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Peygamber efendimiz (S.A. V.) 'in
1419 ncu doğum yılı Vakfımız
tarafından bütün yurtta kutlandı.

• İlki 12-17 Ekim 1989
tarihlerinde kutlanan
KUTLU DOGUM
Sami USLU
HAFTASI'NIN ARDINDAN
~ "Kutlu Doğum
Haftası" nın ikincisi
~ 1-7 Ekim 1990
~
ı iki 12-1 7 Ekim tarihleri arasında 1989 yılında ve ikincisi 1-! Ekim 1990 ~ günlerinde başta
tarihleri arasında Vakfımız tarafından düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası ~
Ankara olmak üzere
''gerek toplumumuz tarafından ve gerekse basınımızın değerlendirmeleriyle ~
çeşitli illerde
büyük ilgi topladı.
~
Müslüman Türk milleti yıllardır Süleyman Çelebi'nin mevlidini okudu, ,'!
ku tlandı.
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~ okuttu; halen de bu geleneğine devam ederken Türkiye Diyanet Vakfı ~

~ Rasulullah'ın doğum yıldönümü kutlamalarına yeni bir boyu~ getirdi, ayrı bir ~
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mana zenginliği kattı. O'nu kültürel, tarihi, edebi ve de lslamı bilgilerle
meczederek, daha başka bir ifade ile Mevlid Kandili'ni vesile ittihaz ederek
Peygamber sevgisine susamış kalblere bed11 bir buket sundu.
. Dileğimiz bu kutlama şekil~eri önce kendi memleketimizi, bilahare bütün
lslam alemini kuşatsın, onları lslam dışı davranışlardan kurtarsın. Birbirlerini
daha çok sevsinler, birbirlerine daha çok kenetlensin/er, saygılı olsunlar.
Yirmibirinci asra girerken muhtaçtır insanlık bu sevgiye.
"Kutlu Doğum Haftası" bu anlayış içinde tertip edildi. Na 't-ı Şerif
yarışmasının da amacı buydu. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ve senalar
olsun arzu ettiğimize nail olduk. Kutlamalar bu yıl onüç ilimizde yapıldı,
paneller düzenlendi, salonlar doldu taştı. Peygamberimizin güzel sözleri
açıklandı. o·na olan ihtiyaç dile getirildi. O'ndan uzak kalmanın ne derece
'ıüyük bir inkiraza sebep olacağı vurgulandı. Bir çok bilim adamı /slami
'<onuları çeşitli perspektiften ele aldı. İslamın cihan şumullüğü anlatıldı.

Haberi 3. Sayfada
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Devamı 2. Sayfada ~

• Nat-ı Şerif Yarışması birincisi
Nurullah Genç'e 1O milyonluk ödülünü
Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. M. Said
YAZICIOGLU verdi.
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KUTLU DOGUM HAFTASl'NIN ARDINDAN

~
Baştarafı 1. Sayfada
~ Peygamberimizin alemlere rahmet olarak gönderilişindeki incelik,. (Rahmet)
~ kelimesindeki sır çözülmeye çalışıldı. Vahiy kaynağı ile günümüz
~ müslümanlarına uzayan tarih şeridi içindeki müslümaııların ahvali, düşünce
~ şekilleri, Is lam 'dan uzaklaşma çizgileri, sapmalar tahlil edildi. inanç
~ sistemlerindeki bozukluklara, kaynağa yönelmenin kurtarıcılığına, başkaca
~ hiçbir çarelerinin bulunmadığına dikkat çekildi. Materyalist beyinler
~ laboratuvar incelemeye tabi kılındı. Kalplerdeki hastalıklara kurtuluş yolları
~ gösterildi. İslamın bütünleştirici vasıfla~, birliğe susamış kitlelere haykırıldı.
~
Vakfımız, 1989 yılı kutlamaları esnasında lslam tarihi boyunca ilk defa
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~ açıldığını bildiğimiz "Na't-ı Şerif Yarışması"nı sonuçlandırmakla kıvanç ~
fi'..

duymaktadır.

Bu senede aynı şekil de bir "münacaat yarışması" tertib ~

~

Seçilen eserler estetik bir baskı tekniğiyle
muhterem milletimize sunulacaktır.
Türkiye Diyanet Vakfı, daha nice yıllar yaşayacak ve bu temelli
hizmetleriyle müslüman milletimizin gönlündeki tarihi yerini alacaktır. 1990
Hac kriziyle
bir maddi yara
O sebepten
faaliyetlerimizde bir farklılık gözlenmektedir. Arzumuz bu yıl "Kutlu Doğum
Haftası", Programlarına İslam aleminden yabancı bilim adamlarının
katılmalarını da sağlamaktı. Nasip olmadı. Ancak, Vakfımız hayırsever
halkımızın destekleriyle heyecan, azim ve iradesinden hiçbir şey
kaybetmemiş, faaliyetlerini gelecek yıllarda daha da yaygınlaştırarak
memleketimiz ve milletimiz için kültürel ve hayri hizmetlerine daha etkili bir
biçimde devam edecektir.

~ edllmiştir. Na't-ı Şerif yarışmasına görülen ilginin münacaat yarışması için de ~
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oluşacağına inanmaktayız.
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sağlıyor.

Bulgaristan'da uzun yıl l ardan bu
yana dini eğitim yapı l maması münasebetiyle Sofya'da açılacak İs lam Enstitüsü ve Şuman şehrinde açılacak olan
imam - Hatip Lisesi ders kitapları açı
sından oldukça yoksun. Bu konuda Bulgaristan baş müftülüğünce Dış işleri
Bakanl ığı ve Diyanet İşleri Başkan l ığ ı
aracılığıyla Vakfım ı za yapılan müracaat
Mütevelli Heyetimizce değerlendiri
lerek Sofya İslam Enstitüsü ve Şuman
imam-Hatip Lisesi'ne ceşitli dini eser
satınal ı narak gönderme kararı alınd ı.
Karara göre; yeterli sayıda imam-hatip
liseleri 1. il. 111. iV. V. VI. VII. sınıflarına
ait ders kitapları, İbn'i Kesir'in İslam
Tarihi, lslam Fıkıh ilminin Esasları , Tefsir Usulü. Kur'anı Kerim, Tecvit, Sahihi Buhari, Riyazüz Salihin, Mezhepler
Tarihi, İhya-ı Ulumiddin, Kur'anı Kerim
Bilgileri, Dini Bilgiler Ders Kitabı, Dini
Bilgiler Klavuzu, geçtiğimiz günlerde
Bulgaristan Baş müftülüğüne gönderildi.

ı.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,,,.,.,.,,,.,.,,,.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,,,.,,,.,.,,,.,.,]

Bulgaristan 'da dini
eğitim konusunda
büyük çalışmalar

TÜRKİYE'DE DİNİ EGİTİM

yapılıyor

TARTIŞILIRKEN

BULGARİSTAN'DA
İSLAM ENSTİTÜSÜ
AÇILIYOR
Türkiye'de ilgili veya ilgisiz çeşitli
kesimler dini eğitimin lüzumlu olup
olmadığın ı tart ı şırken zulüm zincirlerinin inanç ve iman gücüyle kı rı ldığı Bulgaristan'da dini eğitim konusunda

Bu yı l aç ı lacak lslarn Enstitüsüne
lise mezunu gençler
alınacak ve eğitim iki buçuk yıl sürecek.
Şuman şehrinde açılacak imam-hatip lisesine de ortaokulu bitiren gençler
alınacak ve üç yıllık bir eğitimden sonra
aldıkları diplomalarla her türlü yüksek
okula gidebilecekler.
Bu gelişmel ere paralel olarak Bulgaristan'da 8 yeni cami daha inşa edilecek, Ruzgrad, Şuman, Yambol, Stara,
Zagora şeh i rlerindeki tarihi camiler ise
restora edilecek.
askerliğini yapmış

büyük çalışmalar yapı lıyor.
Bulgaristan'da geçen yı l ın sonlarında başlayan önemli sosyal gelişmeler müslümanlara dini ibadet ve
eğ itim konusunda önemli imkanlar
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KUTLU DOGUM
HAFTASl'NIN
İKİNCİSİ
••

••

BUYUN YURTTA
KUTLANDI
Baştarafı

1. Sayfada

Ankara'daki ilk tören, Kocatepe Camii Konferans
Salonu'nda 2-Ekim 1990 günü saat 14.00'te Kur'an-, Kerım
okunarak açıldı. Çok .sayıda davetlinin katıldığı kutlama
programının açılışını Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı
Halit Güler yaptı. Güler; dünya nüfusu içerisinde
müslümanların adedinin 1 milyarı geçtiğini, bu rakamın
süratle daha da artacağını vurguladı. Türkiye sınırları
dışında yaşayan 100 milyona yakın Türkün de din
hürriyetine kavuştuğunu belirten Mütevelli Heyeti Başkanı
Halit Güler konuşmasını şöyle sürdürdü.
"Onlar da yıllardan beri gönüllerinde sakladıkları
Peygamber sevgisini açığa vurabilecekler, dillerinden eksik
etmedikleri salat ve selamı sesli söyleyebileceklerdir. Bu ve
benzeri olaylar İslamın ge l eceğinin parlak ol acağını ve
müslümanlığın cihanşumullük özelliğini daha.iyi kavranacağ ı nı
göstermektedir.
Yeryüzünde ezan sesinin ulaşamadığı bir mahal hemen
hemen yok gibidir. Dünyada bu kadar taraftarı olan ve
taraftarları adedinin artma şansı açık bulunan yüce bir
dinin tebliğcisinin, Peygamberimizin vesile kılınd ığ ı
hizmetin önemiyle, yeryüzünde ilahi düşünceyi haklı kılmak
için verdiği asil mücadelenin büyüklüğüyle ve ümmetinin
çokluğuyla mütenasip bir program zenginliğiyle anılması
gerektiği inancındayız.

Herkes gibi bir insan olan Hz. Muhammed (S.A.S),
vefat edeli 13 asır olmuş. Bu zamanda ilim inan ı lmaz
ilerlemeler kaydetmiş , hayat şartlarımız , hatta
telakkilerimiz bile değişmiştir. Geçen yıldan itibaren
doğumunun seneyi devriyesinde bir hafta anmayı ve
anlatmayı kararlaştırdığımız Hz. Muhammed (S.A.S) ın
hayatını iyi tetkik etmeliyiz. Onu haftalar boyu anmalıyız.
Zahid ve tebliğ in i bizzat tatbik eden birisi olarak Hz.
Muhammed (S.A.S.)'in hayatının kusursuz olduğunu
görürüz.

Hz. Muhammed (S.A.S)'in, bir ülkede çok zor şartlar
hizmeti s ıfı rdan başlatıp geiişUrdiğin i , 1Osenede
Arap yarımadasının bütünü ile Irak ve Filistin'in güney
kısım l arını içine alan üç milyon kilometre karelik bir devlet
kurduğunu biliyoruz.
Bu üstün şahsiyetin ve örnek hayatın bL· , amana kadar
olanlardan farklı bir üslup ve yaklaş ımıa uzman kişiler
tarafından her kesimi aydınlatacak zenginlikte ar:!atılması
gerekir. "Kutlu Doğum Haftası" o büyük i rı:..:ına o,cı'l derin
saygının ve engin sevginin özet bir ifadesi olmakia beraber,
biraz da bunu temin için tertiplenmiştir. "Benim ahlakim
Kur'an ahlakıdır." "Ben güzel ahlakı tamamlamak için
gönderildim" buyuran Peygamber Efendimiz. /i.l lı:· ~ca
güzel ahlakın tamamlayıcısı değil, aynı zamanda '>"
müessesesinin de kurucusudur.
altında

..A. Mütevelli Heyeti Başkanı Halit Güler
konuşmasını yaparken.

İslam dininin vakıf anlayışı, hayır düşüncesi ve
yardımlaşma ruhu insani münasebetlere, sosyal yaklaşımlara

vicdani incelik, rahmani olgunluk ve seviye kazandırmıştır.
Konuya bu aç ı dan da baktığımız zaman Türkiye Diyanet
Vakfı , Peygamberimizin mübarek şahsiyetinde vakıf
hizmetlerine de tarihi geçmişine uygun bir mevki ve
zenginlik kazandırmayı hedeflemiştir.
Hz. Muhammed (S.A.S)'in insanlığa yeter derecede
tanıtılması gerektiğine içtenlikle inanıyoruz. Yanlış
anlaşılmasın, Peygamberimiz gizli kalmıştır, daha geniş
tanınma şans ve imkanına erememiştir demek istemiyorum.
Gerçi Peygamber Efendimizin davasını akim bırakmak için
karşı çalışmalar da yapılmıştır. Bütün cehalet ve kin kokan
karşı hareketler, nur- u ilahi karşısında tutunamıyarak yok
olup gitmiştir.
Peygamberimizin ahlakı , Kur'an ahlak ı dır. Kur'an-ı
Ker1m ise mucizevi varlığıyla, hikmet zenginliği ve ilmi
derinliği ile ortadadır. Ayrıca Peygamber Efendimizin
,

...
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mübarek hayat ı ve sözleri kütüphaneleri dolduracak
zenginliktedir. Şu halde, yeter derecede tanı tılması gerekir
sözü ile neyi kastediyoruz. Peygamber Efendimizin
müslümanlarca yeter derecede sevildiğine ve derin saygı
duyulduğuna inanıyoruz. Bu sevgi ve geride bıraktığımız
maneviyat dünyamızın, dini ve milli kültürümüzün, tek kelime
ile bu değerlere gönül veren ecdadımızın bize mirasıdır.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S)'i, gelişen dünya
şartlarına yön verecek, insanlık problemlerine çözüm
getirecek Kur'an-ı Kerim'i, zenginliğiyle yeniden tanımalı ve
tanıtmalıyız. Bu geniş kapsamlı tanıma ve tanıtmanın ,
anlaşmazlıklar, siyasi, felsefi ve ideolojik çalkantılar,
ihtiraslar ve savaş korkusu içinde bulunan insan lığa bir
rahatlama ve huzur getireceğine inanıyoruz.

· Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni / ARALIK 1990

tası" proğramının önemi de buradan kaynaklanmaktadır.
Peygamberler silsilesinin insanlara benimsetmeye
çalıştıkları "güzel huylar"ı kastederek; "Ben güzel ahlakı
tamamlamak üzere (peygamber olarak) gönderildim"
buyuran Sevgili Peygamberimizin, gerçekten "güzel ahlak"
la yoğurulmuş hayat tecrübesini tanımaya, ondan
yararlanmaya, her zaman olduğu gibi, bugün de çok muhtaç
değilmiyiz ? Günümüz müslümanları , hatta İslam ülkeleri .
arasındaki kargaşa ve kaos, buradan kaynaklanan nice
insanların ıztırabı, Hz. Peygamber'in güzel ahlak ve hayat
felsefesinden nasibini alamamış bazı insan ların karar ve
uygulamalarında aranmalıdır. Sevgili peygamberimizin
doğumu vesilesiyle kutlanan bu haftanın, peygamber

Gönüllerdeki Peygamber sevgisinin yeşermesine
olsa vesile olacağına inandığ ımız "Kutlu Doğum
Haftası"na teşriflerinizden dolayı tekrar teşekkür ederiz.
Mevlid Kandilinizi tebrik eder, bu mübarek günün bir
milyarı aşkın müslümana ve insanlığa huzur ve saadet
getirmesini niyaz ederim."
birazcıkta

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Halit
Güler'in konuşmasından sonra Diyanet İşleri Başkanı ve
Vakfımız Şeref Başkanı Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu
günün mana ve önemini belirten konuşmasını yaptı.
Yazıcıoğlu, Sevgili Peygamberimizin doğumu münasebetiyle, ilki geçen yıl kutlanan "Kutlu Doğum Haftası"nın
bu yıl da yeniden tertiplenmiş olmasını, toplumumuzun dini
hayatına kayda değer katkılar sağlaması bakımından
sevindirici olduğunu, hafta süresince devam edecek _olan
kutlama programını takip edecek olanların, değerli ilim
adamı, düşünür, yazar, şair ve diğer yetkililerin bilgi, fikir
ve hissiyatından faydalanacaklarını umduğunu belirterek
konuşmasını şöyle sürdürdü.
"Toplum ların olgunlaşması ve başarısı ile "kutlu" ve
"mutlu" terimlerinin muhtevaları arasında yakın ve ince bir
alaka vardır. insanlar yaratılışları itibariyle "kutsal" a,
başka bir tabirle "kudsi" ve "mukaddes" olana meyyal,
yatkın ve muhtaçtır. "Kutsal" sayılan olay ve varlıklara
duyulan, inanç, bağlılık, ilgi, itibar ve saygı insanlarda
"mutluluk", "huzur" ve "olgunluk" husule getirmektedir. Bu
inanç, manevi bir güç olarak, inananlarda azim, sebat, sabır,
hoşgörü, sevgi, saygı vb. güzel duyguları geliştirerek onları
çalışmaya , başarmaya sevketmekte, birleştirici ve
kolaylaştırıcı, nazım rolu ile de, onların barışık ve güçlü bir
toplum oluşturmalarını sağlamaktadır.
Biz müslümanlar için Sevgili Peygamberimizin doğumu,
"mutlu" bir hadisedir. Hz. Peygamber'i ve onun güzel
ahlakını daha iyi ve doğru tanımamızın dini hayatımızda
müstesna bir yeri ye degeri vardır. "Kutlu Doğum Haf-

• Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. M. Sait Yazıcıoğlu da bir
konuşma yaptı.

ahlakına yönelinmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz
ediyorum.

