardı güvercin; 
"Kalk ey Muttalip Uyan!" 

Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce, 

Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştı r. 
Sorular şehridir artık bir uçtan bir uca Mekke, 

Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler 
Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe, 

Doğdu işte doğdu, adı doğmadan konan 
O'na dönsün sırt çeviren ateşe, 

En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar 
Civanlar şehadet l ibasın biçtirdi bile, 

Uyan ey Mekke uyan, sar Beytullah'ı 
Bildiğin ne varsa unut ve bekle, 

il 
Cebrail 
Efil efil esen bir cennet rüzgarı 
"İşte bu!" dedi, 
"Bu sabi" 
Ardından 

Bulutları dağıtan bir uğultu 
Melekler bir ağızdan 
"işte bu, dediler birbirlerine, 
"İşte doğdu !" 

Ölüler bir daha hayıflandılar 
Yeryüzünün bütün ölüleri, 

İKİNCİSİ 

Bir el usulca okşadın köleleri 
Döküldü sırtlarında kabuklar 
O günün garib sevinciyle 
O günkü güneşin doğduğu yere 
işaret koydular 
Kendilerince 
Köleler yetimler ve çocuklar, 
Amine 
Doğan güne karşı tuttu çocuğu 
Dünya kabaran bir gül tomurcuğu 
Çocuk ne yana baksa, 

Mikail orda kurar sofrasını 
Meyveye duracak ağaçlar filizlenir 
Ardarda güzelleşir Mekke'nin bebekleri 
Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri, 

Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail 
Eskilerin toprağa dökülür gözleri 
Eskiler bilinen eskiler değil. 

Cebrail, Amine'den aldı çocuğu 
Gözlerine baktı 
İki deniz birbirine aktı ve buluştu 
Cebrail nerdeyse tutuşacaktı 
Muhammed! dedi 
Muhammed, Muhammed, Muhammed'sin sen! 
Melekler tek ağız tek beden 
Sallallahü Aleyhi Vesselem! 
Sallallahü Aleyhi Vesselem! 

ili 
Senin hiç gülün oldu mu Hıra Dağı 
Pınarın suyun oldu mu 
Kucağın hiç böyle nurlu muydu Hıra Dağı 
Hiç böyle füredin mi derinden 
Hiç üşüdün mü 
Kalbin hiç böyle durdu mu? 
Ey dağların bilgesi, 
Olmazları unut, 
Unut şimdi bütün bildiklerini. 

Mekke uyuyor musun? 
Başına devlet kondu, sen uyuyor musun? 
Talihin başa döndü, sen uyuyor musun? 
Tomurcuk güle döndü, Hıra bir misk ambarı, 
Üstüne açılırken kelamın kapıları 
Mekke uyuyor musun? 

.... 
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l1ıa Söz pehlivanlarını attan dü~rdü bu söz 
Bezm-i Elest'ten hatıra Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyşle 
Bir dost sofrası 

Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi 
Rüyaların söylecfrği visal yeri burası 
Akıllara sığmayan rüyalann Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. 

Üç yıldır Muhammed'i sınayan rüyalann. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin 

iV Kim senin bileğini bükecek bu güreşte, 

Hakikat eşiğinde beklenmiyor Bu emanetler senin aç kapıları Rıdvan 
Gel ey Dost Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. 
Hasretini Hıra bile çekemiyor 

Boşa geçti bülbüller boşa geçti ömrünüz Seni ister istemeyi bilenler 
Gel ki can bulsun tenler, gel ey Dost Nebiler makamından okuyor Bilal işte. 

Sen isimsiz yarisin Muhammed'in Dostun selamı gelmiş şen olmuş dostun bağı 
Hem dilisin canısın Muhammed'in Melekler seyrangahi bu gül ve güldeste 
Bir işaret vermeye gel 
Yalnız adını öğretmeye gel ey Dost 

v ı Ve Hıra 
Tıtredi ayağının altında Mustafa'nın 

Aşkvardı 

Dünya eşini görmedi o anın Ve Cebrail bile ağyardı 

Ve IKRA! Çıktılar alemin sır kapısından 

Ve korku Mescid-ül Haram 

Ve şüphe, ve bela Mescid-i Aksa 

Muhammed durdu! Gece yürüyene iki konaktı. 

"Okuma bilmem"! Aşk vardı 

Bir vahiy rüzgarı sardı belinden Ve söze dökülse arzı 
Sardı Cebrail Alemler ardarda tutuşacaktı. 
Sevgiliye fısıldadı yeniden ! Çıktılar alemin sır kapısından 
"OKU"! Bir melek 
Ve Muhammed okudu. Ve melekler nebisi insan 
"Bismi rebbikeleziy halak Marifet tacını giydiren aşktı 
Halakal insane min atak." Burak 

Doğruldu örtüler altından 
Sevgiliden küçük bir ihsan. 

Ve söz tahtından okudu Nebi Düşünceden bile hızlıydı Burak 

Ve Hatice Yine derin uykulardaydı Mekke 

Ve Zeyd Derin uykularda devrilen bardak. 

VeAi Bu gece güller incitilmesin 
Şadüman Bu gece yalnızca isra'ya adak 
Çıktılar Mekke'nin vahşi karanlığından Bu gece güller incitilmesin. 
Çıktılar önlerinde şahlık cemali. Yolcuyu melekler hazırlasınlar 

Ne bir toz zerresi 
Ve söz tahtında okudu Nebi Ne çölden bir kum 
Dinledi Ebu Bekir Yolcuyu melekler hazırlasınlar. 
Dinledi şahttler şahidi 
Dedi ki, kabulüm Bilginin ardında ne bilgiler var 

Resulüm, Efendim Sevgili'm! Zaman çökertilir olduğu yere 

Gözüm aldatır beni sen aldatmazsın. Menzil eşiğine varır yolcular 
Her şeyin "Ol!" emri aldığı yere. 

Sıddık oracıkta gösterdi hünerini. Aşk vardı 
Ve Cebrail bile ağyardı 

V Ve Rabb maksadını hasıl kıldı 
Artık söz tahtından söylüyordu Zatını maksuda vasıl kıldı 
Yüzünü bu sözle yudu ay da güneş de. Aşk vardı 

-
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Aşıklar vardı gayrısı yoktu 
NOrvardı 
Artık nurun aynısı yoktu 
Apaçıktı işte sırr-ı ilahi 
Ve sımn perdesi kapısı yoktu. 

v1 
Ey kendi çölünde kör-topal giden 
Bedir kervanına geç kalmışsın sen. 

Geçmez bu pazarda kelimelerin 
Gün bile şavkını O'ndan alııi<en. 

~AT-1 
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Gördüğün perdedir boşa döğünme 
Ne anlarsın o şarhoşluk o zevkten. 

Kime seslenirsen cana diyerek 
Çıkıp bir Uhud'a candan geçmeden. 

Kusva'nın dahi bir ikbal tacı var 
Hayaline sığmaz bu sa'y bu semen. 

Git yolunu süpür kirpiklerinle 
Bir hoşnutluk devşir sahi köleysen. 

ÜÇÜNCÜSÜ 

e Şiirin Adı : SEVGİLİ KASiDESi 

e Rumuz : PERVANE 

e Yazarı : FATİH OKUMUŞ 
• Aldığı Puan : 4 73 
e Ödül : 5.000.000 TL. 

ya resulallah 

a. 
ellerim boşlukta senin 
uhud günü dağılan saçlarını arıyor 
gözlerim gözbebeklerini Hıra dağında 
gözümdeki damla biliyorum 
şu anda yanaklarında soğuyor 

Ebubekir'in olup mağarada 
Ali'n olup yatağında 
seni Hatice'nin kalbinde, Aişe'nin dilinde, Zeyneb'in 
gözlerinde buluyorum. 

doğan günde, ayın ondördünde 
baktığım her yerde seni görüyorum 
sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde 
aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor 

sevdanla tutuştu hicaz çölleri 
rahmetinle dirildi anadolu, mezopo~mya 
gel ey Mısır'ın Nil'i 
Medine'nin gülü 
sevgili 

nuruna pervane kesilen 
bendene bir bak 

bedenini yak 
ruhuna bir çift kanat tak 
gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış 
sana ey gönül ikliminin meliki 
sana bu adak 
kapında çağlarca ağlayacak 

"Hak-i payine yetem der ömrlerdir muttasıl 
Başını taştan taşa vurup gezer avare su" 

b. 
Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah ? 
sen hak elçisin bunda kuşku yok 
sen Abdulmuttalib'in yetimisin 
gel ey Kureyş'in emini 
barışın zeytini 
kavganın en önde gideni 
şehatedin duvağı açılmadık gelini 
sevgili 

c. 
"ve'd-duha" yı ne çok severdin ! 
yarana merhem diye sürerdin 
geceyi yük tutma vakti 
gündüzü sefer bilir 
ahireti dünyaya 
Mekke'yi miraça yeğlerdin. 

gel ey 
Amine'nin Mustafa'sı 
İbrahim'in duası 
Meryem'in isa'sı 
Mesih'in haber verdiği 
sevgili 
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il 
mevlid 

a. 
doğduğun gün yeryüzü 
bunu herkese haber verdi 
kuşlar o günden beri 
adınla şakıyordu 
rüzgar yadınla esti durdu 
Allah buyurdu : 

"göğsünü açmadık mı 

yükünü almadık mı 
zikrini yüceltmedik mi? .. " 

o sene sema.ve doldu taştı 
sa.ve kurudu 
Kisra'nın on dört burcu 
o günden teslim olmuştu 
bin yıllık ateş söndü 
şeytan gökten sürüldü 

~eley 
Amine'nin gururu 
Ebu Talib'in uğuru 
Halime'nin bereketi 
Hatice'nin gönül verdiği 
sevgili. 

yerin Mustafa'sı 
göğün Mahmud'u 
isa'nın Ahmed'i 
Abdulmuttalib'in Muhammed'i 
sevgili. 