Sevgili Peygamberimizin hayatı, dini ifadesiyle
"Sünnet" ve "Hadis" i, Yüce Dinimizin Kur'an-ı Kerim'den
sonra, ikinci derecede kaynağını oluşturması bakımından da
fevkalade önemlidir. Esasen, "Kur'an" ve "Sünnet",
birbirini tamamlayan içli-dışlı İslami unsurlardır. Allah'ın
kelamı olan Kur'an, vahiy yolu ile Hz. Peygamber'e
indirilmiş, O, Kur'an-ı insanlara tebliğ etmiş, güzel ahlakının
ve uygulamalarının özünü Kur'an teşkil etmiştir. Sevgili
Peygamberimizin hal, hareket, davranış ve sözleri ise,
Kur'an ayetlerinin en gerçekçi yorumu olmuştur.
Peygamber döneminde İslam kültürü, özellikle Mescid-i
Nebi merkez olmak üzere Medine'de oluşmuştur.
Bu sene, "Kutlu Doğum Haftası" ile, 1986 yılından beri
uygulana gelen programlarla "Camiler Haftası" aynı
günlerde kutlanmaktadır. Toplumumuzda bir yandan
"Kutlu Doğum Haftası" programları ile, Sevgili
Peygamberimizin doğumu, hayatı ve güzel ahlakı; diğer
yandan "Camiler Haftası" program lar ı ile, cami ve
mescidlerin birleştirici, kaynaştırıcı ve önemli rolleri
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pek işmekted ir.

Cami ve mescidler kültürümüzün
milli birlik ve dirliğimizin
teminatıdır. Camilerimiz birer kültür merkezi, aynı
zamanda birer yaygın eğitim-öğretim kurumudur.
Ülkemizde bugün ibadete açık 64.675 cami mevcuttur.
Ayrıca her yıl ortalama 1500 yeni cami inşa edilerek
hizmete açılmaktadır. Yurtdışında yaşayan insanımız da,
bulunduğu ülkelerde binlerle ifade edilen sayıda cami
açmakta ve inşa etmektedir. Bu faaliyetin temel finans
kaynağı, fedakar halkımızın kendisidir. Türk toplumu, yurt
içinde ve yurt dışında camilere büyük ilgi göstermekte ve
son derece duyarlı ve saygılı davranmaktadır. Bugün, cami
ihtiyacının daha realist ve ekonomik olarak tesbit edilmesi,
mimari estetiğinin daha çok sağlanması , okul ve kütüphane
gibi tamamlayıcı kültür unsurlarının da kazand ırılmas ı
noktasına gelinmiş olduğunu iftiharla belirtmek istiyorum.
vazgeçilmez

unsurları,

Camiler ve çevrelerinde oluşturulan kültür unsurları,
İslam Tarihi boyunca olduğu gibi, bugün de Kur'an ve
Sünnet'in gönül ve zihinlere yerleştiği, Peygamber ahlakının
benimsenip uygulanmaya başlandığı yerlerdir. Kur'an'ın ,
Hz. Peygamber döneminde, ayetler nazil oldukça
peyder-pey bizzat Hz. Peygamber tarafından "vahiy
katipleri"ne yazdırılması, sünnet ve hadis'in ise, Hz.
Peygamber döneminden hemen sonra hassasiyet ve ilmi
metodlarla, ciddi bir şekilde kaydedilmesi, yani İslam
kaynaklarının orijinalitesinin korunması , bir taraftan İslam'a
karışan veya karıştırılmak istenen yanlış görüş, anlayış ve
unsurların tefrik edilip ayıklanmasında, İslam'ın kıyamete
kadar doğru anlaşılıp uygulanmasında yegane sigortası,
diğer taraftan islam'ın bu özelliği onu gelecek açısından ,
öbür dinlere göre daha şanslı kılan mümeyyiz vasfıdır. "
Bu konuşmadan sonra Na't- ı
derece alan şairlere ödülleri verildi.

Şerif Yarışmas ı 'nda

A Prof. Dr. Mehmet Aydın "Vahiy ve insan" adlı
konuşmasını yaparken. ..

ÖDÜL TÖRENİ

" NAT'I ŞERİF
YARIŞMASINDA

DERECE ALANLAR "

1989

yılında

"Kutlu

Doğum Haftas ı "

münasebetiyle

Vakfımızca açılan Na't-ı Şerif yarışmasında başkanlığını

Doç. Dr. Celal Tarakçı'nın yaptığı , Prof. Dr. Orhan Okay,
Doç. Dr. Mustafa isen, Doç. Dr. Selçuk Eraydın , Ahmet Kabaklı ve Ayvaz Gökdemir'den oluşan jürinin yaptığı değer
lendirme sonucu ödül alan şiirler, Başkan Doç. Dr. Celal
Tarakçı taraf ından açıklandı. Tarakçı açıklamadan önce
yaptığı konuşmada; şiirin kelimelerin sevgiyle donatılarak
aşk ilm iğinden geçiridikten sonra inci haline getirilerek dizildiğini , Na't'ın ise şiirlerin özü olduğunu ifade etti.
Tarakçı, duygu dünyasını şiirden daha etkili hiçbir şeyin
ifade edemeyeceğini söyledi.
Doç. Dr. Celal Tarakçı bu sözlerinden sonra ilk 10 dereceye giren şairleri açıkladı ve ödülleri sJağıtıldı. Birincilik
ödülüne layık görülen Nurullah Genç "YAGMUR" adlı şiirini,
ikincilik ödülüne layık görülen Şükrü Karaca "NA'T" adlı
şiirini, 9çüncül_ük ö~ülüne layık görülen Fatih Okumuş
"SEVGiLi KASiDESi" adlı şiirini, kendi seslerinden davetlilere okudular.
Büyük bir ilgi ve gözyaşlarıyla takip edilen şiirlerin
okunmasından sonra program gereği Prof. Dr. Mehmet
Aydın "Vahiy ve insan" adlı konuşmasını yaptı.

• Nat-ı Şerif Yarışmasında Derece Alan Şairlerden bir
kısmı. (Soldan Sağa): Mehmet H. Öcal (Mansiyon),
Bahattin Karakoç (Mansiyon), Ahmet Efe (Mansiyon),
M. Necati Bursalı (Mansiyon), Falih Okumuş (Üçüncü),
Şükrü Karaca (İkinci), Nurullah Genç (Birinci)
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PANEL

-' DİNi
EDEBİYATIN

, ı,

A Ayvaz Gökdemir (Oturum Başkanı)

A Yrd. Doç. Dr. Emine Yeniterzi

DÜNÜ
BUGÜNÜ "

_.,._
~

Kutlama programının ikincisi olan
"Dini Edebiyatın Dünü Bugünü" adlı
panel 3 Ekim 1990 günü saat
14.00'de Kocatepe Camii
Konferans Salonu'nda

Yrd. Doç. Dr. Emine Yeniterzi,
Doç. Dr. Celal Tarakçı ve
Doç. Dr. Cemal Kurnaz birer

gerçekleştirildi.

konuşma yaptı lar.

Oturum başkanlığını Ayvaz
Gökdemir'in yaptığı panelde,
Doç. Dr. Mustafa isen,

Nurullah Genç, Şükrü Karaca ve
Fatih Okumuş da şiirlerinden
bölümler okudular.

A Doç. Dr. Celal Tarakçı

.._ Doç. Dr. Mustafa isen

A Doç. Dr. Cemal Kurnaz

PANEL
"YARADILIŞ

TEORİLERİ

VE
ISLAM"

____ ı
_.

.._ Prof. Dr. S. Hayri Bolay, Prof. Dr. Necati Öner (Oturum Başkanı),
Doç. Dr. Orhan Kavuncu, Doç. Dr. Alparslan Açıkgenç, Dr. Mümtaz'er Türköne

"Kutlu Doğum Haftası"nın son paneli 6 Ekim 1990 günü yapıld ı. Kocatepe Camii Konferans Salonu'nda yapılan panele, oturumu yönetmek üzere Prof. Dr. Necati Öner, konuşmacı olarak Doç. Dr. Alparslan Açıkgenç, Doç. Dr. Orhan Kavuncu, Prof.
Dr. S. Hayri" Bolay ve Dr. Mümtaz'er Türköne katıldı. Ayrıca panele dinleyici olarak katılan Devlet Bakan ı Vehbi Dinçerler de
söz alarak, "Yaradıl ı ş Teorileri ve İslam" konusunda görüşlerini belirtti.

.
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lantılar

ve konferans!ar şekl inde bütün
illerimizde kutlamayı kararlaştı rdı.
Allah'ın

izniyle bu niyetimiz gerçekleşti. Bazı iller kL amalara kendi
im kanlarıyla katılara~. 1ol antılar düzenlerken, Ankara, Af, t•rı, Balıkesir,
Bursa, Karaman, Kars, K,rklt .H. Manisa, Muğla, Samsun, Tu; ve) -~gat
illerinde yapılan ilmi :opla:-· .:·mn organizasyonu ise Vakıf Genel I,' ,'<8zi'ı .ce
yürütüldü.
Ankara'da üç ayrı oturun....1ip
lendi. Açılış 2 Ekim Salı günü yapıldı .
. P~nel'den sonra Kutlu Doğum Komıtesı Başkanı ve Türkiye Diyanet
Vakf~ adına Mütevelli Heyeti il. Başkanı
Samı Uslu, haftanın sona erdiğini belirterek kapanış konuşmasnı yaptı.Sami
Uslu şöyle dedi :
"Sayın Bakanım, Sayın Başkan,

Bir başka şekil ve bir başka anlayış
içinde sunmaya çalıştığımız "KUTLU
DOGUM HAFTASI" merasimlerinin son
oturumunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Mevlid kandilini ayrı bir buket şek
linde takdim edişimizin amacı, müslümanların fikri, kültürel ve sosyal meselelerini ilmi perspektiften geçirmek suretiyle, İslam'ı anlatmaktan ve Rasulullah sevgisini gönüllere iletmekten başka
bir şey değildir. Böyle bir faaliyetle
hayırlı bir başlangıç yaptığımızı sanı
yoruz. Geçen sene Ankara'da yedi ayrı
oturumda Peygamberimizin getirdiği
mesaj farklı usluplarla dile getirildi.
Mevlid kut lamalarının Türk Kültüründeki müstesna yerinden, İslam tarihinin dünden bugüne görünümlerine
kadar değişik konularda otuza yakın
tebl iğ sunuldu. Bunlar ayrı bir kitap
halinde bastırıldı. Video bantları muhtelif ~asetler halinde hazırlandı.
Halkımızın istifadesine arz edildi.

Bu sene de Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti, yeni bir organizasyonla, Türkiye çapındaki bütün şubeleriyle
"Kutlu Doğum Haftası" nı ilmi top~ Mevlid

kandilini ayrı bir
buket şeklinde takdim
edişimizin amacı,

müslümanların

fikri,
kültürel ve sosyal
meselelerini ilmi
perspektiften geçirmek
suretiyle, islam'ı
anlatmaktan ve Rasululla,h
sevgisini gönüllere
iletmekten başka bir şey

3 Ekim

Çarşamba

günü c,
Ayvaz G;
mir'in başkanlığında "D[NI ED EBİYATIN DÜNÜ BUGÜNÜ" anlatıld ı.
Na't-ı Şerif yarışmasında birinci, ikinci
ve üçüncü seçilen şairlerimiz bu oturuma ayrı bir güzellik getirdiler. Diğer
konuşmacılar da çok yararlı oldular.
"Vahiy ve insan" konulu konuşmasıyla
Prof. Dr. Mehmet Aydın hocamız ilk
gün, günümüz müslümanlarının iman
şemasını, beyin yapısını, vahiy kaynağından ne derece uzak yaşadığını ifade
ederken, kendisine göre bir dini yaşayış
teşekkül ettirmeye çalışan, vahyin bazı
yönlerine inan ıp, bazı yönlerini aklına
edebiyatçılarımızdan

değildir. ~
,,<,)

A Sami Uslu kapanış konuşmasını yaparken ...
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İslamın ruhundan uzaklaşmadır. Böyle
olunca kimse birbirini sevemez. Kimin
aç, kimin tok olduğunu düşünenler
azalır. insanlar sırtlanlar gibi birbirlerine sald ırmak için pusuda bekler. Bu
"BİLGİ VE İSLAM" konulu açık otusebeple tekrar tekrar söylüyoruz; nerumu bugün birlikte izledik. Değerli hosiller Rasulullah sevgisine muhtaçtır,
calarımızın konularına ne derece vukuondan uzak kalanlar hüsrandadır. Onu
fiyetlerini gördük.
sevmeyenler kendilerine başka
ilk emri "Oku" olan yüce dinimizin
melce'ler aramaktadırlar. Yanlış sokakbilime ne derece önem verdiği hepimizin
larda yol bulmak için dolaşmaktadırlar.
malumudur. Bütün tekliflerde akı l ilk
Sonuç olarak, bu kabil toplantılara çok;
unsurdur. Onsuz din olmaz. "Aklı olama pek çok ihtiyaç vardır.
mayanın dini de yoktur" buyurulmuştur.
"Ey Muhammed ! Biz seni ancak
Kur'an'da akı l sahipleri öğülmüştür.
alemlere rahmet olarak gönderdik"
insan her an tefekküre davet
"Ey Muhammed ! Biz seni ancak
edilmektedir. Cehaletle bilgi,
bütün insanlara bir müjdeci ve
Bu sebeple tekrar
görenle görmeyen arasındaki
uyar ı c ı olarak gönderdik."
tekrar söylüyoruz; nesiller
farkla izah edilm i ştir. Zuldiyen yüce kitabımız
Rasulullah sevgisine muhtaçtır,
met ve nur bir çok yerde
Kur'an'ım ı zın sena ettiğ i ,
ondan uzak kalanlar hüsrandadır.
yan yana zikredilmiş,
mahl ukatın efendisini, "sen
(zulmet} cehaleti (nur)
Onu sevmeyenler kendilerine başka
olmasayd ı n, sen olmasaydın
bilgiyi açıklamıştır. İsla
melce'ler aramaktadırlar. Yanlış soben bu kainatı yaratmiyet i nsanı zulmet bamazd
ı m" diyerek Cenab-ı
kaklarda yol bulmak için dolaşmak
tak l ığ ı ndan çıkarmış ve
Allah' ı n tebcil ettiği örnek
tadırlar. Sonuç olarak, bu kabil
Kur'an nuru ile hidayete
insan ı n ahlakını, kurduğu
toplantılara çok; ama pek
ulaştırmıştır-.
nizamı, getirdiği ilahi kanunları
çok ihtiyaç vardır.
Bugün konuşan değerli ilim
bir hafta içinde anlatabilmek hiç
adam lar ı mız Bilgi ve İslam konumümkün müdür ?
larına ışık tutmuşlar, bizler için çok
O ilahi mesajlar ki, insan ı zulmetten
faydalı fikirler serdetm i şlerdir.
kurtaran, nesiller zincirini sonsuza dek
Toplantılara katılan konuşmacıların
gelecek yıllarda da aynı şekilde bütün il- kavrayan, cahiliye bataklıklarını kuruhemen hepsi memleketimizin yetiştir lerimizi ve hatta diğer İslam ülkelerini tan, arştan uzanan Allah'ın ipidir. Ona
diği değerli ilim adamlarıdır. Bu topkucaklamasını , muhtaç olduğumuz Hz.
kim sımsıkı yapışırsa uçuruma düşmez.
l antılardaki ilmi seviye, konuşmacıların
Muhammed Rasulullah (S.A.V} sevgisi- Kim ondan yüz çevirirse artık onun için
dile getirdikleri meseleler; fikir haya- nin hayat ı mızın her sahasının kuşa kurtu luş yoktur.
tımızın bugünü açısından da bizleri son
tılmasını temenni etmekteyiz. Zira 20.
Haftamız sebebiyle düzenlenen mederece memnun etmiştir.
asırda insanımızı n büyükçe bir kesimi bu
rasimlerde salonumuz doldu taştı.
Geçen sene '"Kutlu Doğum Haf- sevgiden mahrumdur. "Mahrumdur"
Gönüller, Rasulullah ile selamlaştı.
tası" münasebetiyle bir Na't-ı Şerif
diyoruz; çünkü müslümanlar bölük
Cenab-ı Allah bizleri şefaatından mahyarışması düzenlem i ştik . Bu yarışma
pörçüktür. Sanki İ slam'ın birlik ve berarum bırakmasın!..
hepimizin bildiği şekilde neticelendi ve berliğe ait mesajları unutulmuşcasına :
Bu vesileyle program larımıza katı
sonuçları açılış günü ilan edildi. Bu
müslümanlar birbirlerine hasım hale gelan değerli ilim adamlarına, şairlerimize
yarışmayla Türkiye'de bugün de Peytirilmiştir. Esasında düşman her zaman
gamberimize sevgisini şii r diliyle mü- aynı düşmandır. Hak-batıl müca- en derin saygılarımızı sunarız. Allah
kemmel bir şekilde ifade eden şairdelesidir. Bunu farketmemek gaflettir. kendilerinden razı olsun.
uymadığı için terketmek isteyen; ülkemizde yüzlercesi bulunan çelişkili
beyinlerdeki çıkmazı ne kadar da güzel
izah ettiler.

!erimizin mevcudiyeti ortaya çıktı. Bu
durumdan son derece mutlu olduk. Bu
başarıdan ilham alarak bu sene de bir
"Münacaat" yarışması açtık. Bu yarış
maya da büyük bir ilginin oluşacağını ve
güçlü şiirlerin yazılacağını ümid ediyoruz.
Veladet - i Nebi kutlamaları millet
olarak bizim tarihimizde müstesna bir
yere haizdir. Vakf ı mız iki yıldır ilmi
ağırl ıklı toplantılarla bu kutlamalara
ayrı bir renk katmıştır. Bu merasimlerin
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KUTLU DOGUM HAFTASI
ANKARA DIŞINDAKİ ÇEŞİTLİ
İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE DE
KUTLANDI
.. "Kutlu Doğum Haftası" nı daha yaygın hale getirmek,
daha geniş kitlelere ulaşmak ve Peygamber sevgisinin herkese anlatılmasını
sağlamak amacıyla bu yıl AfiJon, Balıkesir, Bursa, Karaman, Kars, Kırklareli, Manisa,
Muğla, Samsun, Tokat ve Yozgat illerinde ilmi toplantılar düzenlendi. ,,

)

[ AF Y ON
"Kutlu
deler ve

Doğum Haftası"

münasebetiyle Afyon'da cad"'Kutlu Doğum Haftası"
afişleriyle süslendi. Ayrıca el ilanları bastırı larak "Kutlu
Doğum Haftası" programı halka duyuruldu.
Afyon Müftülük Sitesi konferans salonunda
gerçekl eştirilen program, Peygamber efendimiz (S.A.V.)
başta olmak ve İslam büyüklerinin ruhları na ithaf edilmek
üzere Hatm-i Şerif'i n duası yapı larak başladı. Afyon Valisi,
Ali Sakallı'n ı n protokol konuşmasından sonra Afyon İl
Müftüsü ve Vakfımız Şube Başkan ı Osman Akdemir, Peygamber efendimiz (S.A.V) in hayatını anlatan konuşmasın ı
çeşitli mağaza l ar

Na't-ı Şerif yarışması

sonucu birinci gelen "Yağmur"
Na't, ney sesleri eşliğ inde davetlilere sunuldu. Şiirin
okunmasından sonra, Afyon din görevlileri "Çağrı İlahi Korosu", Peygamber efendimiz (S.A.V.) i öven kaside ve ilahilerle geceyi süslediler.
adl ı

Kalabal ı k

bir davetli

toplu l uğu tarafından

takip edilen

program ı n sonunda, Ankara İlah i yat Fakültesi öğreti m
üyelerinden Doç. Dr. Nesimi Yazıcı "İslam Tarihinde

Türkler ve Türkler'de Peygamber Sevgisi"
ransı nı verdi .

adlı

konfe-

yaptı.

['-B
_A_L_I_K_E_S_
İ R_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]
"Kutlu

de çok canl ı geçti.
Balıkesir İ l Müftüsü ve Vakfım ı z Şube Başkanı Selahattin
Yı ld ı z'ın başkanl ı ğında gerçekleştirilen program ların ilki,
tarihi Zagnos Paşa Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif ve il
Müftü Yardımcısı Rahmi Kadak'ın günün mana ve önemini
belirten konuşmasıyla başladı.
Doğum Haftası" Balıkesir'de

"Kutlu Doğum Haftası" programı bir hafta süre ile
devam etti. il Müftüsü Selahattin Yı ldız tarafından , Tezcan Düğün Salonu'nda "Peygamberimizin Örnek Hayatı ve
Üstünl üğü" konulu konferans verildi.
Aynı salonda U ludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
öğretim

üyelerinden Doç. Dr. Mustafa Kara "Tasavvuf ve
Kültür Hayatımız" konulu konferansını verdi.

Kutlama program l arı çerçevesinde Merkez Belediye
Camii'nde okunan Mevlid-i Şeri f'ten sonra halka Balıkesir
ve yöresine.ait "Lokma" ziyafeti verildi.
Bir dizi konferansların devam ettiğ i Balıkesir ve
ilçelerinden Bandırma İlçesi 'nde "Hz. Peygamberin Örnek
Kişi liğinden Çizgiler" konulu konferans, Band ı rma Kız Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda verildi.
İl M üftülüğü konferans salonunda, Şube Müdürü Mehmet Çok tarafından "Cami ve Cemaat" konulu konferans
verildi.

Yine hafta münsebetiyle lvrindi ilçesinde, hafızlık cemiyeti düzenlendi ve yemekli bir toplantı yapıld ı .
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[ KARAMAN
Yeni illerimizden Karaman'da da "Kutlu Doğum Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı. "Kutlu Doğum Haftası"
programı Karaman'da afişlerl e ve Belediye hopörlörlerinden duyurularla başladı.
Karaman Merkez Dikbasan Camii'nde Mevlid merasimi
düzenlenerek cemaate 500 adet kitap dağıtı ldı.

Kapalı

spor salonunda yaklaşık 3000 kişi nin izlediği
konferans, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Orhan Karmış tarafından verildi
. Hafta boyunca müftülük kitap satış merkezinde, Peygamber efendimiz (S.A.V) ile ilgili kitaplar sergilendi ve
kapalı spor salonunda kitap sergisi açıldı.

]

[ TOKAT
~

KUTLU ooGUM -:~ ':'
~
HAFTASI- ~
.~:~

-

\•

ıdfıl 1990

Ahmet Öcalan tarafından bir şiir okundu.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim
görevlisi Dr. Mehmet Özdemir tarafından İslam Medeniyetinin Doğuşu ve Yayılışı" adlı konferans verildi. Başta
Tokat Valisi ve Belediye Başkanı ile birlikte çok sayıda davetlinin takip ettiğ i program ı n sonunda günün mana ve
önemini belirten eserlerden oluşan bir de kitap sergisi
açı ldı.

"Kutlu Doğum Haftası" Tokat'la çeşitli programlarla
kutlandı. Toka! Özel İdare Salonu'nda icra edilen program,

Kur'an-ı Kerim okunarak başl adı. imam-Hatip Lisesi
öğrencisi Hasan Şahin'in okuduğu şiirden sonra Tokat
Müftüsü ve Vakfımız Şube Başkanı Kadir Çetin davetlilere
"Kutlu Doğum Haftas ı " hakkında bilgi verdi, konuyla ilgili
konuşmasını yaptı.

Bu konuşmadan sonra İmam-Hatip Lisesi öğrencisi

]

[ MUGLA
"Kutlu Doğum Haftas ı " Muğla'da da bir dizi konferanslarla kutland ı .
Muğla Özel İdare Kültür Merkezi Salonu'nda
gerçekleştirilen programda;
Muğla Müftüsü Rıza Deniz tarafından "Hz. Peygamber'in Hayatı",

İzmir İlahiyat Fakültesi öğreti m üyelerinden Doç. Dr.
Avni İlhan tarafından "Vahiy ve insan Münasebeti",
Doç. Dr. Nevzat Aşık tarafından "Hz. Peygamber'in
Şahsiyeti",

konularında

konferanslar verildi. Bu konferanslar çok
sayıda dinleyici tarafından takip edildi.

[ MANiSA
"Kutlu Doğum Haftası" Manisa da iki konferansla kutİl Müftülüğü

programda Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
üyelerinden Doç. Dr. Ali Yardım ve Doç. Dr. Mehmet Şeker tarafından iki ayrı konferans verildi.
öğretim

landı.

ve Vakfımız Şubesince gerçekleştirilen
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[ KIRKLARELi
Sınır illerimizden K ı rkl areli "Kutlu Doğum Haftası"
münasebetiyle müstesna bir hafta geçirdi. "Kutlu Doğum
Haftası" ndan 15 gün önce ildeki din görevlileri ile toplantı
yapılarak Kutlu Doğum'un önemi anlatıldı ve tüm camilerde
yapılacak programlar planlandı.

Kı rklareli İl Merkezi'nde, İ lçe ve köylerde "Kutlu Doğum
Haftası " nın

önemi ve mahiyeti hakkında konuşmalar yapıldı.
Mevlid-i Şerif okutuldu.

Düzenlenen program gereğince;
Kırklareli Kapalı spor salonunda Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi öğreti m görevlilerinden Doç. Dr. Emin
Işık tarafından

"Türk Aile Yapısının Manevi Temelleri",

Yrd. Doç. Dr. Yumni Sezen tarafından "Sosyolojik
Açıdan Değişen Kültür Değerleri ve Aile" konulu konferanslar verildi. Bu konferanslar, il Valisi, daire amirleri ve
kalabalık bir halk topluluğu tarafından takip edildi.

]

[ BURSA
Bursa'da "Kutlu Doğum Haftası" il üst düzey yetkililerinin de katılımıyla yaklaşık 6000 kişi tarafından izlendi.
Uludağ Üniversitesi Kültür Merkezi Salonu'nda
gerçekleştirilen program, Kur'an-, Kerım ve İlahiler okunarak başladı. İl Müftüsü ve Vakfımız Şube Başkanı Zeki Soydal'ın "Cahiliye Dönemi ve Hz. Muhammed (S.A.V) in Pey-

gamberlik Öncesi Hayatı" hakkında bilgi vermesinden sonra
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. A. Salim Kı lavuz "Peygamberlik ve Vahiy Müessesesi"
konulu , Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Orhan Karmış "Çağımız Problemleri Karşısında İslam"
konulu konuşmaların ı yaptılar.

[ SAM S UN
"Kutlu Doğum Haftas ı " Samsun'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Hafta boyunca il merkezindeki camilerde hutbe ve
vaazlarda haftanın önemi anlat ıldı.
Kur'an kurslarında çeşitli seminerler düzenlenerek
hafta ile ilgili konuşmalar yapıldı.

Yine hafta münasebetiyle İslam Vaki ı Konferans Salonu'nda İ l Müftüsü ve Vakf ı mız Şube Başkanı Haydar
Sadıkoğl u ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Sandıkçı tarafından konferans verildi.

]

[ YOZGAT
Yozgat'ta yapılan "Kutlu

Doğum Haftası" nın

ilk prog-

ramı , Çekerek İlçesinde gerçekleştirildi . Müftülük Sitesi

Konferans Salonu'nda il müftüsü ve vakfı mız şube başkanı
Mehmet Barış tarafından "Hz. Muhammed (S.A. V) de
Sevgi Anlayışı" konulu bir konferans verildi. Konferans,
ilçe kaymakam ı , ilçede bulunan daire amirleri, çevre il, ilçe
müftü ve vaizleri ile kalabalık bir halk topluluğunca ilgiyle
takip edildi.

Yozgat merkezinde Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile
Doç. Dr. Alparslan Açıkgenç'in konuşmacı olarak katı ld ı ğı
"Sevgi Peygamberi Hz. Muhammed ile Vahyin Değeri ve
Peygamberlik Müessesesi" konulu konferanslar verildi.
Başta

Vali Vekili, çeşitli daire amirleri ve kalabalık bir
program, orta öğretim
öğrencilerinin şiirler okumalarıyla son buldu.

dinleyici

topluluğunun katıld ı ğı
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Türkiye Diyanet Vakfı'n ı n açmış olduğu Na't-ı Şerif
yar ı şmasında "YAGM UR" adlı şi iriyle birinci liği alan
Nurullah Genç, "NA'T" adlı şiiriyle ikinci liği kazanan Şükrü
Karaca ve "SEVG İ Li KAS İ DESİ" adlı şiiriyle üçüncülüğü
kazanan Fatih Okumuş'la konuştuk.

• Nurullah GENÇ
Na't-ı ŞerifYarışma.sı

Birincisi
- Nurullah Bey kısaca şair olarak kendinizi
ve birincilik kazanan şiirin i zi anlatır mısın ı z ?
Şiiri

meselesi olarak düşünürsek, şai rliğim
1960 da başlamış demektir. Çünkü 1960 doğumluyum.
Görmüş olduğum eğitim , içinde bulunmuş olduğum çevre ve
takip edebildiğim kadarıyla, ülkemizde kültür-sanat
faaliyetleri fıtrata ait olduğuna inandığım bu özelliğin
gelişmesine vesile olmuştur. İlkin dergilerde yayı nlamaya
bir

fıtrat

başl adım şiirlerimi. Aylık

Dergi, Türk Edebiyatı , Dolunay,
Güldeste bunlardan bazılarıdır. 1986 y ı lında ş i irlerimi
"Çiçekler Üşümesin" isimli bir kitapta biraraya getirdim.
Şiir yazarken nesir çal ışmalarım da vardı. Bu çal ı şmaların
bir ürünü olarak "Tutkular Keder Oldu" isimli romanım
1987'de neşredi ldi ve ertesi yıl Kültür ve Turizm Bakanl ığı
Roman Mansiyon Ödülü'nü kazandı. 1989'da "Yollar Dönüşe
Gider" isimli romanım Timaş yayınlarında basıldı. Şu sıralar
Kardelen yay ı nlarından "Nuyageva" isimli bir şiir kitabım,
ekim ayının sonlarına doğru "İnzitar" isimli üçüncü romanım
okuyucuların huzuruna çıkacak.

-

Geçm i şte

parlak

edebiya t ın

bugünkü
düşünüyorsunuz ?
Bi l diğim

kadarıyla

örnekler
durumu

dini

vermiş

hakkında

edebiyatı n

dini
neler

en önem li

ürünlerinden olan Na't, Münacaat, Tevhid ve benzeri
hususlarda Cumhuriyet döneminde önemli eserler ortaya
konu l duğunu söylemek mümkün değ i ldir. Arif Nihat
Asya'nın Na't-ı dışında parmakla gösterilebilecek kapsamlı
bir Na't okumuş değilim. Yani, dini edebiyat noktasında

biraz sığ kal mışız gibi geliyor bana. Bu nedenle Türkiye
Diyanet Vakfı'nın açmış olduğu bu yarışmayı takdir
etmemek mümkün değil. Ve umuyorum ki, güzel adımların
başlangıcı olan bu yarışma, başka güzel adımları . ve
yarışmaları

da peşinden sürükleyecektir.

Dini edebiyat hususunda susuz kalmışız gibi geliyor
bana. Yeni ve daha güzel "Su Kasideleri" dileğiyle.
- Nurullah Bey, birincilik kazanan
hakkında ne dersiniz ?