111 

Erkam'ın evi 

a 
Erkam'ın evi tam yerindeydi 
Bilal, Ali, Ebu zer 
Hamza.Ömer 
gizlice gelip giderdi 
ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru 
yürüdüğümüz o gün ne güzeldi ! 

gelirken ya Resulallah 
Ömer'i de al getir 
Ali'yi, Osman'ı, Ebubekir'i 
Hasan'ı , Hüseyin'i 
Fatıma'yi , Aişe'yi Zeyneb'i. .. 

gel ey 
Erkam'ın evindeki nür 

Ebu Leheb'in yüreğindeki ür 
ehl-i beyt'in gönlündeki sürür 
Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi 
Hasan'la Hüseyin'in dedesi 
zayıfların başındaki şefkat eli 
ey kimsesizlerin kimsesi 
çaresizlerin çaresi 
sevgili. 

b. 
aşıklar senin için yanar 
sadıklar senin için ağlar 
dünyanın başını döndüren sensin 
ay ravzana görünmek için parlar 

ey zamanın bilinmezi 
mekanın gizi 
ruhların sevda gözü 
İbrahim'in, Müsa'nın, isa'nın izi 
Asiye'nin sevgilisi 
Meryem'in azizi 
ey yüreklerimizdeki sızı 
ya gel, ya götür bizi 
sevgili 

Bilal ezan okusun 
Halid yine komutan 
Mus'ab öğretmen 
Ali sancaktar olsun 
ama lbn-i Selül, ibn-i sebe' 
Ebu Cehil, Ümmü Cemil bizde pek çok 
onlar yerlerinde dursun 

iV 
hicret 

a. 
Süreka bilmiyordu 
peşine düştüğü servetin kıymetini 
bir kaç darıya incisini satan horoz gibi 
bir kaç deveye verecekti güneşini 
bineği yürümedi, çöl geçit vermedi 
dönüp gittiğinde neyi 
bildiğini hala bilmiyordu. 

b. 
arkadaşına "üzülme; 
çünkü Allah bizimle !" 
deyişini işittim 
sana ulaşmamı engellediği için 
Ebubekir'e eziyet veren 
o yılan bendim 

gel ey 
Mekke'de çoban 

11 

..... 
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Medine'de komutan · 
Cennet'de sultan 
dünyada elçi 
sevgili 

C. 
talaa '1-bedru aleyna 

Yesrip'te olay var 
yesripliler ayakta 
kadın çocuk genç ihtiyar 
herkes sokakta 

"Muhammed geliyor" diyen bir yahudi 
Yesripliler Muhammed'i 
hasret kalınan bir gelin gibi 

. uğruna çöllere düşülen leyla 
dillere düşülen sevgili gibi 
yok yok bu çoşkuyu, deliliği 
anlatamaz hiçbiri 
örneği olmayan bir özveri 
sevgi tufanı, insan seli 
aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. .. 
kucaklıyor Yesrip Muhammed'ini 

ve bir şarkı, 
bir destan yükseliyor 
ensar'ın dudaklarından göğün katlarına : 
"talaa'l-bedru aleyna 
min seniyyeti'l-veda 
vecebe'ş-şükrü aleyna 
ma daa lillahi da' " 
Yesrib'.e gün doğuyor 
Yesrib'in gözleri ışılıyor 
toprak, hava, su bile 
değişti mi ne ? 
Yesrip artık Yesrip değil 
Peygamber'in şehri 
Medine. 

V 
Fetih 

a 
mevsimlerden sonbahar, iklimlerden rüzgardı 
dilimizde şarkılar, elimizde silahlar 
kalbimizde yer gök kadar imanımız vardı 

dudaklarımız aye,tlerle kıpırdar 
gözlerimiz işaretine bakardı 
Bedir'de Uhud'da, Hendek'de 
Melekler aramızda kanat çırpar 
Mus'ablar, Hamza'lar şehadete koşardı 
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sen düşerdin önümüze, gönlümüze 
seni seyrettikçe sıkıntımız kalkar 
sevdikçe imanımız artardı 

b. 
"bugün merhamet günü" demiştin 
fetih günü sancağı 
Sa'd'dan alıp oğluna vermiştin 
yol üstüne yavrulayan köpeğin 
başına nöbetçi dikmiş 
Mekke'ye kansız girmiştin 

o gün Suheyb'i gördüm ya Resulallah 
hani şu, Hudeybiye'de adını sildireni 
traş olurken savrulan 
zülüflerinden bir demet gül kapmaktı umudu 
tel tel saadet topluyordu 

ey affetmenin zirvesi 
ad~moğullarının en merhametlisi 
düşmanına bile hayat veren 
alemlere rahmet olarak gönderilen elçi 
sevgili 

c. 
Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde ... 
göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor 
kimbilir belki de ağlıyordun gizlice 
muzaffer kumandan sen değildin 
sade bir kul gibiydin 
buydu büyük zaferin 
Kabe'nin kapısına geldiğinde 
"aman ya Ali, bil ki 
benim için bir kişinin dirilmesi 
binlerin ölmesinden iyi" dediğin gibi 
can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle 
ensar'ın evine · 
iman yurdu başkente 
yeniden Medine'ye dönüyordun sevgililerinle, 
fedailerinle birlikte. 

Mekke'yi çok sevsen bile 
zor zamanda kucak açan Medine'yi 
öksüz bırakmazdın 
ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne ? 
ey insanların en iyisi 
sen kentlerin bile kalbini kırmazdın 

sen ey Mekke'nin ezileni 
Taif'ten sürülen 
Medine'nin sevgilisi 
istanbul'da özlenen 
uğruna ölünen güzeller güzeli 
sevgili 

.... 
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VI. 
umut 

a 
sen yüzünü başka yöne 
çevirdiğin için kararıyor gece 
gündüzler senin yüzünden aydınlık 
gözlerinde şüle devşiriyor güneş 

ey Hatice'ye eş 
Ali'ye kardeş 
Zeyd'in efendisi 
Bilal'in ilham perisi 
candan aziz canan 
sevgili 

b. 
şimdi Mekke karalar giyinmiş 
Medine çılgına dönmüş 
Kudüs prangalar ıçinde 
Kahire sensizliğe gömülmüş 
İstanbul içerisinde 
bir volkan büyütüyor sessisce 

nerdesin İbrahim'in varisi 
ahir zaman nebisi ? 
ay Adem'in tevbesi 
Nuh'un öfkesi 
Yusuf'un güzelliği 
Davud'un sesi 
Süleyman'ın mülkü, Lokman'ın hikmeti 
Musa'nın mucizesi 
Mesih'in müjdesi, kutlu eli, nefesi 
sevgililer sevgilisi 
sevgili 

VII 
aşk 

a. 
gel ey saadet ülkesinin seyyidi 
deveye aşkı öğreten 
kütüğün hasretinden inlediği 
taşların, ağaçların, kuşların 
selam vermek için dile geldiği 
huzurunda dillerin çözülüp 
taş kalplerin eridiği 

ey ülfetin çeşmesi 
varlığı aşkın sebebi 
hatta ta kendisi 
ah, sevgili 

b. 
Yunus'un çilesi senin içindi 

Kuss bin Saide'nin hutbesi 
Ka'b bin Züheyr'in Kaside-i Bürde'si 
imam Busiri'nin mersiyesi 
Fuzüli'nin Su Kasidesi 
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Muhammed süresi, Fetih süresi, kevser süresi 
hep sana söylendi 

mecnun çöllerde aradı seni 
ferhat dağı sana ulaşmak için deldi 
Mevlana Şems'i 
Romeo Jüliet'i 
Memo Zeyn'i 
seni zannederek sevdi 

gel ey 
gelişi ab-ı hayat 
gidişi kıyamet in diğer ismi 
ey düşmanına cehennem 
dostunun cenneti 
denizin incisi, dağın zirvesi 
toprağa tohum, göklerin son meyvesi 
sevgililer sultanı, efendiler efendisi 
sevgili 

C. 
leylagazeli 

gel ey leyla bu can sana kurban bil 
gözlerime öyle bakma canan bil 

sensizliğe dayanamam bilirsin 
gidişini ölümüme ferman bil 

gölgelerin uzadığı vakit gel 
ve seheri dertleşmeye zaman bil 

niyazında dostlarını unutma 
dostlarındır seni her gün anan bil 

özlemekten konuşan dil lal oldu 
ayrılığındır ateş-i sOzan bil 

gel ey leyla bu can sana kurban bil 
gözlerime öyle bakma canan bil 

VIII. 
Özlem 

a. 
bir gece vakti ağlayarak uyandığımda 
sesini aradım kulağımda 
ellerini yanağımda 
sabah namazlarında, yatsı namazlarında 
gümüş ikindilerinde sen vardın memleketimin 

.... 
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öğlende, akşamda 
kuşluk vakti şarkılarında 

gece vakti ağlayarak uyandığımda 
sesin yankılanırdı bir ninni gibi kulağımda 
elimle yoklardım dizlerini başucumda 
geliversen yadında bulurdun 
adın zimmetliydi dudaklarımda 

ey dertlere derman olan gönül derdi 
yaralarımın merhemi 
gel ey bin pare gönlümün vefakar yari 
aziz sevgili 

b. 
baharın renkleri 
yılın mevsimleri 
coğrafyaların tüm iklimleri 
senden bir haber taşıyor 
ey tufanın nuh peygamberi 
nuh'un gemisi 
gemiye yol gösteren dostluk güvercini 
o güvercinin taşıdığı bereket simgesi 
Evsle Hazreç, ensarla muhacirin arasındaki kar
deşlik iksiri 
ey candan öte canandan ileri 
uğruna ölünen güzeller güzeli 
sevgili 

gel ey 
Mekke'nin Muhammed'i 
Medine'nin Ahmed'i 
Mısır'ın Amr'ı 

Kudüs'ün · Ömer'i 
sonra Selahaddin'i 
İspanya'nın Abdurrahman·, 
İstanbul'un asıl fatih'i 
sevgili 

c. 
gelsen de bir görsem seni 
ey sevgili 

kucaklasam doyasıya 
sarsam seni 
ey sevgili 

kalbimi sen doldursan ki 
sevsem seni 
ey sevgili 

IX 
sefer 
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"başıma gelen eğer günlerin başına gelse; 
gündüzler kararıp geceye dönerdi. .. " 

Fatıma 
a. 
Ömer kılıcını çekti: 
"Muhammed ölmedi 
Muhammed ölmedi!" 

- yetiştirin Ebubekir'i 
minbere çıkıp birşeyler söylesin 
kılıçlar kınına girsin 
kalpler göğüslerin içine 

öldü mü ? ölebilir mi ? ölmemeli miydi ? 
dinleyin Ebubekir'i 
onun öne geçirdiğini 
mağara arkadaşı 
hicret yoldaşı 
insanlardan dost tutsam o olurdu dediği 
sırdaşını 
Ömer eğdi başını 

gözler minbere çevrildi 
ayetler yeni iniyor sanki 
yeniden iniyordu: 

"Muhammed yalnızca Allah'ın elçisi 
ondan önce de elçiler gelip geçti 
eğer o ölür/ öldürülürse 
dönecek misiniz geri? 
kim geri dönerse bilsin ki. .. " 

b. 
Ebubekir sustu 
sustu Ömer sustu Ali 
sustu peygamber şehri 
gül kurudu bülbül sustu 
yer gök ketum, Cebrail sustu 
sus ey zamane şairi 
Bilal'in dili tutuldu 
Hassan Bin Sabit sustu 

elveda 
elveda sana 
kırdın artık kafesini 
uç artık dertli bülbül 
hadiuçsana 
göçsene refik-i a'laya 

ey Mekke'nin mücahidi 
Medine'nin öğretmeni 
bütün zamanların sevgi pınarı 
tarihin kalbi 
sevgili 

.... 
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c. 
o nurdan heykeli 
son kez Ali meshetti 
gaslinden dökülen katreleri 
eşsiz bir kolye gibi 
hala koynunda saklar yer 
yüzlerce yıldan beri 
bu kutsal emaneti 

ey varlığı saadet 
yokluğu felaket 
Yakub'un şefkati 
Züleyha'nın özlemi 
Yusuf'un iffeti 
senden aldı babalar anneler merhameti 
ey Yunus'un sahil-i selameti 
kırık gönüllerin mimarı 
çağları kucaklayan sonsuzluk çınarı 
aşk ustası, sabır işçisi 
mutluluk mühendisi 
sevgili 

d. 
ölüm gazeli 

ölümü gelin gibi bağrına bastın gülüm 
yanına sevgili gibi usulca geldi ölüm 

ölüme hayat verdi onu kucaklayışın 
uğruna derde düştü divane oldu ölüm 

bir ömür özleminle yandı kavruldu inan 
seni tam bulduğunda elinden saldı ölüm 

bilmem ki kaçıncı kez miraca yükselirken 
üzerine bastığın küçük bir daldı ölüm 

eğildi eğildi sanki yerlere değdi 
peşinden yüzyıllarca uykuya daldı ölüm 

uyanınca anladı ne çabuk gittiğini 
hasretini tadınca kendini bildi ölüm 

geçiyorken başı hı .okşayınca sevindi 
gidince hem yetim .hem öksüz kaldı .ölüm 

senden sonra ölüme dünya bir zindan oldu 
başını rastgeldiği aşığa çaldı ölüm 

sevgili ölüm bile sana öyle yakıştı 
öyle doğal ki sanki bir gül şuranda ölüm 

ölüm ·hiç gülmemişti seni görene kadar 
bir kez senin oldu ya sarhoş şu anda ölüm 

kimseye senin kadar sevinerek gitmedi 
ebediyyen kaybetti seni bir anda ölüm 

sen "övülmüş makam"a adım adım yürürken 
rüzgar gibi savuştun öldü arkanda ölüm 

diyorlar ki sevgili kapıya gelmiş ölüm 
bilmem ki ben nerdeyim hani ne yanda ölüm 

yanına sevgili gibi usulca geldi ölüm 
ölümü gelin gibi bağrına bastın gülüm 

Xi 
F~tfrna 

a: 
F~tima 
eY,,Cennet kadınlarının efendisi 
sen ağlama 

Fatıma ey Fatıma 
Muhammed'in bir tanesi 
Hatice'nin hediyesi 
Hasan'la Hüseyin'in annesi 
Ali'nin sevgilisi 

ne olur sen ağlama 
ey Fatıma 
biz ağlayalım ağlanacaksa 

b. 
Sen Muhammed'i 
yıllarca seyrettin kaç kez tuttun elini 
gözlerin gözlerini 
her sabah, her akşam ziyaret ederdi 
dudağın alnına değer 
o da seni alnından öperdi 

.=atıma ey Fatıma 
sen olsun ağlama 
biz layı kız ağlamaya _ 

ey Muhammed;in ·Ciger paresi 
Ali'nin zevcesi 
Ümmetin seyyidesi 
çağların görüp göreceği 
güzeller ecesi 
ağlamak bile yakıştı sana 

ama ey Fatıma 
sen ağlama 
ne olur sen ağlama 
ne olursun ağlama 

15 
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C. 
Fatıma ey Fatıma 
ey kadınların en iyisi 
sen aç kalır doyurursun miskini, 
yetimi, esiri 
o ayet senin için indi 

Fatıma ey Fatıma 
altın zincirin imamesi 
üç boyutlu aşk abidesi 
Muhammed'i, Ali'yi, Hüseyin'i 
bağrında taşıyan bereket ülkesi 
Fırat'ı, Dicle'yi, Nil'i 
göğsünde saklayan rahmet çeşmesi 
sen ağla 

Fatıma ey Fatıma 
ne olur sen ağla 
ne olursun ağla 
saçlarını dağıt, bırak rüzgara 
toprak ol sürgün ver, ırmak ol çağla 
eş saadet güneşinin pervanesi 
çile bülbülünün altın kafesi 
şiiri en hazin şarkının güftesi 
sen ey nağmesi 
en içten ağıtın bestesi 
kainatın kadın efendisi 
sen olsun ağla 
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Fatıma ey Fatıma 
yaşaması ı bir sevda gösterisi 
ölmesi / özgürlük denemesi 
sevgisi / gün değmesi 
yüz çevirmesi /yıldızların kararıp dökülmesi 
ah, tarih ötesi aşkların 
tarihteki izdüşümü, atideki gölgesi 
ismi en gerçek rüyaların, hülyaların simgesi 
çağların gerçeği 
çağın hayali 
zamanın özlediği, mekanın gönül verdiği 

Fatıma denildi adına ey 
altın çağın kutlu çiçeği 
Medine'nin gözbebeği 
Gırnata'nın yitirdiği 
lstanbul'un özlemi 
kızıl akşam tüllerinin gizlediği 
gündoğumunun gösterdiği 
kadınlığın zirvesi 
çağın yitik hazinesi 

Fatıma ağla sen 
Fatıma ey Fatıma 
ne olur sen ağla 
ne olursun ağla 

• Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A. V.)'in Medfun bulunduğu Medine-i Münevvere ... 
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KIRIKKALE'DE 
DİNİ YAYINLAR 
SERGİSİ AÇILDI 

A Kırıkkale Valisi Fikret Güven, serginin açılışında bir konuşma yaptı. 

1111111t''" eni illerimizden Kırıkkale 17 

il jl 

Ağustos 1990 günü il oluşu-

il nun birinci yılını kutladı. Kırıkkale 
Valisi Fikret Güven'in başkanlı-

ğını üstlendiği kutlama komttesi tarafından 
kutlama programları çerçevesinde Kırıkka
le Güzel Sanatlar Galerisi'nde dini yayınlar 
sergisi açıldı. Sergide, Vakfımız Yayın Mat
baacılık ve Ticaret işletmesi Müdürlüğü ta
rafından dini ve milli eserlerin yer aldığı 
5000 çeşit kitap Kırıkkaleli okuyucuların 
hizmetine sunuldu. 

"Dini yayınlar sergisi" 16.8.1990 
günü Kırıkkale Valisi Fikret Güven tarafın
dan açıldı. 

Açılış töreninde bir konuşma yapan 
Kırıkkale Müftüsü ve Vakfımız Şube Baş
kanı Cevat Altun, Dinimizin okumaya ver
diği önemi Kufan-ı Kerim'den ayet-i keri
melerle izah etti. Müftü Altun, Türkiye 

Diyanet Vakfı'nın ildeki büyümeye paralel 
olarak geliştiğini ve büyüdüğünü Kırıkka
le'lilerin hizmetinde olduğunu, Kırıkka
le'nin il oluşunun birinci yılında 5000 çeşit 
dini-· milli eserle böyle bir serginin açıl
masının da bunun bir göstergesi olduğu
nu söyledi. 

Vakfımız Genel Müdürlüğü adına bir 
konuşma yapan Genel Müdür Yardımcısı 
Şevki Özkan, Vakfın hayır hizmetleri ya
nında eğitim ve kültüre de aynı ölçüde 
değer verdiğini söyledi. Özkan, Kırıkka
le'nin il oluşunun birinci yılında geçici olarak 
açılan kitap sergisinin Kırıkkale Şubemiz 
ve Kınkkalelilerin gayretiyle bir yayınevi hal~ 
ne getirilebileceğini ifade ederek oku
manın ve ilim tahsil etmenin önemine 
değindi. Şevki Özkan, Kırıkkale'nin yeni 
bir il olduğunu, gelişmesinin de kültür se
viyesiyle ölçülebileceğini vurguladı. Şevki 
Özkan devamla şöyle dedi; "Biraz sonra 

açılışını yapacağımız sergide 5000 çeşit 
dini ve milli eser bulunmaktadır. Her 
zaman söyleriz", "en iyi arkadaş kitap" 
diye. işte Kırıkkale'lilere 5000 arkadaş ge
tirdik. Temennimiz odur ki, ilim ve irfan dün
yamıza ışık tutacak bu serginin iyi bir şekil
de değerlendirilmesi. Vakfımız Türk kültür 
hayatına hizmette yarışını her geçen gün 
biraz daha hızlandırmaktadır. Her yıl Rama
zan ayında Ankara ve istanbul'da açılan 
dini yayınlar fuarı, Ankara, İstanbul, Diyar
bakır, Adana, Aydın'da açılan yayınevleri, 
çe~tli illerimizde düzenlenen fuarlarda açı
lan dini yayın sergileri bu yarışın bir göster
gesidir." 