şiiriniz

Yağmur, .

bazen inceden inceden filizlendiren,
olgunlaştıran doyuma u laştıran , bazen fırtı nalı, bardaktan
boşanırcasına dolu dolu sel olup sürükleyip götüren,
yıldırım olup çarpan! Hz. Peygamberi düşününce.Yağmur'u
hatırladım. Öylesine helozonik bir çağrışım uyandırdı ki
bende, Mekke ortamında Hz. Ömer ve daha niceleri birer
şiddet numunesi iken, onun inceden inceye yağmasıyla
filizlenip yeşerdi. Ebu Cehil ve daha niceleri kendilerini
birer dağ gibi gördükleri halde sürüklenip gittiler. O öyle
bir yağmur ki, insanlığın başl ang ı cından beri yağ ı yor
yeryüzüne, gelecekte de yağacağı gibi. Tarihe baktığ ı mız
zaman, yağmursuz zamanlarımızın kurak ve verimsiz,
yağmurlu zamanlarımızın oldukça verimli olduğunu görürüz.
Uhud'da O'nsuzluktan kayr.ıaklanan kaybedi ş yüz yılımızın
başlangıcı ndaki

büyük kaybımıza kadar hep O'nsuzluktan
doğmuştur. Yani O'nun varlığı ile hep kazanıyor, O'nun
yokluğu ile hep kaybediyoruz. Gelecek !... O'nun sımsıcak ve
kucaklayan nefesiyle yeniden yeşereceğiz. Buna inanıyorum.

...

,
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Şükrü .KARACA

•

Na't-ı Şerif Yarışması

İkincisi
- Şükrü Bey,
ikincilik kazanan

kısaca

şiirinizi

şair

olarak kendinizi ve
mısınız ?

tanıtır

Serbest avukat olarak çalışmaktayım. Ancak 15 senedir edebi çalışmalarımda oluyor. Birkaç tane yayımlanmış
eser yazdım. Son çalışmam "Dünyayı Dolduran Kiraz" ismini
taşıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Na't-ı Şerif yarışmasından
haberdar olduğumda, niçin böyle bir yarışma düzenleme
gereğ i duyulduğunu düşündüm. Şimdiye kadar yazdığımız
kitapların başına koyacağımız bir Na't, Münacaat ve Tevhid
yoktu. Oysa geçtiğimiz yüzyıllarda böyle bir gelenek vardı.
Bunun sorumlu luğ u bize yani şairlere aittir. Bu yarışma bir
göreve davetti, hatırlatmaydı. İyi bir şiir damarı yakalayarak, uzun süreli bir çalışma sonucu içimden gelen duygu ve
düşünceleri yansıtım.

parlak örnekler vermiş dini
bugünkü durumu hakkında neler
düşünüyorsunuz ?
-

Geçmişte

edebiyatın

• Fatih

Toplumumuz bazı değişimler yaşamıştır. Edebiyat ve
sanat dilindeki değişmeler sonucu, yüzyıllardır oluşa:·,
kültür birikiminden yararlanmamamız ve onu geliştirmek
için daha fazla çaba harcamamız gerekmiştir. Bunun sonucu
bizim nesilde Na't, Münacaat ve Tevhid'e karşı ürkeklik
vardır. Bu tür eserler eski medeniyetimizin, Yunus'un, Mevlana'n ın o medeniyetlerin şairlerinin kurtarabileceği bir iş
gibi geliyordu.
Aslında bu düşünce bir yanılgı. Allah'a dönüşün, Peygamber sevgisinin her devirde, zaman ve mekanda sergilenebilmesi gerekir. Her devrin şiir anlayışı, yazı biçim ve
türleri değişik olacaktır. Şairin bir Yunus, bir Fuzuli gibi
yazması gerekmez. Değişen zamana teslim olmak yerine
çağın biçim ve türleriyle sanatımızı icra etmeliyiz.

OKUMUŞ

Na't-ı ŞerifYanşması

Üçüncüsü
- Fatih Bey, kısaca şair olarak kendinizi ve üçüncülük
kazanan şiirinizi anlatır mısınız ?
1968 Kahramanmaraş doğumluyum. Çocukluktan beri
şiirle içiçe olduğumu söyleyebilirim. Fakat ciddi olarak lise
yıllarında şiir yazmaya başladım. Edebiyat öğretmenim

Hasan Ali Kasır ve Şair Mustafa İslamoğlu'nun yönlendirme
ve teşfikleriyle, şiiri bugüne kadar sürdürdüm. Na't yazmak şiirdeki en son gayeydi benim için. Özellikle serbest
vezinle Na't yazmak istiyordum. Türkiye Diyanet Vakfı'nın
bu yarışması "Sevgili Kasidesi"nin yazılmasına vesile oldu.
- Geçmişte parlak örnekler vermiş dini edebiyatın
bugünkü durumu hakkında neler düşünüyorsunuz ?
Aslında dini edebiyat deyimi, akademik araştırmalar
için zorunlu bir sınıflamanın ürünüyse de, bu tabir üzerinde
biraz düşünmek gerekiyor. Edebiyatın dini olanla olmayan
diye ayrılması bence yanlış. Bir sanatçı, eserinde kendisini
anlatır. Eğer sanatçı müslüman bir kimlikteyse, ortaya
konan eser de sanatçıyla aynı kimliği taşıyacaktır. Dini edebiyat içerisine soktuğumuz Na't türünün ilk örneği
sayılabilecek olan "Banet Suat" kasidesini ele alalım. Orada

şair Kaab bin Zübeyr {R.A) şiirini sadece Resulullah'a övgü
üzerine kurmamıştır. Şiirinde "Suat" adlı sevgilisini anar
ve şiirin büyük bir bölümü Suat'ı anlatır. Fakat bu şiir Rasulullah'ın huzurunda okunmuş ve Rasulullah tarafından
ödüllendirilmiştir. Burada Hz. Peygamber sanata müsamaha göstermiş, sanata özgürlük tanımıştır. Günümüze
geldiğimiz zaman, dini motifleri işleyen sanat ürünlerinin
gerçekten azaldığını görüyoruz. Aslında bunun sebebi,
toplumdaki dolayısıyla sanatçıdaki dini duyguların
zayıflamasıdır.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği bu yarışma
günümüzde de dini duygularla kaliteli ürünlerin verilebileceğini ispat etmiştir. Na't yarışmasına üç bin şiirin
katılmasını da toplumda dini hassasiyetin artmasının bir
gösterisi olarak alabiliriz.
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BAGLI KURULUŞLAR

'Valfımızı
'Tanıya[ım

KOORDİNATÖRLÜGÜ
Türkiye'de ve Dünyada gelişen şartlar ve ihtiyaçlar sebebiyle Türkiye
Diyanet Vakfı'nın daha da gelişmesi büyümesi ve derlenip toparlanması gerekiyor. Bu sebeple, bütün organlar ve birimler hizmet alanlar ı yla gözden
geçirilerek yurtiçinde ve yurtdışında hizmetlerin akışını belli bir plan ve
program dahilinde hızland ı racak tedbirlerinin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Vakfımızın bağlı kuru l uşlarının daha verimli çalışmalarını ve

bir statüye kavuşmalarını
koordinatörlük kurul-

sağlamak

üzere bağlı

daha dinamik
sorumlu bir

kuruluşlardan

muştur.

Bağlı

Kuruluş l ar

Koordinatörlüğünü,

halen Mütevelli Heyeti
üyemiz Yakup Üstün
yürütmektedir.
Bültenimizin bu sayı sında Bağl ı Kuruluşlar Koordinatörl üğüne bağlı
İSAM, (lslam Araştırmaları ve Dökümantasyon Merkezi) T.D.V. lslam An·
siklopedisi Genel Sekreterliği ile Vakıf Yayınları İşletmesi Müdürlüğü'nü
tanıtmaya çalışacağız.

• Bağlı Kuruluşlar Koordinatörlüğü'nü Mütevelli
Heyeti Üyemiz Yakup Üstün yürütmektedir.

İSLAM ANSİKLOPEDİSİ GENEL SEKRETERLİGİ
Türkiye Diyanet Vakfı lslam Ansiklopedisi, 13 Mart
1975 tarihinde kurulan ve genel merkezi Ankara'da bulunan
Türkiye Diyanet Vakfı'nca yayım lanmaktadır.
B i lindiği

gibi, müslümanlar

Allah'ın kitabı

ve Hz.

Muhammed'in (S.A. V) sünnetini esas alarak, geçm i şte
dünyanın en parlak uygarlığını kurmuşlar, insanlığa akı lları
ve gönülleri aydınlatan büyük ve eşsiz bir kültür hazinesi
sunmuşlardı r. Dünyanın diğer milletlerine karşı ilimde,

düşüncede,

siyasette, sanatta ve hayatın diğer alanlarında,

üstünlüklerini asırlarca koruyan bu soylu kültür ve
medeniyetin çocukları, özellikle son iki asır içinde büyük bir
teknik gelişmeye sahne olan Batı'nın siyasi ve kültürel
baskısına hedef oldular. Bunun sonucu olarak kendi öz
yurtlarında kendi kültür ve uygarl ı klarına yabancı kalan
nesiller yeti şmeye başladı.
Batı uygarlığı

bugün bir çıkmaza ve kendi kendisiyle bir
hesaplaşmaya doğru giderken, İsl am ülkelerinde genç
nesillerin bir kimlik arayış ı ve kendi benliklerine dönme
çabası içinde oldukları görülmektedir. Bu durum, yalnız
kendi toplumları için değil, bütün insanlık için de yeni bir
umut ış ı ğı olmuştur. Yeni nesilleri kendi kültür ve
uygarl ı kların ı n değerl eriyle yetiştirmek, her şeyden önce
onlara bu değerleri tan ı tmak ve öğretmekle mümkündür.
Genç nesillerin dikkatlerini kendi kültür zenginliklerine

yöneltmek, lslam kültür ve medeniyet mi rasını onlara doğru
ve anlaşı l ır bir şekilde aktarmak tarih içinde müslüman
milletlerin sosyal, siyasal ve ekonomik hayatlarında önemli
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iDARE MECLİSi
Başkan• (2-41 Üye

geçirdiği

bütün ilmi

ÖZell<alem

başkanla

olup bir

yeteri kadar üye ve

uzmandan meydana gelmektedir.

2. İ l i m Heyetleri : DIA'daki ilmi çalışmaları

tııceıemeve
Reoa.!ısıyon

kurulmuş

üzere
-

kadar

basamaklardaki çalışmaları İdare Meclisi adına incelemek

Ş EMASI

KURULUŞ

safhasına

redaksiyon

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ ( DİA )

Genel Sel<re:erfık
GenelSe<re ve Yrd

1,mHe)'e~

Heye,,
BiJ..ı-o•.tJy,,..

5ato~•U)'$.tı>•Ul"'~"IOI

ihtisas

a l anları na

göre yürütmek ve maddelerin ilmi

inceleme ve redaksiyonların ı yapmak üzere yeteri kadar ilim
adamından oluşturulan
ve Ot.<.
Mix!ürfOgu

KiiıupM.oe

$par~ ve Ta!<ıp
~fxl,iriı,ğu

Peısoııel ve ld işler

Miidürfiigo

heyetler olup

adları şöyledir

:

Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Mezhepler Tarihi, Tasavvuf,
İslam

Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti,

Dinler Tarihi, İslam Düşüncesi ve Ahlak, lslam Sanatları
(mimari,

mOsıki,

hat) Arap Dili ve

Edebiyatı,

Fars

Dilı

ve

Edeb i yatı , Türk Dili ve Edebiyatı , ilimler Tarihi,

fonksiyonlar icra etmiş bulunan kendimize ait kurum l arın

Müsteşrikler,

tanınması nı sağlamak, yeni

kadar ilim adam ı (13 Prof. 14 Doç. 12 Y. Doç, 8 Dr. ve 13

müslüman nesillere kendi tarihi

misyonl arını hatı rlatmak ve İslamın ebedi değerleri ışığında
insanlığa

yeni ufuklar açılmasına çal ı şmak... Bütün bunlar
çıkarmayı

böyle bir ansiklopediyi

zaruri

kılan

sebepler ve

Müteferrik. Bu ilim heyetlerinde halen 60

uzman) görev yapmaktadır.

3. Tekni k Redaksiyon Heyeti
inceleme ve

redaksi yonları tamamlanm ı ş

: ilmi

maddelerin dil,

aynı zamanda İslam Ansiklopedisi'nin gerçekleştirmeyi gaye

üslup imla, transkripsiyon

edindiğ i

olup yeteri kadar üye ve uzmandan meydana gelmektedir.

hedeflerdir.

açısından

incelemekle görevli

ansiklopedi niteliğindeki eserlerde gerekse diğer

4. Genel Sekreterlik : DİA'nın her çeşit idari,
mali, hukuki ve teknik işlerini Meclis adına yürütmekle

yayınlarda , İsl am'ın temel esasları, İslami ilimleri ve

görevli birimdir.

Diğer

taraftan,

Batılı

müesseseleriyle ilgili
genellikle

Batının

kalındığı ,

gerçekleri

hareket
tür

çevrelerce kaleme

gerek

çeşitli konuları n işlenişi s ı rasında

geleneksel

bakış açı sı

yans ı tmaktan

edildiği müşahede

yanlışlıkların

al ınan

uzak

edilmektedir.

çerçevesinde
önyargılardan

Şüphe

yok ki bu

düzeltilmesi ve genç nesillerin

bilgilerin tahribinden

korunması

yanl ı ş

da büyük önem

taşımaktadır.

vasıtasıyla

Çalışmalarını beş şube müdürlüğü

yürütmektedir.

a. Yayın Mü d ürlüğ ü : İlgili heyetlerce son
şekill eri verilerek yayına hazır hale getirilen maddelerin,
Ansiklopediye ait modern sistemlerle dizilmesini, sayfa
düzenlerinin yapılmasını ve görüntülerin yerleştirilme~ini
sağlar; filim.çıkı şını da gerçekleşti rerek baskıya hazır hale
getirir. Grafik, dizgi, tashih ve görüntü servisleri

1slam Ansiklopedisi'ni (DİA) yayıma hazırlamak üzere

1983 yılında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'da

mevcuttur.

hazırlık çalışmasıyla

ansiklopedinin idari ve ilmi kuruluşu

Kütüph ane ve Dö kümantasyo n
: Gayesi, madde yazarı ve redaktörlerinin
ihtiyaç duydukları temel kaynaklara sahip bir kütüphane

tamamlanmış, Kasım

1988 tarihinden itibaren ansiklopedi

oluşturmak

İslam Ansiklopedisi müessesesi kurulmuştur. Beş yıllık bir

aylık

fasiküller halinde neşir hayatı na başlamıştır.

Ansiklopedi ile ilgili tüm çalışmaları planlamak üzere bir

b.

Müdü r l üğ ü

ve istifadelerine

sunmaktır.

Kütüphanede

mevcut kitaplarla, İslami İlim l er, İslam tarihi, kültür ve
medeniyetiyle ilgili

dünyanın çeşitli

yerlerinde

yayımlanan

başkanla dört üyeden meydana gelen bir İdare Meclisi

peryodikleri taratarak döküman

görevlendirilmiş

Bünyesinde kütüphane ve dökümantasyon servisleri

birimler

olup ayrıca Meclise bağlı olarak aşağıdaki

oluşturulmuştur.

1. inceleme ve Redaksiyon Heyeti :
DİA maddelerinin tesbit ve kontrolünden itibaren teknik

hazırlamakla

da görevlidir.

bulunmaktadır.

c. S i par i ş ve Takip M ü dü rlü ğ ü : İlim
Heyetlerinden gelen teklif ve planlamalar

doğrultusunda

. ...
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tasavvuf erbabı, kendi sahalarında adlarını duyurmuş edip,
şair, sanatkar vb. şahsiyetl erle bunların meşhur eserleri, iz
bırakmış tarihi olay ve savaşlar, tarih boyunca kurulmuş
İslam devletleriyle önemli devlet ve siyaset adamları, İslam
milletlerinin düşünce, din ve sosyal hayatlarında etkili olmuş

...
...