Kırıkkale Belediye Başkanı Hayati Ka
rayol'da yaptığı konuşmada; okumanın 
zamanı, yaşı ve mekanı olamayacağını, in
sanlığın refah ve medeniyet seviyesinin 
de kültür dengesine bağlı olduğunu ... 
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ifade ederek şöyle dedi. "Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın kültür dünyamıza sunduğu hiz
metin boyutları oldukça yüksektir. Bugün 
bir örneğini de bizlere, Kırıkkale'mize sun
muşlardır. Öyle ümit ediyorum ki, 5000 
çeşit dini - milli eserin yer aldığı bu sergi 
büyük bir boşluğu dolduracaktır." 
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Kırıkkale Valisi Fikret Güven de, 
Kırıkkale'nin il oluşunun birinci yıl dönü
münde hazırlanan programlar çerçeve
sinde, Türkiye Diyanet Vakfı'nın da yer al
masından duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, insanlığa hizmet etme yolunun 
okumak ve araştırmaktan geçtiğini, bu im
kanın da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
Kırıkkale'lilere verildiğini söyledi. Bu konuş
malardan sonra sergi, Vali Fikret Güven ta
rafından açıldı. Sergiyi gezerek ilgililerden 
bilgi alan Vali Güven, bu kadar güzel eser
lerin yer aldığı serginin geçici olmamasını, 
Vakfın Kırıkkale'ye bir yayınevi açması di
leğinde bulundu. 

• Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Şevki Özkan konuşurken. 

ROMANYA'DAKİ 
•• •• 

KUÇUK 

TÜRKİYE 

Bükreş, Köstence, Mecidiye, Monpalya, Kobadin, 
Tulça, Braila ... Türklerin yoğun olduğu şehir merkezleri. işte Ro
manya'daki küçük Türkiye. Yıllardır kominist baskı, zulüm, Türk
lerdeki din ve dil birtjğini bozamamış. 1959'a kadar serbest olan 
Türkçe eğitimi, medrese eğitimi ve Türkçe konuşma serbest
liği 1959'da kominist yönetimin iş başına gelmesiyle son bul
muş. 30 yıl yasaklarla yaşayan Türkler, 1959 öncesi i
nançlarından, örf ve ad~tlerinden pek bir şey kaybetmemişler. 
Bu yıl kominist yönetimin halk tarafından devrilmesinden sonra 
30 yıl önceki serbestliği tekrar elde etmişler. Tükçe tedrisata, 
medrese eğitimine, din ve dil özgürlüklerine yeniden kavuş
muşlar. Şimdi çok mutlular ... 

Romanya'daki Türkler birtik ve beraberliklerini muhafaza için 
bir çatı ~ında birteşmişler "Demokrat Müslüman Türk Birliği " Bu 
birliğin girişimleriyle bu yıl Mecidiye ve Köstence'de, gelecek yıl
larda da diğer şehirlerde okullara Türkçe dersleri konuluyor. Bu 

• Romanya'dan ülkemize gelen bir grup öğretmen. 

amaçla Demokrat Türk Müslüman Birliği'nin girişimiyle Roman
ya'da öğretmenlik yapan 40 Öğretmen ülkemize geldi. Milli 
Eğitim Bakanlığınca hizmet içi eğitimine alınan öğretmenlere, 
dini yayın konusunda Vakfımız da destek oldu. Eğitici ve öğre
tici yayınlardan meydana gelen bir dizi eser 40 öğretmene he
diye edildi. 

Bir aydır ülkemizde bulunan Türk öğretmenlerin Grup 
Başkanı Leman Ali ile görüştük. 

H. ÖZTÜRK:Kısaca kendinizden sözeder misiniz? 

Leman Ali: Adım Leman Ali, Romanya Eğitim Bakanlı
ğı'nda müfettiş olarak çalışıyorum ve bu grubun başkanıyım. · 

H.ÖZTÜRK:isterseniz konuşmamıza geçmişe giderek 
başlayalım, 1959 öncesi ve sonrası. 

·~ 



Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni/ EYLÜL 1990 

Leman Ali:Olabilir tabii. 19Ş9 öncesi benim gençli~ yıl
larımdı. Bu gü~küne göre Türkler o!arak nüfusumuz daha faz. 
laydı. Romanya'da Müslüman Türkler olarak iyi bir hayat düzeyi
miz vardı. Okullarda Türkçe eğitim, medreselerde din eğitimi, 
Türkçe konuşmak serbestti. Diğer toplumlarla çok iyi anlaşıyor
duk, örf ve adetlerimizi istediğimiz gibi yaşıyorduk. 1959'dan 
sonra komunist yönetimin getirdiği bir takım yasaklarla yukarıda 
saydığım özgürlükler elimizden alındı. Türkçeyi yalnız evlerde 
konuşabildik. Türkleri eritme politikasına karşı büyük mücadele
ler verdik. Bu yıl kominist yönetimin halk tarafından devrilmesin
den sonra tekrar özgürlüğümüzü elde ettik. Camiler açılıyor, bil
diğini? :-·"'i Türkçe dersler konuluyor, medreseleri açacağız, 
dinde ve dilde serbestiz, kısacası yeniden dünyaya gelmiş gi
biyiz. 

H. ÖZTÜRK:Türkçe dersler sadece ilkokullarda mı yer ala
cak? 

Leman Ali:Hayır.llkokul, ortaokul ve lisede, şimdilik haftada 
4 saat olarak yer alacak 

H. ÖZTÜRK:Peki yeteri sayıda öğretmen ve öğrenci var 
m? 

Leman Ali:Tabi tabi, Türk öğrencilerin hepsi Türkçeyi bilir. 
Öğretmen açığımızı da Romanya Eğitim Bakanlığı okullara 
göre ayarladı. Öğretmen açığımız yok.Türkiye'ye gelen 40 öğ
retmen arkadaşımız da diğer öğretmenlere rehberlik yapacak
B'. 

H. ÖZTÜRK:Türkçe eğitim müfredatınızı nasıl tesbit etti
niz? 

Leman Ali: Türk Milli Eğitim müfredatını Romanya Eğitim 
müfredatına adepte edeceğiz. 

H. ÖZTÜRK: Bu müfredatta din dersi de yer alacak mı? 
Romanya Eğitim Bakanlığı problem çıkarmaz mı? 

Leman Ali: Elbette yer alacak, Romanya Eğitim Bakanlığı 
konuya tam serbesiyet getirdi. Türk öğrencileri dahil diğer top
lumlara ait öğrenciler de din derslerine girebilecek. Roman
ya'nın bu konuda bir endişesi yok. Çünkü yeni yönetimden 
sonra camilerimizi açtık, medreseler açılmak üzere, müftümüz 
t?yin edildi, parlementoda iki Türk arkadaşımız var, hakkımızı 
arayal)liyor1ar. 

H. ÖZTÜRK: Dini törenler, örf adet, bunlann Türklere göre 
yaşam biçiml~ri vardır. Bu konuda neler söylersiniz? 

Leman Ali: Dini törenlerimizi İslam inancına göre hiç bir 
kısıtlama getirmeden yaparız. Bizlere ne öğretilmişse aynen 
uygularız. Ramazan'da orucumuzu Mar 3 gün bayramımızı ya
parız. Bir çok Türk resmi dairelerde çalışır, bayram tatillerinde 
bütün Tükler izinli olurlar. Kurban Bayramı yine öyle, çok rahat 
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kurbanlar kesilir, yine çalışanlara çalıştıkları daireler tarafından 4 
gün izin verilır. Bu sadece Türklere tanınan pir haktır. ·Roman
yalının kendine has tatil takvimlerinden de normal olarak yarar
lanırız. Ölülerimizi İslam inancına göre yıkar, ona göre defnede
riz. Örf ve adetlerimiz de atalarımızdan ne görmüşsek, ne öğ
renmişsek uygulamaya çalışırız. 

H. ÖZTÜRK: Okullarda, resmi dairelerde giyim kuşam biçi
minize müdahale edilir mi? Yani başörtülü olarak okullara ya da 
resmi dairelere gidebilir misiniz? 

Leman Ali: Neden sordunuz pek anlayamadım ama is
teyen herkes başörtüsüyle okula gider, resmi daire de çalışır ve 
bugünkü yönetim hiç karışmaz. 

H. ÖZTÜRK: Resmi kuruluşlarda çalışan Türkler üst ma
kamlara gelerek yönetici olabiliyorlar mı? Mesela emniyet teşki
labnda, orduda Türkler var mı? 

Leman Ali: Evet, resmi kuruluşlarda çok sayıda Türk vardır. 
Yönetici durumunda olan arkadaşlarımız mevcut. Emniyette 
ve orduda da subaylar var. 

H. ÖZTÜRK: Emniyette ve orduda görevli olan Türkler 
ibadetlerinde serbest midirler? 

Leman Ali: Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Em
niyette ve orduda çalışan birinin namaz kılması size çok acayip 
mi geliyor da böyle soru soruyorsunuz. Elbette insanlar hangi 
dine inanıyorsa onun gereğini yapacaklar. İbadetlerini yapıyor
lar ve hiç kimse de karışmıyor. 

H. ÖZTÜRK: Okulların dışında Televizyon ve Radyo'dan 
Türkçe yayınlardan faydalana biliyor musunuz? 

Leman Ali: Evet, özellikle bölge radyosundan çok fayda
lanıyoruz. Haftada 4 saat da dini program var. 