İlim Heyetleri toplantı halinde...

mezhepler, tarikatlar, diğer dini ve fikri akımlar, tarihi, ilmi
ve kültürel müesseseler, tarihi ve kültürel öneme sahip yer
adları, birer inanç sistemi olmaları ve özellikle İslam dini ile
ilgili görünümleri bakımından diğer belli başlı dinler,
müslüman olmamakla birlikte, ilmt, fikri ve siyasi bakı mdan
İslam dini, kültür ve medeniyetiyle ilgisi bulunan, lehte veya
aleyhte etkiler uyandıran kimselerden oluşmaktad ı r.
bir müellif kadrosuna bağlı
kal ı nmam ı ş, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında
kendilerine ulaşılabilen ilgili bütün müslüman ilim
adamları ndan, müellif olarak faydalanma yoluna gidil miştir.
Madde

yazımında s ı nırl ı

Ansiklopediye şi mdiye kadar madde yazan yerli yazarların
sayısı 600'ü aşm ı ş, yurtd ı ş ı nda da 1S0'ye yakın ilim
adamından madde yazımında istifade edilmiştir.
Türkiye Diyanet Vakfı İsl am Ansiklopedisi, ne yalnızca
maddelerin yazarlara sipa rişi ve takibi, te'lif edilmiş
maddelerin ilmi ve teknik redaksiyon ları ile ilgili olarak
müessese içindeki basamaklara sevki ve iç akış ı n kontrol
gibi görevleri yerine getirir. Bünyesinde
sipariş ve takip servisleri bulunmaktadır.

altında tutulması

d. Muhasebe Müdürlüğü : Müessesenin
her çeşit muhasebesini ve mali işlerini yürütür.
e. Personel ve İd ari İ şler Müd ürlüğü
: Müessese personelinin özlük i ş ve işlemleri yle sosyal
hizmetlerini yerine getirir.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi telif bir
eser olup madde dizisi tamamen orjinaldir. İ lg ili ilim
heyetleri tarafından taranan yaklaş ı k 500 temel kaynaktan
tesbit edilen maddelerin toplam say ı sı; 5.000'i atıf,
17.000'i ası l olmak üzere 22.000'dir.
Bu maddeler, İslam ilimleriyle İslam kültür ve
medeniyetine ait bütün terimler, peygamberler, tanınmış
sahabiler, eser vermiş ilim adamlarıyl a, tesir bırakm ı ş

popüler bir eser, ne de sadece akademik çal ışma yapanları
ilgilendiren bir ihtisas ansiklopedisidir. Ansiklopedide
sadakatle riayet edilmeye çalışılan temel ilke, bütün
maddelerin güvenilir kaynaklara dayanması ve doğru
bilgiler verilmesidir. Bu ilkeye uymak şartıyl a bilgi ve
kültür seviyeleri farklı insanların beklentileri, bilgi edinme
ve aydınlanma ihtiyaçları gözönüne al ı nmış, bununla birlikte
gerek madde muhtevaları ve gerek bibliyograflarla
akademik seviyede araşt ı rma yapan ilim adamlarının
ihtiyaçlarına da cevap vermeye çalışmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi şimdiye
kadar Türkiye'de İslam dünyasında gerçekleştirilmiş kendi
alanında en geniş kapsamlı ilmi bir eser nitel iği taşıma, genç
nesillerin kendi kültür ve medeniyetlerinin değerleri yl e
yetişmelerini sağlama ve bu konuda çal ı şma yapanlara yol
gösterme gayesini gütmektedir. Ansiklopedinin zor fakat
ulvi olan bu gayeye ulaşabilmesinin teminatı, her güçlüğe
kolaylıklar ihsan

eden Allah'ın yard ı m ı , yurtiçindeki ve yurt
dışındaki ilim adamlarının himmet ve ilgileri, milletimizin
teveccüh ve desteğidir.
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İ S A M (İ~lam Kültürünü Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi)
Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyet alanlarından biri de
lslami ve milli konularda ilmi araştırmalar yapmak, kütüphane
ve ilmi araştırma merkezleri açmaktır.
Türkiye Diyanet Vakfı memleketin bu türlü çalışmalara
ola11 ihtiyacını gözönünde bulundurarak, Vakıf kuruluş
senediyle üstlendiği bu görevi yerine getirmek amacıyla
ISAM'ı { İslam Kültürünü Araştırma ve Dokömantasyon
Merkezi) kurmuştur.
ISAM, bir yandan Üniversitelerle işbirliği yaparak
araştırmac ı yetiştirecek, bir taraftan da ilmi ve lslami
araştırmaların yap ı lmasını,

memleket kültürüne ciddi ve

seviyeli kaynak eserlerin kazandırı lmas ı nı sağlayacaktır.
İSAM, faaliyete başladığ ı günden bu yana kısa vadede
araştırma, program ve projelerini ele almak yerine, orta ve
uzun vadade bu araştırmaları yapacak kadroyu yetişti rmeyi
ön plana almıştır. Bu maksatla muhtelif zamanlarda yapılan
imtihan ve mü lakatlarla, değişik ilim dallar ı nda,
Üniversitelerin yüksek lisans öğrencileri içinden genç
a raştırmacı adayları seçi lmiş ve merkezde çalışmaya
başlatı l mıştı r.

çalı şmalarını sürdürürken, bir yandan da merkezde
yürütülen ilmi öğretim programlarını takip etmektedir. Bu
arada Arapça ve İng i lizcelerin i iyi bir seviyeye ulaştırmak
için ayrı bir çaba sarfetmektedirler.
Araşt ı rmacılardan

"Doktora tezi"
safhasına u l aştıranlar, yabancı dillerini ve pratiklerini
gelişti rmek, tez konuları etrafında inceleme yapmak üzere
1 yıl için çalışt ı kları dilin konuşu l duğu ülkelere
gönderilmektedir. Halen bu maksatla yurtdışına gönderilen
eleman sayıs ı 23'tür.
İSAM taraf ı ndan seçilip yetişti rilen araştırmacıların
çal ışt ı kları branşlar şöyledi r : Tefsir, Hadis, Fıkı h, İ slam
Hukuku, Kelam, Mezhepler Tarihi, İslam Tarihi, Tasawuf,
Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, lslam Felsefesi, İliml er Tarihi,

Din Felsefesi, Dinler Tarihi, Hukuk Sosyolojisi, Sosyoloji.
Merkezde bazı araştırma ve tahkik çalışmalarına
muhtemelen bir yıl sonra bu çalışmalarla ilgili
yay ı n l ar ilim çevrelerinin ve halkımızın istifadesine
sunulmaya başlanacaktır.
başlanmış,

Ayr ı ca

Merkezde görev alan araştırmac ı la rı n her biri bir
yönden üniversitelerindeki yüksek lisans veya doktora

çalışmalarını

merkez d ı şındaki ilim çevrelerine bazı
projeleri ihale edilm iş yine bazı ilim adamların ı n
hazırlad ı kları ilmi araştı rma ürünlerinin neşri planlanm ı ştı r.
araştırma

.A Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
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VAKIF YAYINLARI İŞLETMESİ
1 - Kuruluş Gayesi :
Vakfımızın neşretmekle olduğu TDV, lslam Ansiklope-

geçilir.
formlar

Basılan
kırıma

disi'nin kağıdını temin edecek, basımını sağlayacak, abone
ve satış işlerini yürütecek, ciltleterek zamanında dağıtımını

verilir. Kırılan ~
formalar harman- ~

yapacak, ayrıca ansiklopedinin tanıtımını yapacak iktisadi
bir işletmeye ihtiyaç vardı. Kısaca arz ettiğim bu işlerin
yürütülmesini sağlamak amacıyla 16 Haziran 1988 tarihinde
vakfımıza bağlı olarak resmen "Türkiye Diyanet Vakfı

!anarak fasikül ~kapağı içerisine
,
konur. {Şu an bir
fasikülde 5 forma

Vakıf Yayınları İşletmesi"nin kuruluşu gerçekleştirildi.

bulunmaktadır.)
Poşetlendikten

2- İşletmenin Teşkilat Yapısı
ve Personel Sayısı :
işletmemizde üç anabirim bulunmaktadır. Bunlar; Mali

ve İdari İşler Şubesi, Pazarlama ve Satış Şubesi ve Teknik
işler Şubesidir. Şu anda işletmemizde 1 İşletme Müdürü, 2
Müdür Yardımcısı , 2 Şef, 4 Veri Kayıt Operatörü, 7
Memur, 2 Şoför , 3 Hizmetli olmak üzere toplam 21 personel görev yapmaktadır.

3-Ansiklopedinin
Safhası :

Baskı

Biliyorsunuz ansiklopedimiz fasiküller halinde
yayımlanıyor ve ayda bir fasikül veriliyor. Ben kısaca bir
fasikülün baskı ve cilt işlemlerini özetlemeye çalışayım.

Ansiklopedi Genel

Sekreterliğinden "Basılabilir"

olu-

runu alan ve film haline gelen sayfalar matbaaya veriliyor.
(Şayet sayfada resim varsa, dialar renk ayırımına verilir.)
Matbaada montaj ve

kalıp işlemlerinden

sonra

baskıya

sonra fasikül olarak satılmak üzere dağıtımcı ve

~~fF~ n

kitapçıya

.. Vakıf Yayınları işletmesi Hizmet

gönderilir.

Binası

Ansiklopedimizin cilt işlerine gelince; bu işlemler üç safhada gerçekleşmektedir. Birinci Safhası; baskısı yapılan
formaların harmanlanması ve dikişi , İkinci Safha; ka~ak
yapımı, Üçüncü Safha; ise dikilmiş ve tıraşlanmış formalara
kapak takılması işlemidir. Saydığım bu işlemler tamamlandıktan sonra ciltler mücellitten teslim alınır,
görevlilerimizce kalite kontrol yapıldıktan sonra kutu ve
kolilere konularak dağıtıma hazır hale getirilir.

4- Ansiklopedinin

Dağıtımı

Ansiklopedimizin dağıtımı iki şekilde yapılmaktadır.
Bunlardan birincisi PTT yoluyla ikincisi ise, şubelerimiz yoluyladır. Birinci cildin dağıtımında her iki yolla birbirine
yakın

oran da dağıtım yapıldı. Bu sene ikinci cildin
postadaki kaybolmalar ve yıpranmalar
düşünülerek şubeler yolu ile dağıtıma ağırlık verdik. Anadolu da bu sistem çok güzel uygulandı ve sonuç alındı.
Yalnız Ankara ve İstanbul gibi nüfusu fazla olan büyük illerimizde bazı problemler oldu ise de al ı nan yeni tedbirlerle
dağıtımında

& İşletme 'töneticileri toplantı halinde

bu problemler halledilecektir. Dağıtım konusunda bugüne
kadar ciddi bir sıkıntı olmadı. Az da olsa adres
değ işikliğinden ve bilgi eksikliğinden ciltler iade olmakla
birlikte abonemizin talebi üzerine yeni adresine taahhütlü
olarak gönderilmektedir.

...

,
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ANSİKLOPEDİNİN SATIŞ VE
ABONESİ İLE İLGİLİ OLARAK
İŞLETME MÜDÜRÜ HÜSEYİN EMİN
ÖZTÜRK İLE GÖRÜŞTÜK .
• Ansiklopedinin satış ve abonesinde bugün
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz ?

ul aşılan

- Ansiklopedimizin her bir fasikülü 120.000 adet
Bunun yaklaşık 100.000'i satılmaktadır.
Geçen dönem sonunda abone sayı m ı z 75.000'e ulaşmıştı r.
Bu sayı ansiklopedik yayınlarda bugüne kadar ulaşılmamış
rekor denilecek bir sayıdır. Buna rağmen biz bu neticeyi
hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Çünkü ansiklopedimiz her
evin ihtiyacı olan kaynak bir eserdir. Kitabın ihtiyaç
sıralamasında her geçen gün gerilere itildiği ülkemizde, ansiklopediyi daha çok insana ulaştı rmayı bir kültür hizmeti
olarak değerlendiriyoruz.
basılmaktad ı r.

• Abone ve satış için yeni projeleriniz var mı ?
- Öncelikle şunu belirtmekte yarar görüyorum; biz
hiçbir kuruma nasip olmayan görevli say ı s ı na sahip bir
teşki l atız . Kasdettiğim Diyanet İş l eri Başkanlığı'd ı r.
Henüz kendi teşkilatımız ı n potansiyelini yeterince harekete
geçirdiğim i z söylenemez. Bunun kültürel ve ekonomiksebeplerini tahlil edecek deği lim. Abone sayımızın geneli dikkate al ındığında kendi teşki lat ı mızdan abone olanların
sayısı % 20'1er civarındadır. 75.000 abonenin içerisinde bu
sayı 15.000 dir. Bu genellemenin dış ı nda olan il ve
ilçelerimiz yok değil. Fakat bu genel oranı değ iştirmiyor.
80.000 görevlisi olan bir teşkilat için bu sayı hiçbir zaman
yeterli görülemez. Her din görevlisinin başvuru kaynağı
hüviyetinde olan bu eseri bütün kütüphanelere ve camilere
kazand ı rmak için "Hediyeli Abone Kampanyası" nı
başlatm ı ş bulunuyoruz. Her din görevlisinin bizzat kendi
adresine gönderdiğimiz broşürlerle 5 abone yapan okuyucumuzun kendisini ve istediği kişi veya kurumu hediye abone
kaydediyoruz. Böylece görevlilerimize ve okuyucumuza ansiklopediyi temin imkanın ı sağlamış oluyoruz. Bu kampanya
ile netice alacağımıza i nanıyorum.
Bunun yanında aynı kampanyayı eğitim ve öğreti m kuduyurma faaliyetlerimiz devam ediyor. Ortadereceli okullardaki tüm din ve ahlak bilgisi öğretmen
lerine bu kampanya duyurulmuştur. Diğer öğretmen
lerimize de duyurulmaya devam edilmektedir. Ayrıca "En
iyi hediye kitaptır" düşüncesinden yola çıkarak büyük kuruluşların yı l başlarında ve özel günlerde çalışanlarına kitap
hediye etmelerini sağlamak amacı yla çalışmalar başlattık.
Önümüzdeki günlerde belirli illerde bölge temsilcilikleri
açma teşebbüsümüz vardır. Bununla okuyucularımızla daha
yakından ilişki içerisine girmeyi amaçlıyoruz.
rumları mıza

.A. Mülkiyeti

Vakfımıza

ait Ansiklopedi depo

binası

• Ansiklopedinin yurdışındaki satışından bahseder misiniz?
- Yurtdışında ansiklopedimiz iki türlü temin edilmektedir. Abone olarak veya cilt satın alarak. Yurtdışı abonelerimiz de Almanya çoğunluktadır. Geçen Mart ayında Mütevelli
Heyeti Üyemiz Sayın A. Rıza Selimbaşoğlu ile Avrupa da
. yapı lan yoğun dağıtım faaliyetleri sonucunda Ateşeliklerimiz
kanalıyla 4.000' e yakı n abone yapı lmıştır. 1.000 in üzerinde
cilt satışı yapı ld ı ğ ı düşünül ürse bu sayı 5.000 civarındad ı r.
• Okuyucu larımızdan gelen teklif ve temenniler hangi
konular üzerinde yoğunluk kazanıyor ?
- Öncelikle ansiklopedinin kısa sürede tamamlanması.
Sonra, fiyatının mak.ül seviyede tutulması. Bu iki konu
ağırlıkta denilebilir. Muhteva ve kalite ile ilgili çok güzel
mektuplar ald ı k. Okuyucu tarafından vakfım ı za ve ilgililere
teşekkür ediliyor.
• Genel olarak Vakıf Yayınları lşletmesi'n i n gelecekteki
hedeflerinden bahseder misiniz ?
- işletmem i z başta da arz ettiğim iz gibi yeni kurulan
İşletmeleri m izden birisidir. Başl ı ca görevi TDV, İslam Ansiklopedisi'nin basım, tanıtım , dağıtım ve abone işlerini
yürütmektedir. Bunun için de işletmemiz bütün al tyapı
çalışmaların ı tamamlamış ve müessese hüviyetini kazanm ı ştır.

Gelecekteki hedeflerimiz başta, ansiklopedimizin abone
ve sat ı şını daha üst seviyelere çıkarmakt ı r. İmkan larımız
ölçüsünde ansiklopedimizin baskı ve cilt işlem l erini kendi
ünitelerimizde gerçekleştirmek arzusunday ı z. Bunun için
çalışmalarımız devam etmektedir. Hedefimiz, birbiriyle
ahenkli, çalışkan ve vakıf ruhuna haiz personelimizle, vakfımız
yayıncı lığını daha ileri seviyelere çıkarmaktır.

• Ansiklopedi depo binasının içten görünüşü...
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KORELi 6 MUSLUMAN

öGRENCİ
VAKFIMIZ DESTEGİNDE
TÜRKİYE'DE öGRENİM GÖRÜYOR
Abdullah Yoon

Uzakdoğu'da

Türk varlığının,
Türk kültür, sanat ve
medeniyetinin
tanınmasına, ülkemiz
ve İslam Dini yönünden
etkinlikler oluşması
yönünden temel teşkil
edecek ilk teşebbüs
gerçekleşti .

Kore İslam Federasyonunca;
zeka, istidat ve kabiliyet durumları dikkate alınarak seçilen müslüman öğrenciler yurdum uza gelerek öğrenime baş
ladı.

Koreli müslüman öğrenci
lerin, Türkiye'de öğrenime devam ettikleri sürece yiyecek ve
yer temini, diğer sosyal ihtiyaçları

Vakfımızca

karşı

lanacak.
Kore'de lise bitirerek Türkiye'de Üniversiteye kayıt
yaptıracak olan 6 öğrenci,
şimdilik Türk dil öğrenimine
tabi tutuluyorlar. Halen Ankarada Türkçe öğrenmeye çalışan
öğrenciler kendilerini bize
şöyle tanıttılar :

1970 Seul doğumluyum. Orta
Seul'de tamamladım. 1990
şubatında müslüman oldum, Babam mimardır. Babam henüz İslami incelemekle
meşgul, ben müslüman olmak istediğimi
açıkladığım zaman hiç vakit kaybetmeden istediğim dini seçebi leceğimi , bu
konuda özgür olduğumu söyledi. Ben de
İslamı seçtim. Lise tahsilim döneminde
çeşitli dinleri inceleme fır~at ı buldum.
inceleme metodunda dahi lslam dininin
bir takı m kurallarını uygulamışım, sonra
farkına vardım. Kafamı en çok meşgu l
eden, şu "tap ınma" olayıdır. D iğer dinlerde körü körüne tap ı nmak var. İslam
dini ise tapınma olayı nı kaldırmış . İyi ve
kötü işler var, mantığın ı za iyi gelen
davranışları İslam tasvip ediyor, kötü
gelenleri ise tasvip etmiyor. lslam dininde ibadet şeklinde bir mant ı k var,
Allah'tan başka kimseye karş ı sorumlu
değilsiniz, sizi tek o yarg ılıyor, daha bir
çok sebepler. Kore'deki müslümanlar
kendilerine en yakın dost olarak
Türkleri bilirler. Müslüman olduktan
sonra Türkiyede tahsil yapabileceğimizi öğrenince çok sevindimve hiç
düşünmeden Türkiyeye gelmeye karar
verdim. Çok mutluyum.
öğrenimimi

Abdurrahim JUNG
. 1971 Kyong Nam şehrinde doğdum.
ilkokulu Kyong'da, orta ve liseyi Seul'de
okudum. Müslüman olmaya 1989 yıl ı n ı n
ilk ayında karar verdim. Ailem henüz
İslamı kabul etm i ş değil. Müslüman
olduğumu aileme açt ı ğım zaman ilk
zaman kabul etmekte zorluk çektiler.
Davranışım ı , günlük yaşamımı izlemeye
başlad ı lar. Baktı lar ki kötüye doğru bir
gidiş yok, iyiye doğru bir gidiş var
verdiğim kararı desteklediklerini ve
sevindiklerini söylediler.
İslam dinini kabul etmeden önce
Kore'de İslam' ın yayıl ı şında Türklerin
adı sık sık geçiyordu. "Kimdir bu
Türkler, devletleri nerededir ?" diye
araştırma yapt ı m. Kore'de karıştır
madığım kütüphane kalmadı. Araştır
mam derinleştikçe dünyay ı yeniden
tanıyorum diye düşündüm. Hakikaten
de öyle oldu. Türklerin müslüman olmaları münasebetiyle Kore halkına yaptığı
iyilikler Kore halkının dilinde destan
olarak kalmış ve kalacaktır.
İşte bu araştırmalardan sonra
müslüman oldum ve Türkiye'de tahsil
yapabileceğim söylenince ailemde, ben
de çok sevindim ve hemen kabul ederek
geldim.
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Osman PARK

1971 Seul doğumluyum, ortaSeul'de tamamladım. Ailem
ben doğmadan önce müslüman olmuş.
Ben de 1983 yılında müslüman oldum.
Babam ekonomisttir. Ben de Türkiye'de ekonomi dalında öğrenim
görmek istiyorum. Doç. Dr. Cemil Lee
tarafından istersem Türkiye'de tahsil
yapabileceğim bize bildirilince ailece
çok sevindik. Babam her türlü
fedakarlığa katlanabileceği ni belirtince
ben de çok sevindim ve buraya gelmeyi
kabul ettim, gerçekten mutluyum. Her
gün Kocatepe'den sabah ezanını dinlerken aynı camii ve ezanı Kore'de tasavvur etmek güzel bir duygu.
Gerek Vakıfta, gerek kursta bütün
yetkililer ve görevliler bizleri öz
kardeşleri gibi el üstünde tutuyorlar.
öğretimimi

Said Seong

1971 Seul doğumluyum. Ortaöğ
renimimi Seul'de tamamladım. 1989 yı
lında müslüman oldum. Ailem müslüman
değil. Fakat unutamayacağ ı m bir şey
söyleyeyim. Kore'de ki diğer dini cemaatlerle ilişkilerim devam ederken
Kore lslam Federasyonuyla ilişkiye girdiğim günlerdeydi. lslamı tanımaya çalışıyordum ki ailemden bir teklif geldi.
istersem müslüman olabileceğimi söylediler. Tabii şaşırdım , kendileri müslüman değillerdi ama benim müslüman
olmam ı istiyorlardı. Gerçekten insanın
düşünce yapısında bir takım "öz
doğru"lar vardır. Bu doğrula üzerinde
hareket ettiğiniz zaman yolun sonu bir
tanrı inancına çıkıyor, bu da müslüman l arın inandığı Allah ve onun dini
lslam olduğunu öğrendim. Türkiye'de
• bulunmaktan mutluyum.

Meryem Lee

1970 Seul doğumluyum. Ortaöğrenimimi Seul'de tamamladım. 1989'da
müslüman oldum. Ailem henüz İslamı kabul etmedi. Müslüman olma isteğimi aileme
söylediği m zaman normal karşıladı ve kararım da serbest olduğumu söylediler. Doç.
Dr. Cemil Lee vasıtasıyla İslam dinini öğrendim. Türkleri ve Türkiye'yi çok merak
ediyordum. Yüksek tahsilimi de Türkoloji üzerine yapma isteğimi Doç. Dr. Cemil
Lee'ye iletince çok sevindi ve Türkiye'ye gidebileceğimi söyledi. Ben de kabul
ederek Türkiye'ye geldim. Çok mutluyum. Çeşitli dinlere mensup bir çok arkadaşım
var ama müslümaiı arkadaşlarım daha sıcak insanlar, müslüman olduğuma her geçen
gün biraz daha seviniyorum. Türkiye Diyanet Vakfı 'nın bize gösterdiği yakın ilgi
aile yuvasından uzak olduğumuz hissini unutturuyor. Türkiye Diyanet Vakfı'na
teşekkürler.
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Ömer Jeon

1971 Kwang Ju şehrinde doğdum .
Orta öğrenimimi de orada tamamladım.
Ailem çok önceleri müslüman olmuş, ben
müslüman doğdum. Babam ithalat - ihracat işiyle uğraşır. Aynı zamanda
Kore lslam Federasyonunda da
görevlidir. Türkiye'ye gelme teklifi
babam ve Doç. Dr. Cemil Lee tarafından bana bildirilince çok sevindim.
Kore'de İslam dini, Türk askerleri
tarafından yayılmış, onun için Türkleri
ve Türkiye'yi çok merak ediyordum, bu
fırsatı değerlendirmeyi çok istedim ve
Allah'a şükür geldik. Türkiye Diyanet
Vakfı'nın bizlere sahip çıkması da
ayrıca güzel bir olay. Arkadaşlarım ve
ben Diyanet Vakfı 'na minnettarız.
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O BASILI
YAYINLARIMIZ

'Yayın[arımızı

Eserin Adı

'Tanıtıyoruz

-,:::;,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

- D . ,.

1

1

Hüseyin Öztürk

•

Çocuğun

Eğitiminde

Dini Motifler

o

Yazarı

Dr. Mualla Selçuk

Baskı Yılı

1990

Baskı
Fiyatı

Adedi: I.

Baskı

5000

11.000 TL.

1982 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Din Kültürü ve Ahlak Öğretiıni'nin ilk ve ortaöğretim
okutulan zorunlu dersler arasında yer almasından sonra eğitim ve öğretim de metod
boşluğu meydana gelmiş ve düzenli bir metot takip edilememiştir. Her yıl yeniden ve değişik bilgilerle
hazırlanan eğitim metodları zaman zaman ilgilileri de etkilemiş din kültürü ve ahlak öğretiminde köklü bir
öğretim metodunun tesbit edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Bu ihtiyacın tesbit edilmesinden sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim
Dal ı Araştırma Görevlisi Dr. Mualla Selçuk'un geniş bir araştırma sonucu yazdığı "Çocuğun Eğitiminde
Dini Motifler" adlı kitabı Vakfımız tarafından yayınlanarak din eğitim ve öğretim i yapan öğretmenlerin
istifadesine sunulmuştur.
Yazarımız Dr. Mualla Selçuk, çocukta eğitimin daha ilk yılda başlamasının gereğine inandığını belirterek
kitab ı nda şöyle diyor; "Dünyada yapılan bilimsel araştırmaların sonuçları , çocukluk yıllarında kazanılan
davranışların büyük bir kısmının yetişkinlikte , bireyin kişilik yapıs ı nı , alışkanlık, inanç ve değer
yargılarını biçimlendirdiğini ve sağlam bir kişiliğin temelinin ilk çocukluk yıllarında atılabileceğini
kurumlarında

göstermiştir.

Din eğitimi , çoğu zaman yön verici öğütler , emir ve yasaklar, söyletilmesi
ve ezberletilmesi gereken kurallar bütünü olarak ele alındığından karakter
gelişimine beklenen olumlu tesiri yapamamaktadır. Bilgilerin katı kalıplar
içerisinde verilmesi çocuğun ileride yeni bilgileri kazanma imkanlarına set
çekebilmekte, çocuğun zihni körelebilmekte veya yanlış yönde sapmalara
rastlanabilmektedir. Halbuki din, ilmihal bilgilerinden ibaret değildir . O
ÇOCUGUN EGİTİMİNDE
sadece korku , sevgi ve bağlanma ihtiyacı ile de açıklanamaz. Din bir
DİNi MOTİFLER
yönüyle iman, bir yönüyle amel, d iğer yönüyle de duyguyu içine alan ve
bütünlük arzeden bir yapıya sahiptir. Dinin bu çeşitli boyutlarını dikkate
almayan dar bir bakış açı sı bütün lüğün bozulmasına sebep olmaktadır.
Dinin sadece bilgi veren boyutu görüldüğünde akla önem verilmekte,
olgunun psikolojik yönü ihmal edilebilmektedir. Bazı durumlarda da, bilgi
nr.Muaıw sEı.çı,-ı.
veren yönün aleyhine olacak şekilde ahlak ve duygu konusu ön plana
çıkmaktad ı r. Çocuğun din eğitiminde böyle tek yanlı bir bakış açıs ı sakıncalıdır.
Günümüzde çocuğun din eğitimi ve öğretimi ile ilgili olarak geliştirilen teorilerde şu fikir üzerinde önemle
durulmaktadır. Çocuklara erken yaşta din hakında bilgi verilmez gerekçesiyle din öğretiminin ileriki
yaşlara tehir edilmesi doğru değildir. Din farklı motiflere ayrılmalı, din öğretimi öğrencilerin kavrayışını
gözönünde bulundurarak, yıllara göre programlanmalıdır. Böylece öğrenciler her geçen yı l , dinin bütünü
hakkında biraz daha doğru bilgi sahibi ol acaklardır."
200 kaynak eserin taranması yanında çeşitli okul, kurum ve kuruluşlar da yapılan anket ve
araştırmal ardan meydana gelen "Çocuğun Eğ itiminde Dini Motifler" adlı eserde özellikle şu altı soru
cevaplandırılıyor.

Okul öncesi ve ilkokul çağ ı çocukların ı n ilgi, ihtiyaç ve kabiliyetleri nelerdir?
Çocukların dini duygu ve düşüncelerinin gelişimi nasıldır ?
Çocuklar gelişimlerinin farklı basamaklarında nasıl bir din öğretimine hazırdır ?
Yetişkin l er, küçüklerin dini soru l arını cevaplandırırken nelere dikkat etmelidir?
Çocukların ruh ve zihin sağlıklarını yıpratmadan , hazır oluş düzeylerine uygun bir din öğretimin in
yöntem ve muhtevası nası l seçilmelidir ?
• İlköğreti mde zorunlu ders olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi , öğrenci lere nasıl
yaklaştırılabilir ve onların zihin kabiliyetlerinin, kişiliklerinin gelişmesine nasıl bir katkıda bulunabilir?
•
•
•
•
•
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TÜRKİYE GENELİ

HAFIZLIK YARIŞMASI
SAMSUN'DA YAPILDI
Diyanet işleri Başkanlığınca
bölgeler arası yapılan hafızlık
yarışmaları sonunda bölge birincileri
olan hafızlar Türkiye birinciliği için
Samsun'da yarıştılar.
Samsun Merkez Site Camii'nde
yapılan yarışmaya Samsun Valisi
Erdoğan Cebeci, 19 Mayıs Üniversitesi
ilahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ekrem Sarıkçıoğlu, Samsun Müftüsü
1

Haydar Sadıkoğlu, 0.1. B Din Eğitimi
Daire Başkanı ve Vakfımız Mütevelli
Heyeti üyesi Şükrü Öztürk, civar il ve
ilçe müftüleri ile kalabalık bir cemaat
katıldı.

dereceye giremeyen 19 öğrenciye
vakfımızca 200.000 TL. teşvik ödülü
verildi.
Her

yıl

ayrı

ilde

yapılan

yarışmalarda öğrencilerin başarıları

Komisyon başkanlığını D.İ.B

memnuniyetle karşılandı. Türkiye Diya-

Mushafları inceleme Kurulu Başkanı

net Vakfı'nın Kur'an hizmetindeki genç
hafızları ödüllendirmesi Samsun halkı
arasında memnuniyete vesile oldu.

Ahmet

Okutan'ın yaptığı yarışmada

birinciliği

Erzurum bölgesinden

Abdülkerim Çelik, ikinciliği İstanbul
bölgesinden Abdurrahman Küçük,
üçüncülüğü de yine Erzurum bölgesinden
lsa Güllü elde etti. Yarışma sonunda
hafızlar Vakfımızca ödüllendirildi.
Yarışmanın birincisine1 .000.000 .· TL.,
ikincisine 750.000.- TL, üçüncüsüne de
500.000.- TL ödül verildi. Yarışmada
• İsa Güllü (Üçüncü)

• Abdurrahman Küçük (İkinci)
Abdurrahman Çelik (Birinci)

r

HARMANKAYA MİHALGAZİ
KUR'AN KURSU
HİZMETE AÇILDI
Mülkiyeti Vakfımıza ait Bilecik ili
kursu törenle hizmete girdi.

Söğüt

ilçesi Harmankaya Mihalgazi Kur'an

inşaatı Vakfımız Söğüt Şubesince tamamlanan Kur'an kursunun açılışına Bilecik

Valisi Güner Obay,Vakfımız Mütevelli Heyeti üyesi Yakup Üstün, Bilecik Müftüsü
Mehmet Yağcı, civar il, ilçe müftüleri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Yaklaşık 70
öğrencinin

milyon TL. ye mal olan Kur'an kursu 3 kattan meydana geliyor. 30
yatılı olarak öğrenim göreceği Kur'an kursu her türlü sosyal ihtiyaca

cevap verecek şekilde düzenlendi.

.._ Yakup Üstün açılışta bir konuşma
yaptı
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Hayırsever vatandaşımız emekli albay Hacı M. Sezai
Aktan ve Hilmi Ardıç tarafından Vakfımıza bağışlanan arsa
üzerine inşa edilen Burdur Fatih Camii geçtiğimiz Ekim
ayında ibadete açıldı.
Yapımı Vakfımız Burdur Şubesince gerçekleştirilen
caminin açılışında Burdur Valisi Memduh Oğuz, Burdur
Müftüsü ve Vakfımızın Şube Başkanı Hüseyin Çınar günün
mana ve önemini belirten birer konuşma yaptılar. Caminin
yapımında büyük fedakarlıkları bulunan Mehmet Bozkurt
adlı hayırsever vatandaşa, Vakfımız Burdur Şubes.ince bir
plaket verildi. Açılışa çok sayıda davetli katıldı. Caminin,
bulunduğu bölgede büyük bir boşluğu doldurduğu ifade
edilerek caminin ibadete açılması mahallinde sevinçle
karşılandı.

GÖRDES MÜF ÜLÜ

SİTESİ HİZMETE GİRDİ

l

Yapımı Vakfımız

Gördes Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen ve mülkiyeti
olan Gördes Müftülük Sitesi hizmete girdi. 1986 yılında temeli atılan
site, geçtiğimiz Eylül ayında hizmete hazır hale getirildi.
Vakfımıza ait

Gördes Müftüsü ve Vakfımız Şube Başkanı Mehmet Ceylan'ın verdiği bilgiye
göre 4 kat olarak inşa edilen sitenin birinci katı dükkan, ikinci katı müftülük ve hizmet büroları , üçüncü katı lojman, dördüncü katı ise Kur'an kursu olarak hizmet verecek.