H. ÖZTÜRK: Türkiye'yi nasıl tanıyorsunuz? 

Leman Ali: Romanya'da kominist rejimin yıkılmasına kadar 
bütü'n Jürkl~r Türkiye'yi vazgeçilmez tek sığınağımız olarak 
görüyorduk: Reji!)i yıkıldı, özgürlüğümüzü elde ettik, şimdi ra
hatıi . .FakatTürkiyeye ~lan hasretimiz devam ediyor. Türkiyeyi 
VE! Türkleri çok seviyoruz._Açıkça itiraf edeyim ki Türkiye hakkın
dc! aleyhte yapılan yayınlara inanıyorduk. Kominist rejimin devril
mesiyle gördükki, aleyhte yayın yapanlar Türkiye'de ko,(Tljrıist 
bir yönetim isteyenlermiş. O zaman çok üzüldük: 

H. ÖZTÜRK: Efen~im teşekkür ederim. 

Lemfin Ali:' Ben çe teşekkür ederim. Türkiye Diyanet 
Vakfı'nin .bize gösterdiği ilgiden son derece·memnunuz, bu 
yayınlardan çok yararlanacağız. Türkiye Diyanet Va!<fı yönetici
lerine de teşekkür ederiz. 
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VAKFIMIZI TANIYALIM 

TEFTIŞ KURULU 

HAYIR iŞLERi 
MODORı.000 

HAC VE UMRE iŞi.ERi 
,.ı:ıoORLOGO 

VAKlF MUHASEBE 
. MODORLOGO 

TÜRKiYE DiYANET VAKFI TEŞKİLAT ŞEMASI 

iCRA KURULU 

ı.ıon;veu.ı ı-<EYET 
GENEL SEKRETERi 

l OZELKALEM f-
EOITIM VE KOL TOR 

M0D0RL000 

DIŞ iLiŞKiLER 

MOoORLOGO 

HAC VE UMRE MUH 
MÜDÜRL000 

BiLGi iŞLEM 
MÜOÜRLOOO 

il VE iLÇE ŞUBELERi 

GENEL KURUL 

MÜTEVELLi HEYET 

OENETIM KURUI.U 

DANIŞMA KURUI.LARI 1 

ARAŞT. PLANLANMA ve 
- KOORD. M0$Aıı1RI 

BAÔLI KURULUŞLAR 
KOOROINATôRLOGO 

UZMANLAR t-----t---1 ôZcL KALEı1 

E'-UI< 
M0o0RL000 

ISlAM ARAŞTIRMALARI 
MERKEZi (ISM1) 

YAY>.N MAT. VE TlC. 
iŞLETMESi 

VAKIF YAYINLARI 
iŞLETMESi 

ISLAM ANSiKLOPEDiSi 
iDARE MECUSi 

GENELMO. 

ULUSLARARASI 
OTOBÜS iŞLETMESi 

M~~~oo 1 ~l __ oı_ITT_AS _ ___.I ~l __ r_eM_s_AS _ _,l~I __ K_o_MA_ş _ _, 

SESLi VE GôRONTOLO 
YAYINl.AA AŞ 

ABDÜLKADİR HACIİSMAİLOGLU 
HAYIR İŞLERİ MÜDÜRÜ 
EGİTİM KÜL TÜR MÜDÜR V. 

1938 yılında Çorum'da doğdu. ilkokulu 1949'da 
Çorum/Gazipaşa llkokulun'da, İmam hatip okulunu Konya'da 
1958 yılında bitirdi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 
1966'da mezun oldu. 

1958-1967 yıllarında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam hatiplik, 
müftü yardımcılığı, 1967-1989 yılları arasında imam hatip liseleri 
meslek dersi öğretmenliği, Belçika'da öğretmenlik ve imam hatip 
lisesinde müdürlük görevlerinde bulundu. 1989 yılında emekli 
oldu. 

17.2.1989 tarihinde Vakfımızda göreve başlayan Abdulkadir 
Hacıismailoğlu evli ve beş çocuk babasıdır. 

·-
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VAKFIM IZI TANIYAL IM 

SAMİ EKİZ 
EMLAK MÜDÜR YRD. 

EMLAK MÜDÜR V. 

1931yılında lskilip,e doğdu. Azmimilli ilkokulunu 1945 yılında 
bitirdi. Memur tekamül kursunda iki yıllık mesleki eğitim gördü. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf işleri Daire 
Başkanlığı'nda Raportör, Tapu Sicil Müdürtüğü'nde muavin 

görevlerinde bulundu. 

16.3.1984 tarihinde Md. Yrd. olarak Vakfımızda göreve 
başlayan Sami EKiZ evli ve dört çocuk babasıdı r. 

HÜSEYİN ALBA YRAK 
YURTLAR VE SOSYAL TESiSLER MÜDÜRÜ 

1942 yılında Çaykara'da doğdu . ilkokulu 1954, ortaokulu 1957, 
imam hatip lisesini ve dışarıdan öğretmen okulunu 1961'de 
T rabzon'da bitirdi. 1987 yılında Anadolu Üniversitesi Açık 
Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. 

1961 yılında öğretmen olarak göreve başladı , daha sonra 
Diyanet işleri Başkanlığı ve Yurt-Kur Genel Müdürtüğü'nün çeşitli 
kademelerinde görev yaptı. 

11 .4.1989 tarihinde Vakfımızda göreve başladı. 1.8.1989'da 
Yurtlar ve Sosyal Tesisler Müdürtüğü'ne atandı. Hüseyin 
Albayrak'ın yayınlanmış beş, hazır durumda üç eseri 
bulunmaktadır. Evli ve beş çocuk babasıdır. 

A.İHSAN SARIMERT 
HAC VE UMRE iŞLERi MÜDÜRÜ 

1956 yılında Karasu'da doğdu. ilkokulu 1967 yılında aynı yerde, 
imam hatip lisesini 197 4 yılında Sakarya'da bitirdi. Suudi 
Arabistan'da lsıam Üniversitesi'nden 1981 yılında mezun oldu. 

197 4 - 75 yıllarında imam-Hatiplik görevinde bulundu. 
18.5.1984 yıllında Vakfım ızda göreve başladı. 22.8.1989'de 
Hac ve Umre İşleri Müdürtüğü'ne atandı. A. Ihsan SARI MERT 
evli ve iki çocuk babasıdır. 

-
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VAKFIM IZI TANIYALIM 

MUSTAFA ŞEKERCİ 
iNŞAAT MÜDÜRÜ 

1941 yılı nda Göksun'da doğdu. İlk ve ortaokulu aynı yerde, 
liseyi Kayseri'de okudu. A.D.M.M.A. inşaat Fakültesi'nden 

1981 yılında mezun old_u. 

1960 yı lında Tapu ve Kadastro'da çalışmaya başladı, Ankara 
Belediyesi, SSK inşaat Dairesi ve Bağ-Kur Genel 

Müdürlüğü'nde görev yaptı. 

28.11 .1988 yılında Vakfımızda göreve başlayan Mustafa 
ŞEKERCİ evli ve iki çocuk babasıdır. 

YUSUF ERDOGDU 
PERSONEL VE iDARi İŞLER MÜDÜRÜ 

1958 yılında Çaykara'da doğdu.ilkokulu 1969'da Çaykara'da, 
ortaokulu 1973'de Karabükıe, imam hatip lisesini 1977 yılı nda 
bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden 
1983'te mezun oldu. 

)977 yılında imam-Hatiplik, 1980-1990 yılları arasında Diyanet 
İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev yaptı. 

4.5.1990 tarihinde Vakfımızda göreve başlayan Yusuf 
Erdoğdu evlidir. 

SEFER KUYUMCU 
VAKIF MUHASEBE MÜDÜRÜ 

1956 yılında Ankara'da doğdu. ilkokulu 1967, ortaokulu 1970, 
liseyi 1974yılı ndaAnkara'dabitirdi.M 

Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu'ndan 1980 yılında 
mezun oldu. 
1974ıe Tekel Çay işletmeleri'nde işe başladı. 1977-80 arası 
AOÇ tüketim kooperatifi, 1980-84 arası Yem Sanayi Genel 
Müdürlüğü'nde görev yaptı. 

1.1.1984 yılında Vakfımızda göreve başladı. 1.4.1990 tarihinde 
Muhasebe Müdürlüğüne atandı. Sefer KUYUMCU evli ve iki 
çocuk babasıdır. . ... 
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VAKFIMIZI TANIYALIM 

AHMET LAZ 
BiLGi iŞLEM MERKEZİ MÜDÜRÜ 

1956 yılında Kilis1e (Gaziantep) doğdu. İlk, ortaokul ve liseyi 
bitirdikten sonra 1980 tarihinde Hacettepe Üniversitesi 

Matematik bölümünden mezun oldu. 

1980 yılında Wheder lnt. Corp.te Planlama /Proğramlama 
bölümünde Computer işleri sorumlusu olarak çalıştı. 

15.2.1985 tarihinde Vakfımızda göreve başlayan Ahmet 
Laz evli ve iki çocuk babasıdır. 

LÜTFULLAH YÜCEL 
HAC VE UMRE MUHASEBESi MÜDÜRÜ 

1957 yılında Kastamonu/Oğul Köyü'nde doğdu. İlkokulu 
1969 Devrekani'de, ortaokulu 1973, liseyi 1976'da Bolu'da 
bitirdi. İstanbul İ.T.İ.A. Tıcari Bilimler Fakültesi'nden 1980 yılında 
mezun oldu. 

1979-80 tarihlerinde Türkiye Şeker Fabrikalarında, 1980-85 
yıllar!nda çeşitli özel kuruluşlarda görev yaptı. 

10.7.1986 yılında Vakfımızda göreve başladı. 1.4.1990 
tarihinde Hac ve Umre Muhasebesi Müdürlüğüne atandı. 
Lütfullah YÜCEL evli ve iki çocuk babasıdır. 

SÜREYYA BALKIŞ 
LEVAZIM MÜDÜRÜ 

1957 yılında Bursa'da doğdu. ilkokulu 1968'de Güllüce 
Köyü'nde, imam -Hatip Lisesini Ankara'da 19751e bitirdi. 1980 
yılında H.Ü. Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 

1975-83 yıllannda imam-Hatiplik, M.E.B. ve Diyanet işleri 
Başkanlığı'nda memur olarak görev yaptı. 