KAYSERİ SARIOGLAN MÜFTÜLÜ SİTESİ VE
YATILI KU 'AN KURSU HİZMETE AÇILDI
Yapımı Vakfımız Sarıoğlan Şubebince gerçekleş

tirilen ve 1200 m2 arsa üzerine inşa edilen yaklaşık
400.000.000. TL.'ye mal olan müftülük sitesi ve yatılı
Kur'an Kursu törenle hizmete girdi.
Törene Kayseri Valisi Yüksel

Çavuşoğlu ,

Diyanet

işleri Başkan Yardımcısı Seyfettin Yazıcı , Vakfımız Genel

Müdür Yardımcısı Ahmet Yayla, Kayseri il Müftüsü Necmeddin Nursaçan, ilçe kaymakamı ile çok sayıda davetli
katıldı. Törende Kayseri Valisi Yüksel Çavuşoğlu ve D.İ.B.
Yardımcısı Seyfettin Yazıcı birer konuşma yaptılar.
Hizmete

açılan

sitede; müftülük hizmet birimleri;

Türkiye Diyanet Vakfı kitap satış bürosu, yatılı Kur'an
kursu, mescid, garaj ve personel lojmanları bulunmaktadır.
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KIZILCAHAMAM AKYÜZLER
KUR'AN KURSU HİZME-TE AÇILDI
Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde
mülkiyeti Vakfı m ı za ait Akyüzler Kur'an
Kursu törenle hizmete açıldı.
inşaatı ve tefri şatı Akyüzler Ticaret firmasınca yaptırılan Kur'an kursu
700.000.000.- Tl'ye maloldu. Temeli
15.9.1989 yılında atı lan ve 25. 11. 1990
günü hizmete giren Kur'an kursu 6
dönüm arazi üzerine 375 m2 inşaat alanı
ve 4 katlı, kaloriferli olarak inşa edildi.
Bu bina hafızlık çalışma odal arını, 100
kapasitelik yatakhane, yemekhane,
çamaşırhane ve diğer sosyal ihtiyaçlara
cevap verecek tesisleri ihtiva ediyor.

Kur'an kursunun

açı lış

merasimine
Cafer Odabaş , Diyanet işleri Başkanlığ ı Din
Eğiti mi Dairesi Başkan ı ve Vakfımız
Mütevelli Heyeti Üyesi Şükrü Öztürk,
A. Mehmet Özdemir, Hayrettin Şallı,
Genel Müdürümüz Kemal Güran,
K ızılcahamam emekli müftülerinden
Necip Aydın, İnegöl Müftüsü Mehmet
Özkan, Gerede Müftüsü Şerif Bedirhan, Kazan ilçesi Müftüsü Mustafa Fazilet, Kızı lcahamam Müftüsü Abdurrahman Binbir, Ankara emekli merkez
vaizlerinden Rıza Çöllü, Abdullah işler,
Vakfımız Ankara misafirhane müdürü
İsmail Fidan ile kal abal ı k bir davetli
Kı zı lcahamam Kaymakamı

toplu l uğu katı l dı.

Törende bir konuşma yapan
Müftüsü Abdurrahman
Binbir, Kur'an Kursu'nun
inşaası ile ilgili teknik bilgiler
verdi ve müslümanların Kur'an'a
hizmette yarış halinde olmaları
gerektiğini söyledi.
Kızılcahamam

!ardan beri hafız yetiştiğini ve Türkiye'nin bir çok çevresinde Kızıl
cahamam'dan yetişmiş bir hafızla
karşılaşılabileceğini vurguladı. Necip
Aydın konuşmasının devamında Kur'an'ın kainata ışık tuttuğunu ve bu ışığ ı n
sonsuza kadar devam edeceğini, müslümanların da bu ı şıktan istifade etmelerini, dolayısıyl a insanl ı ğ ı n Kur'an'ın
hizmetinde olması gerektiğini söyledi.
Kızılcahamam

eski müftüsü ve yeni

İnegöl Müftüsü Mehmet Özkan'da

her gün gelişen
Din ve Diyanet açı
sından yapılan hizmetlerin büyüklüğünün
ortada olduğunu vurguladı. Mehmet
Özkan konuşmasının devamında şöyle
dedi.
yaptığı konuşmada,

Kı z ı lcahamam'da

"Hay ı r yapan da i nsand ı r, yapılan
da insanadır. Hayır ve hasenat dünyada
menfaat kazanmak amacıyla yapılmaz,
ahirete hazırl ık olarak yap ı lır. Her
insanın bunu böyle görmesi lazı mdır. Şu
Kur'an kursu, Akyüzler adına bütün
Kız ılcahamaml ı ların gurur duyabileceği
bir hayır hizmetidir. Hayı r hizmetlerinin
fitne ve fesada vesile olması, din ad ı na
çirkin bir harekettir. Bunu, şunun için
söylüyorum. Ben Kızılcahamam ilçemizle
her zaman gurur duymuşumdur. Şu
eseri de görünce yine göğsüm kabardı .
Burada bu lunduğum zaman içerisinde
Kı zı lcahamam' ın merkezinde, altında 21

bulunan büyük bir caminin
ile gerçekleştirelim,
ilçeye bir hizmet getirelim, dedik ve
kolları sıvadık. O günlerde bir takım
dedikodular çıktı ve engellemeye kalkt ı lar. Biraz önce söylediğim hayırda
fitne fesat olmaz sözümü teyid için
söylüyorum . Bugün o insanlar camiyi
bitmiş olarak görüyorlar, dükkanları n
haz ı r olduğunu görüyorlar, şimdi de
dükkanları nasıl kiralayabilirizin hesabını yapıyorlar. Tabii böyle şeyler bizi
hizmetten geri koyamaz, işte iki örneği
burada, bu hizmete hayrı dokunanlardan Allah razı olsun".
dükkanı

yapımını elbirliği

Ankara emekli merkez vaizlerinden
Rıza Çöllü'de yaptığı konuşmada insanın

servetinin bir kısmını dünyada hay ı r
hizmetlerine harcamas ı nın dini bir vecibe olduğunu, Akyüzler Ticaretin'de
bunu en güzel şekilde yerine getirdiğini
söyledi.
Cafer
da; Kur'an'ın ilahi bir rehber
olduğunu, insanlığın Kur'an ahlakı ile ahlaklanması gerektiği ni vurgu lad ı . Cafer
Odabaş Kur'an ahlakı ile ahlaklanan insanların kıtalara hakim olduklarını,
dünyaya bir yaşam medeniyeti getirdiklerini, Kur'an' ı okumakla kalmayıp onu
anlayarak Kur'an ah lakı ile de ahlaklanmışlardır" dedi.
Mütevelli Heyeti üyemiz Hayrettin
Şallı'da sözlerine Mehmet Akif
Ersoy'un
Kızılcahamam Kaymakamı

Odabaş

"İmandır o cevher ki ilahi ne

büyüktür
İmansız olan paslı yürek sinede

Kız ıl cahamamlılar tarafı n

dan Din ve Diyanet hizmetine
büyük hizmetleri geçtiği sık sı~
dile getirilen emekli Müftü
Necip Ayd ı n'da yaptığı ko
nuşmada; bölgede uzun yıl

yüktür".
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•

sözleriyle başladı. Hayrettin
Şallı devamla Kur'an okumanın
ve okutmanın önemine değindi
ve Kur'an için yapılan hizmet
u,..

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni / ARALIK 1990

• Mütevelli Heyet Üyemiz Hayrettin Şallı
konuşmasını yaparken ...
yarışında

gönderilen bir nimet olduğunu, onu oku- okula 300 m. 5 dakikada okula gitmesi
manın da bu nimete şükrün ifadesi
gerekirken Recep okuluna dolaşarak 25
olacağını söyledi. Şükrü Öztürk dakikada gidiyor. Niçin böyle yaptığını
"İslam medeniyetinin uzak kaldığı
konuşmasına
şöyle devam etti. "Bir nisorduğumda şu cevabı verdi. "Efendim
Afrika'nın bir çok bölgesinde günmete
şükür
kazancın
cinsine
göre
olur.
ben
hergün (ileride bulunan Türk Kondüzleri Kur'an-ı Kerım'i okuyamayan,
Bugün
burada
hizmete
açacağımız
solosluğunu
göstererek} Türk Konso'öğrenemeyen insanlar geceleri kum tepelerinin başında kandil ışığında Kur'an Kur'an Kursu ile bunun bir canlı losluğunun· önünde,:, geçer, Türk Bayörneğini yaşıyoruz. Allah sizlerden ve
rağını doya doya seyreder öyle okula
öğrenmeye , Kur'an okumaya çalışı
böyle
hayırsever
kardeşlerimizden
razı
giderim".
En büyük arzusunun Kur'an-ı
yorlar.
olsun. Bugün burada gördüğüm manza- Kerım'i okumak ve hafız olmak istediğini
Türkiye'nin dışında yaşayan ; özelra beni oldukça etkiledi. Maddi ve ma- öğrendiğimiz zaman gözlerimiz yaşardı
likle de dış Türkler, bir Kur'an-ı Kenevi yönden Allah'a ne kadar şükretsek ve Receb'in isteğini yerine getirebilmek
rım'e sahip olabilmek, onu öğrenebilmek
azdır. Bunu ifadelendirmek için yaiçin çalışmalarımızı yaptık. Bugün
için büyük mücadeleler veriyorlar.
şanmış iki olayı aktarmak istiyorum. Bir
Receb istanbul'da hafızlığını yapıyor.
Zaman zaman hayatlarını dahi verebiarkadaşımız Azerbaycan'a seyahate giBu ve buna benzer olaylar birçok ülkede
liyorlar. Bir Kur'an-ı Kerım onlar için en
diyor, Bakü'de bir ihtiyacından dolayı hergün yaşanıyor. Onun için diyoruz ki,
büyük hediyedir. Ellerine geçirdikleri en
bir bakkalın önüne arabasını parke- Kur'an bir nimettir onu okumak, okutbüyük servet oluyor. Allah'a şükürler ki,
diyor, bu arada da arabasının teyibinde makta bir şükürdür."
biz bugün ülkemizde hayırseverlerimiz
Kur'an-ı Kerım kaseti çalıyor. ArkaBu konuşmadan sonra Vakfımız
ve Vakfımızın desteğiyle her ilimizde,
daşımız bakkala girerken bakkalı
adına
bir şükran ifadesi olmak üzere
ilçemizde hatta bir çok köyümüzde
çalı ştıran hanım da dışarı fırlıyor ve
Genel
Müdürümüz Kemal Güran taKur'an kursları açıyor, Kur'an'a hizmetdoğru arabanın başına giderek kasete
rafından Akyüzler ailesi adına Salih
te yarış ediyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ın
sarılıyor. Arkadaşımız da tekrar araAkyüz'e bir plaket verildi.
bize bir lütfudur. Allah'a hamd ediyor
banın yanına dönerek bayana ne
ve bu müesseseye emeği geçenlerden
Yenimahalle Müftüsü Hüseyin Akyaptığın ı soruyor. Bayanın cevabı şöyle
Allah'ın razı olmasını diliyorum."
: "Beyefendi biz yıllardır Kur'an'a has- gül'ün Kur'an- ı Kerım okumasından ,
Diyanet İşleri Başkanlığ ı Din retiz, bir Kur'an elde edebilmek, onu Kazan Müftüsü Mustafa Fazilet'in
Eğitimi Dairesi Başkan ı Şükrü Öz- okuyabilmek için neler feda etmedik ki, yaptığı duadan sonra İlçe kaymakamı
türk'te yaptığı konuşmada, hayırsever ne pahasına olursa olsun sizden bu ka- Cafer Odabaş tarafı ndan Kur'an Kuraile Akyüzler tarafından yaptırıl an seti almak istiyorum.• diyor ve kaseti sunun kurdelası kesilerek kurs hizmete
açıldı. Davetliler tarafından kurs gezilKur'an kursunun bir sadakai cariye alıyor.
olduğunu , insanın dünyada kazandığı
di.
Merasime katılanlar birlikte öğle
Bir diğer yaşanmış olayda Yunanisservetinin bir şükür ifadesi manasına tanda geçti. Yunanistan'a yaptığım namaz ı kı ldıktan sonra kursta bir öğle
geldiğini belirtti. Kur' an'ın bize
seyahatte 11 yaşındaki Receb'in evi yemeği yenildi.
Türk

insanının

çok

olduğunu belirterek şöyle d_
edi.

şanslı

• Genel Müdürümüz Kemal Güran, Akyüz ailesi adına
Safih Akyüz'e plaketini verirken...
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Vakfımız

Afyon'da Kur'an Kursu ve
Öğrenci Yurdu
Yaptırıyor
Vakfımız

Afyon

Şubesi

öncüKur'an Kursu
ile orta ve yüksek öğrenci yurdunun temeli törenle atı ldı. Yaklaşık 5000 m2,lik
bir alan üzerinde üç blok ve 5 katlı olarak inşa edilecek olan binada; konferans
salonu, yemekhane, yatakhane, kütüphane, idare binası ve sosyal tesisler bulunacak. Kursta 150 kı z öğrenci eğitim
• Afyon Müftüsü ve Vakfımız Şube
görecek, 200 orta ve yüksek öğrenim
Başkanı Osman Akdemir konuşmasını
yaparken ...
öğrencisi de yurtta barınabilecek, yurdun ve kursun iaşe ve ibate masrafları
şartlarına uygun, memleketimizin maneda Vakfımız Afyon Şubesi'nce karşıla
vi havasına yakışır bir şekilde eğitim
nacak.
verilmesinin şart o lduğunu söyledi.
Törende bir konuşma yapan İl Yazıcıoğlu, Diyanet işleri Başkanlığı
Müftüsü Osman Akdemir : " Afyonlu olarak bu tür hizmet ve faaliyetleri
hayırseverlerin yardım ı yla, bugünkü yürekten desteklediklerini, din gökeşif bedeline göre 1.5 milyar liraya
revlilerimizin tahsil seviyelerinin yükmalolacak bu bi nanın en yakın zamanda seltilmesi için gayret gösterdiklerini,
tamamlanacağından eminim. Tüm emeği
İlahiyat Meslek Yüksek okullarının adegeçenlere teşekkür ederim." dedi. dinin çoğaltılmasına çalışıldığ ı nı belirtti
Diyan~t Vakfı Mütevelli Heyeti il. ve sözlerini, "Din hizmeti hassas ve zor
Başkanı Sami Uslu da yaptığı konuş
masında Türkiye Diyanet Vakfı'nın
Diyanet işleri Başkan l ığı'n ı n yakı n destekcisi olarak din hizmetine her zaman
maddi ve manevi yardımlarda bulunduğunu söyledi. Afyon Valisi Ali Sakallı
da yaptığı konuşmada Afyon'da böyle
bir binanın temelini atmaktan büyük
gurur duyduklarını belirtti.
lüğünde Sarıkız Yatı lı Kı z

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. M.Said Yaz ı cıoğlu Türkiye
genelinde yakl aşık 5000 Kur'an Kursu
bulunduğunu belirterek, hizmetin daha
verimli hale getirilmesi için günümüz

bir hizmettir. Bu hizmeti yüklenen imam
hatip lisesi mezunu görevlilerimizin
biraz gayret gösterip yüksek tahsil
yapmasını istiyoruz."diyerek bitirdi.
Devlet Bakanı Prof. Dr. Ercüment
Konukman da yaptığ ı konuşmada 150
kişilik Kur'an kursu ile 200 kişilik kız
öğrenci yurdunun Devlete, millete ve
tüm Afyonlulara hayırlı uğurlu olmasını
diledi "Türk Milleti İslam'dan ayrı lamaz.
Şanlı ceddimiz lslamla müşerref olduktan sonra Allah'ın verdiği kuvvet ve
kudreti İslam inancıyla birleştirilerek
büyük bir dünya hakimiyeti kurdular.
Bu hakimiyet sadece maddi hakimiyet
değildir. Müslüman Türkler gittikleri
her yere insan l ığı , medeniyeti kültürü
ve sevgiyi götürdüler. "dedi.
Temele ilk harç Devlet Bakanı Pof.
Dr. Ercüment Konukman ile Diyanet
İşleri Başkan ı Prof. Dr. Mustafa Said
Yazıcıoğlu tarafından konuldu.