1983 tarihinde Vakfımızda göreve başladı. Bir süre müfettişlik 
yaptıktan sonra1988'de Levazım Müdürtüğü'ne atandı. 
Süreyya BALKIŞ, evli ve iki çocuk babasıdır. 
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YAYINLARIMIZI TANITIYORUZ Hüseyin Öztürk 

BASiLi YAYINLARIMIZ 
Eserin Adı : (Temel Eğitim ve ortaöğretimde) 

DiN EGITIMI VE ÖGRETIMINDE METODLAR 
Yazaı 

Ba9<ıYık 

: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖCAL 

:1990 

Baskı Adedi : /. Baskı 5000 

Sahife Adedi : 344 

F1yab : 20.000.-TL 

"Eğitim görmekle 9örı nemek, ölülerle diriler arasındaki farl< kadardır." 

Uludağ Üniversitesi ilahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖCAL tarafından kaleme alınan "Din Eğitimi 
ve Öğretiminde Metodlar" adlı kitap eğitim dünyamıza yeni bir pencere açıyor. 

Bir "Giriş" ve yedi bölümden meydana gelen eser, Türkiye'nin çeşitli orta ve yüksek okullarında görev yapan "Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi" öğretmenlerinin de görüşleri alınarak 3 yılda titizlikle hazırlanmış. Kitapta; genellikle 
ortaöğrenimlerirıi sürdüren 11-18 yaş grubu öğrencilerinin gelişim seviyeleri esas alınmışsa da il. Bölümde çocukların 
ve gençlerin dini duygu ve düşünce bakımından gelişmeleri; okul öncesi çağı, temel eğitim {ilkokul) çağı ve gençlik 
çağı olmak üzere (0-18 yaş arası ) dikkatle hazırlanmış. 

Sahasında ilk defa geniş boyutlarla hazırlanan eserde, dini konulara mahsus özel eğitim metodları yanında genel 
öğretim medotlanna da yer verilmiş. 

Eserin yazarı Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖCAL gençlerde eğitim ve öğretimin önemini izah ederken şöyle diyor. 

"Milletimizin refah ve saadette ileriye doğru hamle yapabilmesinin şartlarından birisi de; iyi, doğru ve sağlıklı bir din 
eğitimi ve öğretimi yaptırılabilmesine bağlıdır. Dini ve Ahlaki değerleri, yetişmekte olan nesillere benimsete.l;>ilmek ve 
bu alanda ilerlemeler kaydedebilmek ise, din eğitimcilerinin kişilikleri ve kullanacakları metodlarla doğru orantılıdır. 
Çünkü ki~likli ve başarılı din eğitimcilerinin tesirleri, öğrencileri üzerinde ömür boyu devam eder." 

Her anne ve babanın, öğretmenin ve öğrencinin, eğitim ve öğretimde aradığı her konuyu bulabileceği, karşılaştığı 
problemleri çözebileceği, kısaca kendine rehber edinebileceği eserin bölüm başlıkları şöyle; 

!.BÖLÜM : Öğretmenlik ve Din Eğitimciliğine Hazırlık. 

il. BÖLÜM : Çocuklarda ve gençlerde dini duygu ve düşünce gelişimi ve dini bilgilerin öğretimi. 

111. BÖLÜM : Okullarda sınıf psikolojisi, disiplin ve sınıf disiplinin sağlanması. 

iV. BÖLÜM: Öğretimde plan, din eğitimi ve öğretiminde hazırlanacak ders planları. 

V. BÖLÜM: Öğretimde metod ve din eğitimi ve öğretiminde kullanılabilecek başlıca metodlar. 

VI. BÖLÜM : Din eğitimi ve öğretiminde ödevlerin yeri ve önemi. 

VII. BÖLÜM : Din eğitimcilerin mesleki hayatlarını intibak dönemlerinde karşılaşabilecekleri muhtemel problemler ve 
alabilecekleri bazı tedbirler. 

Bu yıl, eğitim ve öğretim dönemimizin başladığı şu günlerde eğitimcilerin, öğrencilerin ve kütüphanelerin baş 
kaynağı olacak olan "Din eğitimi ve Öğretiminde Metodlar" adlı eserimiz Türkiye Diyanet Vakfı'nın Türk Milli Eğitimine 
önemfi bir katkısıdır. 

Eser Vakfımız Ankara, İstanbul, Adana, Aydın, Diyarbakır Yayınevlerinde ve bütün müftülüklerde satışa 
sunulmuştur. 



Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni / EYLÜL 1990 

ııııııııııııı 

~ lıııııııı nıl 

1
1
11

!ll 1 !~lll~! 111 ~ı~11 ı 11111 

ıl l lııı 1111111111111111 l 1 1111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

DİNi, SOSYAL AMAÇLI 
YARDIMLAR 
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O Kayseri-Hacılar kış sporları kulübü okuma salonuna 
D.I.B. ve Vakfımız yayınlarından birer takım gönderildi. 

O D.I.B.'nca hazırlanan görüntülü yayınlardan 5 ayrı 
konuda 970 video kaseti, 4 ayrı konuda 776 teyp 
kaseti ile "irşat Konferansları" adlı kitaptan 1000 adet 
satın alınarak Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'ne 
gönderildi. 

O İslam Dininin öğretilmesi amacıyla ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Büyükelçiliğine 500 adet "Kur'an-ı Kerim ve Türkçe 
Meali" gönderildi. 

o Sağlık Meslek Liseleri kütüphanelerine konmak 
üzere 1 O değişik D .I.B. yayınlarından 149'ar adet satın 
alınarak, 13 değişik Vakfımız yayınlarından da 149'ar 
adet eklenerek Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi. 

O Kınkkale - Çadırkent ve Kavaklı Köyü'nde açılan iki 
mescid için halı, anfi ve kütüphane temin edildi. 

O Gazi Ü. Mesleki Eğt. Fak. Kız Sanat Eğitimi Yüksek 
Okulu mescidi ile KKK. Lojistik Komutanlık Karargahı 
ve Muhafız Bölüğü mescidinin tabanı hah döşettirildi. 

o. D.İ.B. Antalya H.Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi 
Kütüphanesi için ISAM'ca tesbit edilen 48 ilmi eser 
Vakfımızca temin edilerek gönderildi. 

O Eski Merkez Kur'an kursu binasının tadilat ve 
tamiratında kullanılmak üzere Beşiri Şubemize 
2.000.000. · TL, 

O Gayrimenkul satınalınması amacıyla Kızılcahamam 
Şubemize 15.000.000.-TL, 

O Öğrenci yurdu inşaatında kullanılmak üzere Altınözü 
Şubemize, bölge yatılı Kur'an kursu inşaatında 

o 

o 

o 
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kullanılmak üzere Yozgat Şubemize, müftülük sitesi ile 
Kur'an kursu inşaatlarında kullanılmak üzere 
Beytüşşebab Şubemize 30.000.000.'ar TL., 

Cami inşaatında kullanılmak üzere Maçka Şubemize 
34.761.456.-TL, 

D.I.B. nca düzenlenen "Mesleğe Hazırlık Kursu"na 
katılacak 138 IHL. öğrencisinin iaşe, ibate ve kurs 
masraflarının karşılanması amacıyla D.İ.B. na 
35.000.000.-TL, 

Cami, Kur'an kursu, misafirhane ve lojman 
inşaatlarında kullanılmak üzere Özalp Şubemize, 
müftülük s~esi inşaatında kullanılmak üzere Şemdinli 
Şubemize, Merkez Büyük Camii inşaatında 
kullanılmak üzere Ünye Şubemize 50.000.000.'ar 
TL.gönderildi. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

SAGLIK 

YARDIMLARI 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

O Şeker hastalığı nedeniyle ameliyat olan Eyüp 
Kahraman'a 200.000.TL., 

O Sol bacağı kesilen, şeker hastası eşinin tedavisine 
yardımcı olmak amacıyla Emine Korkmaz'a 
300.000.TL., 

O Hodgkin hastalığı nedeniyle hastanede yatan Bekir 
Gürdal'a tedavi masraflarına yardımcı olmak amacıyla 
400.000.TL., 

O Kalçası çıkık kızına ortopedik ayakkabı alması amacıyla 
Sabahattin Özdoğan'a 500.000.TL., 

O Doğuştan sakat oğluna, sakat arabası alması amacıyla 
Ramazan Akpınar'a 565.000.TL., 

O Ankara Onkoloji Hastanesi'nde tedavi olan Ayşe 
Mehmet Mollaoğlu'nun reçetede belirtilen ilaçları 
alması amacıyla 644.000.TL., 

.... 
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Hacettepe Hastanesi'nde kalp ameliyatı geçiren 
oğlunun ameliyat malzemesinin alımı için Sadullah 
Güngör'e 1.750.000.TL., 

işitme özürlü oğlu için kulak cihazı alınması amacıyla 
Şefik Bağçıvan'a 1.980.000. TL 

Hasta kızına yapılacak ameliyat ve tedavi masraflannın 
karşılanması amacıyla Burhan Efe'ye 5.000.000.TL., 
yardım yapıldı. 

Aciliyeti nedeniyle göz ameliyatı yapılması gereken 
Nezihe Dalahmetoğlu'nun ameliyat ve tedavi 
masraflan Vakfımızca kaışılandı. 

Ankara Üniversijesi Tıp Fakültesi'nde göz ameliyatı 
yapılan Süleyman Morçiçek'in ameliyat ve tedavi 
masraflan Vakfımızca kaışılandı. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ÖÖRENİM 

YARDIMLARI 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Yugoslav 
uyruklu Ömer Caferi'ye Vakfımız yabancı öğrenciler 
bursu bağlandı. 

Öğrenim giderlerine yardımcı olmak amacıyla yüksek 
okul öğrencileri Ercan Tan ile Melek Bayram'a, 
imam-Hatip Lisesi öğrencisi Osman Açıkgöz'e 
100.000'er TL., 

Yüksek okul öğrencisi Hasan Işık ve Raşij Alıcı'ya 
150.000'er TL., 

Mehmet Macit ve Mustafa Yücel'e 250.000'er TL., 

Yetim ve muhtaç öğrenciler Ahmet Avşar ve Fatih 
Özkarslı'ya 200.000'er TL., 

O Yüksek okul öğrencileri Yahya Paksoy ve Azem 
Ekmekçi'ye 300.000'er TL., 

Ü 
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Yurtdışında öğrenim gören Süleyman Ustaya 
500.000.TL.yardım yapıldı. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

FAKİR VE 

MUHTAÇLARA 

YARDIMLAR 
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Fakir ve muhtaç olan Samiha Öztekin, 
Mustafa Dinç, Mehmet Çelik, 
H.Basri Topal, Zekiye Süer, Hasibe Yıldız'a 
100.000'er TL., 

Muhtaç Sefer Garip'e 110.000.TL., 

Hasta ve bakıma muhtaç Zeki Sakarya'ya her ay 
150.000. TL., 

Fakir ve yaşlı Yosma Kaya, 
Musa Boran, Ramazan Keleş ve 
Ahmet Başgün'e 200.000'er TL., 

Yurdumuza göçe zorlanan 
Mahmut Doğan, fakir ve muhtaç 
Fatma Sabancılar, yaşlı ve kimsesiz 
Vecihe Ersoy ile Elif Tozluyurt'a 
300.000'er TL., 

Hasta ve bakıma muhtaç Muhammed Temel, 
Erol Bayrak, lsmajl Çiçek, 
Hüseyin Ceylan ile yatalak hasta ve muhtaç 
Tahsin Manav'a 500.000'er TL., 

Muhtaç Gülhanım Toköz ve 
Mahfuza Kartal'a 1.000.000'ar TL., 

Hatice Eren'e 5.000.000.TL. yardım yapıldı. 
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VAKFIMIZIN 
YÜKSEK öGR~NİM YURTLARINDA 

BU YIL 1000 öGRi=NCİ 
KALACAK 

1990-91 Öğretim Yılına girerken, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları 

ve yurt hizmetleri hakkında bilgi almak için Vakfımız, 

Yurtlar ve Sosyal Tesisleri Müdürü 

Hüseyin ALBA YRAK'la görüştük. 

-Yurt olayının sizce önemi nedir? 

- Çocuğunu güven ve huzur içinde okutmak isteyen her 
aile için yurtlar büyük bir önem taşır. Vatanın dört bir yanından, 
değişik yapı ve karakterde, büyük şehirlerde toplanan öğrencile
rimiz için, sığınılacak, barınılacak, bir bakıma da aile hasretliğini gide
rerek ve her türlü zararlı tesirlerden uzak kalabilecel< yurtlara duyu
lan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. işte Türkiye 
Diyanet Vakfı bu ihtiyacı görerek yurt hizmetine yönelmiş, açtığı 

yurtlarla yüksek öğrenim gören öğrencilerimize gurbet ellerinde 

• Ankara/ Altındağ Kız Öğrenci Yurdu 

aile yuvasının huzur ve güvenini getirmiş, ana-baba, çocuğu
nun Vakfımız yurtlarında kalmasından duyduğu güven içinde 
gözü arkada kalmadan huzur bulmuştur. Türkiye Diyanet Vakfı, 
öğrenci yurtları konusunda yeni ve etkili bir hizmet anlayışı getir
miştir. 

-Açılan yurtlar hakkında bilgi verir misiniz? 
• Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci yurtları, her türlü modern 

imkanlara sahip olup, emsali yurtlardan daha iyi hizmet vermesi 
için gerekli bütün tedbirler alınarak hizmete açılmıştır. 

• Yurtlarımızda; resmi tatiller ile cumartesi ve pazar günlerin
_de (sabah-öğle-akşam) üç öğün, diğer günlerde ise (sabah
akşam) olmalk üzere iki öğün yemek verilme~edir. 

• Yurtlarımızda barınan öğrencilerin her bakımdan iyi yetiş
meleri, güven içinde olmaları için azami itina gösterilmekte, de-

• Konya Erkek Ögrenci Yurdu 

vamlı olarak öğrenci velileri ve okulları ile irtibat kurulmaktadır. 

• Yurtlarımızın hepsi kaloriferli olup, suları akmakta, haftada 
üç gün sıcak su verilmektedir. Su kuyusu ve depolarımız mev
cuttur. . ... 
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.& Kastamonu Kız Öğrenci Yurdu 

• Yatak odaları, Konya ve Ankara öğrenci yurtlarımızda 4, 
Kastamonu Kız Öğrenci Yurdunda 8 kişiliktir. 

• Katlarda dahili telefon vardır. Ayrıca şehirlerarası görüşme
ler için ankisörlü telefon bulunmaktır. 

• Yurtlarımız, müstakil yemekhanesi, kantini, okuma salo
nu, kütüphanesi, reviri, mescidi, ütü odaları, sosyal tesisleri ile her 
türlü ihtiyaca cevap verecek özelliktedir. 

• Ankara Kız Öğrenci Yurdu ile Konya Erkek Öğrenci 
Yurdu asansörlüdür. 9 yatakhane katı olan Konya yurdumuzda 
3 ayrı asansör çalışrnal<tadır. 

• Yurtlarımızda öğrencilerimiz için sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetler düzenlenmiştir. Böylece öğrencilerimizin derslerinden 
arta kalan boş zamanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve bir 
proğram dahilinde eğitilmeleri, bilgi ve görgüleri, bedeni kabiliyet
lerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. 

• Yurtlarımız asfalt yol üzerinde olup, ulaşım imkanları ra
hattır. 

• Yurtlarımız özelliğine göre, spor alanları, voleybol, basket
bol, futbol sahalan, pinpon masaları ile her türlü modem imkanlara 
sahiptir. 

- Yurtlarımızın öğrenci kapasiteleri ne kadardır? 

-Ankara Kız Öğrenci Yurdu 250, 

Konya Erkek Öğrenci Yurdu 500, 

Kastamonu Kız Öğrenci Yurdu 250, kişiliktir. 

-Yurtlar için ne ücret alınıyor? 

- Yurtlarımızda 1990-91 Öğretim Yılı için yıllık Ankara Kız Öğ-
renci Yurdu ile Konya Erkek Öğrenci Yurdu'nda 1.400.000.
TL, Kastamonu Kız Öğrenci Yurdu'nda 1.000.000.- TL ücret a
lınmaktadır. Bu ücretlere yeme, barınma, yatak ve temizlik dahil
dir. Yıl içinde bir ücret artışı ise söz konusu değildir. 

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni / EYLÜL 1990 

-ücretler peşin mi alınıyor? 

- Yurt ücreti 8 ayda, 8 eşit taksit halinde ödenir. Yurt ücretini 
toptan peşin ödeyenlere %20, ilk iki ay içinde iki taksitte ödeyen
lere % 15, ilk dört ayda olmak üzere dört taksitte ödeyenlere 
% 1 O tenzilat yapılır. 

-Yurdumuzun herhangi bir ilinden Yurtlara kayıt yaptırmak is
teyen öğrenciler neler yapacak? 

-Ön kayıt işlemlerini kolaylaştırmak için, Vakfımız yurtlarını ter
cih eden öğrencilerimizin bulundukları bölgelerdeki il müftülük
lerine yani şubelerimize müracaat ederek, alacakları Yurt Müra
caat Formu'nu doldurup yine aynı müftülüğe, belge karşılığında 
teslim etmeleri yeterlidir. Müftülüklerimize yeterli miktarda müra
caat formu ve tanıtıcı broşür gönderilmiştir. İl şubelerimize yapılan 
müracaatlar genel Müdürlükce değerlendirildikten sonra öğren
cilerimizin listeleri puan sırasına göre kayıt yaptırmak istedikleri yurt 
müdürlüğümüze gönderilecektir. Öğrencilerimiz istenen bel
gelerle bu yurt müdürlüklerine müracaat ederek asıl kayıtlarını 
yaptıracaklardır. 

- Öğrencilerimizin asıl kayıt için getirecekleri belgeler nelerdir? 

-Yurt müdürlüklerine müracaat sırasında öğrencilerimizin be-
raberlerinde getirecekleri belgeler şunlardı r: 

a) Nüfus cüzdan sureti, 

b) Öğrencinin sağlık durumunun toplu yerde yaşamaya el
verişli olduğuna dair dispanserden veya herhangi bir sağlık 
ocağından alınmış sağlık raporu, 

c) 6 adet, aile reisinin adresi yazılı mektup zarfı ve 6 adet, taah
hütlü posta pulu, 

d) 12 adet, cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf, 

e) Öğrencinin nüfusunun kayıtlı olduğu Cumhuriyet Savcı
lığı'ndan alacajı iyi hal kağıdı, 

• Yemekhane 
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A Yatakodaları 

~ Öğrencinin kayıtlı ol
duğu fakülteden öğrenci 
olduğuna dair alacağı "Öğ
renim Belgesi" 

- İl müftülüklerinden 
başka daha nerelere mü
rcmıt ecir? 

-Ön kayıtlar için Vakfımız Genel Müdürlüğüne ve ilgifi yurt mü
dürlüklerine de müracaat edilebilir. Ancak ön kayıt süresinin biti
minden sonra kesin kayıtlar yurt müdürlüklerince yapılacaktır. Yer 
durumunun müsait olması halinde kayıtlara öğrenim yılı boyunca 
devam edilecektir. 

- Yıl içinde kayıt yaptırmak mümkün mü? 

-Yer durumunun müsait olması ve değerlendirmenin olumlu 
bulunması halinde kayıt yaptınlabilir. 

- Yurtlarımıza hangi fakütte öğrencilerini kabul ediyorsunuz? 

- Yurtlarımız, yüksek öğrenim gören bütün öğrencilerimize 
açıktır. Şu veya bu fakülte ayınmı söz konusu değildir. Hangi fakül
teden olursa olsun, barınacak yeri olmayan, yurdumuzun bulun
duğu bölgedeki fakültelere devam eden bütün öğrencilerimizi 
yurtlarımıza kabul ediyoruz. 