.-
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Vakfımızın kuruluşunun

VAKFIMIZIN
15. KURULUŞ
YILI
MÜNASEBETİYLE

AÇILAN
YARIŞMALAR

SOi\!

1

'-l';'

15. yılı kutlama programları çerçevesinde
düzenlenen üç ayrı yarışma sonuçlandı.
Yarışmalar; İmam-Hatip Liseleri
öğrencileri
arasında

"Peygamberimizin Hayatından
Sevgi ve Şefkat Örnekleri'~ Din gö1·evlileri
arasında ''Hz. Peygamberin
Veda Hutbesi'nin İnsan Hakları Açısından
Tahlili ve Değerlendirilmesi '~ İlahiyat
Fakültesi öğrencileri arasında ''Hadis'in
İslam Hukukundaki Yeri ve Önemi 11

LAJNıDf

konularında açılmıştı.

Değerlendirme

sonunda dereceye giren,
i1d ve ,,çiincü eserler ve ödülleri şöyl.e;

-' İmam - Hatip Liseleri
arasında yapılan

"Peygamberimizin Hayatından
Sevgi ve Şefkat Örnekleri"
konulu yarışmada
ödül kazananlar; ,,
( 1) Eserin Adı

: Peygamberimizin
Hayatından Sevgi ve
Şefkat Örnekleri
Rumuz
: Goncagül
Yazarı
: Fatma GÜLOGLU
Aldığ ı Puan : 250
Ödül
: 1.000.000.- TL.
Okulu
: Merzifon İmam - Hatip
Lisesi

( 2) Eserin Adı

:
Rumuz
:
Yazarı
:
Ald ığı Pµan :
Ödül
:
Okulu
:

( 3 ) Eserin Adı
Rumuz
Yazarı

Sönmeyen Güneş
Muhammed A .S.
Sündüz ÖZKAN
235
750.000.- TL.
Çankırı imam-Hatip Lisesi

: Sevda Çağlaya nları
: Ş e h a de t
: Zergül ŞEN

Aldığı

puan : 2 2 5
: 500.000.- TL.
: Muğla imam Hatip Lisesi

Ödül
Okulu

.. Din Görevlileri arasında
yapılan "Hz. Peygamberimizin
Veda Hutbesinin İnsan Hakları
Açısından Tahlili ve
D eğerlendirilm es i " konulu
yarışmada ödül kazananlar
"
(1) Eserin Adı

: Veda Hutbesi ve İnsan

Rumuz

: Gülseren
: Gülseren ÇELİK
: 1.500.000.- TL.
: Eskişehir Kur'an Kursu

Hakları

Yazarı

Ödül
Görev Yeri

Öğreticiliği

( 2) Eserin Adı

: Veda
Hakları

ve
Rumuz
Yazarı

Ald ı ğı

Puan

Ödül
Görev Yeri

Hutbesinin
A çısından

insan
Tahlili

Değerlendirilmesi

: İslamtürk
: Eşref İPEK
145
1.2 50.000.izm.ir

TL.
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( 3) Eserin Adı

: insan Hakları ve Veda
Hutbesi Üzerine
Düş üncele r

: Mene kşe
: Musta fa ERDOGAN

Rumuz
Yazarı
Aldığı

Puan : 140
Ödül
: 1.000.000.Görev Yeri : Çanakkale

TL.

İlahiyat Fakülteleri
Öğrencileri arasında yapılan

"

"Hadis'in İslam Hukukundaki Yeri v e
Önemi" konulu yarışmada

ödül kazananlar ; "
(1) Eserin Ad ı

: Hadis'in İslam
Hukukundaki Yeri ve
Değeri

Rumuz

: Rahnüma

:
Puan :
Ödül
:
Okulu
:
Yazarı

Aldığı

Talip Türcan
25O
1.5 00.000.- TL.
A. Ü. İlahiyat Fakültesi

: Hadis 'in İslam
Hukukundaki Yeri ve
Önemi
Rumuz
: Te vhid
Yazarı
: Yavuz KÖKTAŞ
Aldığı Puan : 23 5

( 2) Eserin Adı

: Hadis 'in İslam
Hukukundaki Yeri ve
Öne mi
Rumuz
: Za imoğlu
Yazarı
: Fahri DÜZGÜN
Aldığı Puan : 22 0
Ödül
: 1.000.000.- TL.
Okulu
: Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

( 3) Eserin Adı

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAKIFLAR HAFI ASI
.. -BUTUN YURTTA
VE K.K. T .C.' DE KUTLAN Dl
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel hale
getirilen "Vakıfl ar Haftası"nın 8 ncisi bütün yurtta ve
Kuzey K ıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli etkinliklerle
kutlandı.

Kutl~ma programlarına Vakfımız da merkez ve taşrada
programlarla katıld ı.

çeşitli

MEVLİD- İ ŞERİF VE HATİ M DUASI
Vakfımız personelince okunan Hatm-i Şerifin duası 7
Aralık Cuma günü· Kocatepe Camii'nde cuma namazını
müteakiben icra edilen Mevlid-i Şeriften sonra yapıldı. Kalabalı k bir cemaatin takip ettiği program ikindi namazına
kadar sürdü. ·

PANEL
Hafta münasebetiyle Ankara'da bir Panel düzenlendi.
Dönemi Türk Vakıfları" konulu panelde Prof. Dr.

"Osmanlı

Süleyman Hayri Bolay, Nazif Öztürk ve Hasan Yüksel konuyla ilgili bildirilerini sundular.
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FİLM GÖSTERİSİ
Yapımı Vakfımızca gerçekleştirilen sinema filmi "Sahibini Arayan Madalya'nın Vakfımızın Konya, Ankara ve Kastamonu öğrenci yurtlarında öğrencilere hafta münasebetiyle özel gösteri yapıldı.

içinde sabah kahvaltısı, akşam yemeği, tatil günlerinde ise
üç öğün sıcak yemek verilmektedir.
Bu sebeple; size yapılan bu destekler hamiyetperver
halkımızın vakfımıza olan güven ve desteğinin bir ifadesidir,
bir işaretidir. Sizlerin de bu destek ve güvene layık olmanız
en büyük arzularımızdan birisidir. Vakfımız Mütevelli Heyeti ve Genel Müdürlüğümüz adına sizleri sevgiyle kucaklar,
başarılar dilerim".
Yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı film gösterisinden
sonra öğrencilerle film ve Türk Sinemasının bugünkü durumu hakkında bir de toplantı yapıldı.

KONYA

1 Aralık cumartesi günü yapılan gösteriden önce Genel
Müdür Yardımcımız Şevki Özkan Vakfımızın da katkılarıyla
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 8 ncisi kutlanan
"Vak ıf Haftası" hakkında bilgi verdi. Vakfımız
çalışmalarına da değinen Şevki Özkan; Türkiye Diyanet
Vakfının geleceğimizin teminatı olan gençlerin inançlı, imanlı
vatansever birer fert olarak yetişmeleri için bütün
imkan larını seferber ettiğini söyledi. .
Şevki Özkan devamla şöyle dedi: "Sevgili öğrenciler

olarak amacımız; siz gençlere aile
yuvanızın sıcaklığındaki rahat ortamı sağlayabilmektir.
Güzel yurdumuzun gelecekteki refahı ve huzuru, yetişme
ortamınıza bağlıdır. Biz elimizden geldiği kadar bu ortamı
sağladığımıza inanıyoruz. Sizlerden aldığımız ücretler takdir edersiniz ki, yurt masraflarınızı dahi
karşılamamaktadır. Hatta şunu söyleyebilirim ki, bu rakam
yurdunuzun akaryakıt ve su masrafını karşılamamaktadır.
Oysa biliyorsunuz Konya yurdunda, Ankara yurdunda, Kastamonu Yurdunda şubelerimizin açtığı yurtlarda hafta
Türkiye Diyanet

Vakfı

KASTAMONU

5 Aralık Çarşamba günü Kastamonu Kız Öğrenci Yurdunda yapılan ve 200 öğrencinin katıldığı gösteriden sonra
görüntülü yayınlar konusunda toplantı yapıldı. Öğrenciler
sinema ve video filmleri konusunda Kastamonu'da büyük bir
boşluk bulunduğunu böyle film gösterilerinin yurtlarında
yılda bir defa değil, en az ayda bir defa bu ve buna benzer
filmlerin gösterilmesi gerektiğini dile getirdiler.

ANKARA
Vakfımız Ankara Altındağ Kız Öğrenci Yurduna
yapılan

gösteri Kocatepe Cami Konferans Salonunda
8 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'de yapılan
gösteriye 250 öğrenci katıldı. Filmden sonra Konya ve
Kastamonu yurtlarında olduğu gibi Türk Sinemasının
bugünkü durumunu eleştiren öğrenciler bir çok sinema
oyuncu ve yönetmenlerinin sinema sanatından uzak
kaldıklarını , sinema sanatını meşhur olabilmekten ibaret
olarak algıladıklarını dile getirdiler. Sinemada sansür
olayını da eleştiren öğrenciler, sansür kurulu üyelerinin
sansürün ne olduğunu dahi kavrayamadıklarını, dolayısıyla
neyi, nerede, nasıl denetliyeceklerini bilemediklerini ifade
ettiler.
gerçekleşti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
BASILI SESLİ ve GÖRÜNTÜLÜ YAYINLARI

BASILI YAYINLARIMIZ
KUR'AN-I KER!M (Kayışıad~ Hafız Osman Hattı) • _PEYGAM~ERLER ~AR,JHI p-2) • HAC REHBERİ • ~C!
ADAYI.ARINA OZET BILGI VE DUALAR • Hz. KUR'AN • TEFSiR USULU • ILMI GERÇEKLER (Takım) • iLMi
GERÇEKLER (İng.Takım) • MUTLU BİR SON İÇİN• BİR GÖNÜL YAPTIN İSE• İYİ MÜSLÜMAN • İMAN
PRENSİPLERİ • MÜNAKAŞALAR • KUR'.AN DAVET EDİYOR• İSLAM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER• Hz.MUHAMMED
Hz.MUHAMMED (İngijizce) • EBEDİYEI'. YOLÇ~SUNU UÖURI.ARKEN • S}'I_IBS VE DİI"!İ İNANÇ • pOMUZ F;fİ •
ÇOCUK VE DUA• BiLiM VE TEKNOLOJI TARIHI • EBU ŞAME EL-MAKDISI VE MURŞIDU'L VECiZ • KUR'AN-!
KERİM BİLGİLERİ • ŞEYHULİSLAM İBN KEMAL• EÖİTİM BİLİM SANAT• İS1AMDA 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 iSLAMİYET. ısLAM LERNEN ısLAM LEBEN (Almanca) • isLAM FIKIH İLMİNİN ESASLARI •
HANEFİ FIKIH ALİMLERİ • İBADET İLKELERİ • ÇOCUÖUN EÖİTİMİNDE DİNİ MOTİFLER • DİN EÖİTİMİ VE
ÖÖRETİMİNDE METODLAR • 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-1 ŞERİF (NORMAL ÇANTA, 33 KASET) • KUR'MH KERİM'DEN
SURELER • ~UR'AN ÖGRETMENt ( T ~ 3 ~aset) • DİNi BİLGİLER (Nam?!Z, Oruç, Hac, Zekat) • ~C (~ac

Rehberi, Hac ilahileri 1-2) • MEVLID VE ILAHILER (Takım 4 Kaset)• MEVLID 1-11 (Takım 2 Kaset)• iLAHiLER
1-II-III-IV-V-VI-VII • KUR'AN-! KERİM (Yasin Kaseti)• KUR'AN-! KERİM VE TÜRKÇE AÇIKLAMASI• KUR'AN-!
KERİM'DEN SURELER VE TÜRKCE ACIK.LAMASI • HAC REHBERİ • NAMAZ, ORUÇ. HAC. ZEKAT •
KABE YOLLARI • ÇOCUK KALBİ (Çocuklara İslami Bilgiler)

c1ta TURKİYE DİYANET 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 tr. - Fax: 117 00 09
ANKARA YA YINEVİ: Necatibey Cad. Ankara İşhanı No: 8/32-33 Tel: 229 73 36 Sıhhiye/ ANKARA
ÜSKÜDAR YA YINEVİ: Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No: 13 Tel: 334 73 64 Üsküdar/ İSTANBUL
CAGALOGLU Y~ YINEVİ: Ba~ıali Cad. No: 40 Tel: 511 44 32 - 511 45 4Q Cağaloğlu / İSTANBUL
FA TIH YA YINEVI: Fatih Pli Karşısı Tel: 532 78 89 Fatih/ ISTANBUL
AYDI N 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: 2 1 Tel: 12 28 46 ADANA

Kutlu Doğum Haftası Münasebetiyle
15 Milyon TL. Ödüllü

"MÜNACAAT" YARIŞMASI
Peygamber efendimiz (S.A.V.) in doğum yıldönümü
Vakfımızca iki yıldır bir hafta süreyle "Kutlu Doğum Haftası" adı altında kutlanıyor. İlki 1989 yılında yapılan "Kutlu
Doğum Haftası"nda ödüllü Na't-ı Şerif Yarışması açılmış ,
dereceye giren şiirler 1990 yılı "Kutlu Doğum Haftası"
kutlama programları çerçevesinde açıklanmıştı.
Bu yılda sonuçları Vakfı m ı zca 1991 yılında kutlanacak
olan "Kutlu Doğum Haftası " nda açıklanmak üzere
münacaat yarışması açıldı.
"Münacaat Yarışması" nın şartları şöyle :

TÜRKİYE DİYANET VAKFI MÜNACAAT
YARIŞMASI
Yarışma

ŞARTNAMESİ

Konusu :

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Münacaat" Allah'a
(C. C.) yakarış konulu bir şiir yarışması düzenlenmiştir.
Yarışma Şartları

:

ağzı kapatılarak

üstüne rumuzun ne olduğu
Bu rumuz zarfı , şiirle birlikte daha
büyük bir zarf içine konacak ve ne büyük zarfJn, ne
de rumuz zarfının üzerine kesinlikle isim
yazılacaktır.

yazılmayacaktır.

5. Münacaatlar, 1. HAZİRAN 1991 günü akşamına
kadar, şahsen veya posta ile "Türkiye Dlyan et Vakfı Yayın Kurulu Baş
kanlığı, Dr. Mediha Eldem Sokak.
No : 89 Kocatepe / ANKARA" adresine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.

Değerlend irm e

ve

Ödül:
1. Yarışmaya katılan eserler "Ön Jüri" tarafından elenerek, kalan 100 eser "Büyük Jüri" tarafı ndan
değerlendirilecektir.

1.

Yarışmaya katılanlar

"Münacaat" Allah'a yakarış
(dua, niyaz) konulu bir şiir göndereceklerdir.

2. 1. il. ve 111. lüğe layık görülen eserlere ödül, 4-10. olarak seçilenlere ise mansiyon verilecektir.

2.

Yarışmaya katılacak şiir:

BüyükÖdül

: 15.000.000.- TL.

ikincilik Ödülü

: 10.000.000.-

a) Günümüz Türkçesi ile yazılmış olmalıdır.
b) 99 beyit veya 198 mısradan fazla olmamalıdır.
c) Daha önce bir yerde yayı nlanmış olmamalıdır.
d) Daktilo ile yazılmış olmalıdır.
e) Aruz, hece veya serbest vezinle yazılabilir.
f ) Her yarışmacı en fazla bir şiir gönderecektir.
g)Yarışmaya

gönderilen şiirlerin yayın hakkı Vakfa

aittir.
3. Yarışmaya isteyen herkes katılabilir :
4. Yarışmaya katılanlar birer rumuz kullanacaklardır.
Rumuzlar, isim, kı sa özgeçmiş, varsa telefon numarası ve açık adresle birlikte bir zarfa konacak ve

Üçüncülük Ödülü
Mansiyon (7 adet)

TL.

7.500.000.- TL.
: 1.000.000.- TL.

3. Dereceye giren eserlerle uygun görülen diğer şiirler
Vakıfca kitap haline getirilerek yayınlanacaktır. Derece ve mansiyon alanlar dışında kalan ve Vakıfca
basılan şiirlere 200.000 (İkiyüzbin) 'er Ti. telif
ücreti ödenecektir. Ödül ve mansiyon alanlara ayrıca
telif ücreti ödenmeyecektir. (Tüm ödemeler net
olarak yapılacaktır.)
4. Ödül sahiplerine 1991 yılı "Kutlu Doğum Haftası"
(Eylül 1991) nın açılış toplantısında açıklanacak ve
ödüller sahiplerine aynı toplantıda verilecektir.