-Yurtlarımıza aldığınız öğrencilerde aradığınız özellikler neler
dr? 

-Vakfımız yurtlarında barınacak öğrencilerimizin dürüst, çalış
kan, başarılı , milli ve manevi değerlere saygılı, görev ve sorumlu
luklarının idraki içinde, vatan ve millete hizmet aşkı ile dopdolu ol
malannı isteriz. Böyle olmalanrıdan da gurur duyarız. 

Geleceğimizin teminatı gençlerimize, güven ve huzur içinde 
çalışma, beslenme, temiz ve sağlıklı barınma imkanları sağlamak, 

sosyal ve kültürel bakımdan gelişmelerine yardımcı olmak ve 
imkan hazırlamak Vakfımız yurtlarının arıa gayesidir. inanıyorum ki 
Türk gençliği her hizmete layıktır .. 

-Verdiğiniz bilgiler için 
teşekkür ederiz. 

- Ben de teşekkür 
ederim. 

Türkiye Diyanet Vakfı 
yurtları öğrenci kabulüne başladı 
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
BASILI SESLİ ve GÖRÜNTÜLÜ YAYINLARI 

BASILI YAYINLARIMIZ 
KUR'AN-! KEaj~ (Kayışzad~ Hafız Osman Hattı) • _PEYGAM~ERLER 'f.AR!Hİ p-2) • HAC REHBERİ • ~C~ 
ADAYIARINA OZET BiLGi VE DUAIAR • Hz. KUR'AN • TEFSiR USULU • iLMi GERÇEKLER (Takım) • iLMi 

Gl}RÇEKLER (İng.Takım) • MUTLU BİR SON İÇİN • BİR GÖNÜL YAPTIN İSE • İYİ MÜSLÜMAN • İMAN 
PRENSİPLERİ • MÜNAKAŞAIAR • KUR'AN DAVET EDİYOR. isLAM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Hz.MUHAMMED 

Hz.MUHAMMED (İngQizce) • EBEDiYE'ı: YOLÇ~SUNU UÖURLARKEN • s:r~ VE Dİ!'rİ İNANÇ • pOMUZ ~İ • 
ÇOCUK VE DUA• BiLiM VE TEKNOLOJi TARIHI • EBU ŞAME EL-MAKDISI VE MURŞJDU'L VECiZ • KUR'AN-! 
KERİM BİLGİLERİ • ŞEYHULİSLAM İBN KEMAL• EÖİTİM BİLİM SANAT• İSUı.MDA EMİR VE YASAKLARIN 

HİKMETİ • İSLAM VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN UZAK DOÖUYA YAYILMASI• EMİNÖNÜ CAMİLERİ• SİYER-İ KEBİR 
(Fransızca 1.2. 3. Cilt) • AUF EIN WORT JUNGE LEUTE (Almanca) • OSMANLI JAPON MÜNASEBETLERİ VE 

JAPONYA'DA İSLAMİYET. ısLAM LERNEN ısLAM LEBEN (Almanca). isLAM FIKIH İLMİNİN ESASLARI • 
HANEFİ FIKIH ALİMLERİ • İBADET İLKELERİ • ÇOCUÖUN EÖİTİMİNDE DİNİ MOTİFLER • DİN EÖİTİMİ VE 

ÖÖRETİMİNDE METODIAR • CAMİ POSTERLERİ • 

GÖRÜNTÜLÜ YAYINLARIMIZ 
SÜLEYMANİYE'DE BAYRAM SABAHI • TÜRKİYE'DE İSLAM GERÇEÖİ (Video Kaset) 

SAHİBİNİ ARAYAN MADALYA (Sinema Filmi) 

SESLİ YAYINLARIMIZ 
HATM-İ ŞERİF (LÜKS ÇANTA, 33 KASET) • HATM-İ ŞERİF (NORMAL ÇANTA. 33 KASET) • KUR'AN-! KERİM'DEN 

SURELER • KUR'AN ÖÖRETMENİ (Takım 3 Kaset) • DİNİ BİLGİLER (Namaz, Oruç, Hac, Zekat) • HAC (Hac 
Rehberi. Hac İlahileri 1-2) • MEVLİD VE İLAHİLER (Takım 4 Kaset)• MEVLİD 1-II (Takım 2 Kaset)• İLAHİLER 
1-II-III-IV-V-Vl-Vll • KUR'AN-! KERİM (Yasin Kaseti) • KUR'AN-! KERİM VE TÜRKÇE AÇIKLAMASI • KUR'AN-! 

KERİM'DEN SURELER VE TÜRKCE ACIKl.AMASI • HAC REHBERİ • NAMAZ. ORUÇ. HAC. ZEKAT• 
KABE YOLLARI • ÇOCUK KALBİ (Çocuklara İslami Bilgiler) 

. . 
nto TURKIYE DIY ANET VAKFI 
'V YAYIN MATBAACILIK ve TİCARET İŞLETMESİ 

MERKEZ: Meşrutiyet Cad. Bayındır Sok. No: 55 Kızılay/ ANKARA Tel: 118 59 49 - 125 27 75 - 117 09 04 Telex: 43 433 Tdvk ır. - Fax: 117 00 09 
ANKARA YA YINEVİ: Necati bey Cad. Ankara İşhanı No: 8/32-33 Tel: 229 73 36 Sıhhiye/ ANKARA 

ÜSKÜDAR YAYINEVİ: Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No: 13 Tel:"334 73 64 Üsküdar/ İSTANBUL 
CAGALOGLU YAYINEVİ: Babıali Cad. No: 40Tel: 5114432-5114549 Cağaloğlu / İSTANBUL 

FA TIH YA YINEVI: Faıih PTT Karşısı Tel: 532 78 89 Fatih/ ISTANBUL 
AYDIN YAYINEVİ: Ramazan Paşa Mah. Gazi Bulvarı No: 4 Tel: 103 81 AYDIN 

DİYARBAKIR YA YINEVİ: Vilayet Cad. Kamu Lojmanları Karşısı No: 42 Tel: 440 91 DİYARBAKIR 
ADANA YA YINEVİ: Tepebağ Mah. Cemal Gürsel Cad. Doğrular İşhanı No: 21 Tel: 12 28 '46 ADANA 
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Türkiye Diyanet Vakfı lelim Anelklopedlel'nln · 
3. Clldlne abone olmakta, 

sevdlklerlnlze hediye etmekte gecikmeyin. 

Ayrıntılı bilgi müftülüklerde 
il 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI VAKIF YAYINLARI İŞLETMESİ 
KLODFARER CAD. NO: 14 SULTANAHMET 34400 - İSTANBUL. TEL: (1) 516 07 39 - (1) 516 22 23 - FAX: (1) 516 22 30 



tst>.M~ İSLAM ANSİKLOPEDİSİ 
2. CİLDİNİN 
DAGITIMI 

~~--= TAMAMLANDI. 
Aynnl* ~Is# miıM1ükltfdt 

T 
ürkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi, 15 
ayrı dalda 22.000 

maddeyi kapsamakta. 
1 000'i aşkın ilim adamımızın 
hazırladığı, tamamı telif olan 
ansiklopedide İslami terimler, 
olaylar, Türk-İslam 
Medeniyetinin yetiştirdiği 
önemli şahsiyetler, sanat 
eserleri yer almakta, kültür 
kaynakları, tarihi 
ve coğrafi açıdan İslam 
Ülkeleri en ince ayrıntısına 
kadar ilk defa bu Ansiklopedi'de 
işlenmekte . 

ü ölçüde bir T e'lif 
İslam Ansiklopedisi 
hazırlanması ilk defa 

bizim milletimize nasip 
olmaktadır. Ansiklopedinin 
2.nci cildinin abonelere dağıtımı 
20 Ağustos 1990 günü 
tamamlanmış, üçüncü cildin 
fasikülleri yayınlanmaya 
b~şiamıştır. Hızlı bir çalışma 

sonucunda 3'ncü cilt 7 ayda, 
daha sonraki ciltler ise 
6 ayda tamamlanarak piyasaya 
ve abonelere sunulacaktır. 

nsiklopedik yayınlar 
arasında 120.000 
baskısı, 75.000 abonesi 

ile ilk sırada bulunan 
T.D.V İslam Ansiklopedisi, 
kaliteli ve sade bir cilt kapağı 
içinde, 75gr. birinci hamur 
kağıda, ofset ve renkli olarak 
basılmaktadır. 

Konular, fotoğraf, harita ve 
çizimlerle zenginleştirilmektedir. 
Ansiklopedi'nin önümüzdeki 
yıllarda Arapça ve İ ngilizce'ye 
tercüme edilmesi de 
düşünülmektedir. 

ağıtımı ve pazarlaması 
T.D.V.Vakıf Yayınları 

işletmemizce yapılan 
Ansiklopedi'ye abone olacaklar 
"Türkiye Diyanet Vakfı Vakıf 
Yayınları İşletmesi"nin 324353 
nolu posta çeki hesabına cilt 
bedelini yatırarak abone 

olabilirler. Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınevleri ile il ve ilçe 
müftülüklerinde de abone 
kayd ı yapılmaktadır. 

Ayrıca Türkiye genelinde 
bütün gazete bayilerinde 
Ansiklopedinin fasikülleri 
satılmaktadır. 

a slam Ansiklopedisi'nin , 
3. dönem indirimli abone 
kampanyası başlamıştır. 

Kampanya 30 Eylül 1990 
günü sona erecektir. 
Ciltlere abone olacaklar için 
taksitli satışlar da başlamıştır. 

H 
alen 3.ncü cildi_n fiyatı 
60.000 TL.dir. isteyen 
abone bedelini 

30.000+30.000 TL. 
olmak üzere iki taksitte 
ödeyebilir. Öte yandan birinci, 
ikinci ve üçüncü cildin birlikte 
abone bedeli 160.000. TL.dir. 
isteyen abone bedelini 
60.000.+60.000.+40.000.TL. 
olmak üzere üç taksitte 
ödeyebilir. 


