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T Ü R K İ Y E 

DiYANET VAKFI 
HABER BÜLTENİ 2 

İslam Kültürünü Araştırma ve Dökü mantasyon Merkezinin Temeli Atıldı. 

''İLİM GELECEK, CEHALET YOK OLACAKTIR'' 

Doğal Metler nedeniyle yıkılan tarihi köşklerden birinin maketi. Kısa zamanda 
aslına uygun olarak inşa edilip lslam kültürünün hizmetine sunulacak. 

EGİTİM r Yakup ÜSTÜN 
Mütevelli Heyet 

______________ il. Başkanı 

Eğitim bir yetişme ve yetiştirme faaliyetidir. Bütün canlı
lar belli nisbetlerde eğitim süresi geçirirler. İnsan oğlunun 
eğitime ola.fi ihtiyacı daha bariz ve önemlidir. İnsan eğitimle 
gelişir daha sora kendi kendini geliştirir, hiç bir canlının 
ulaşamıyacağı noktalara ulaşır. Eğitim, toplumların şah 
damarı, maddl-manevl kalkınmanın manivelasıdır. 

Kalkınmada en önemli ve değerli kaynak insandır. Bu 
kaynağın keşfedilmesi işlenmesi ve geliştirilmesi bir millet 
için en önemli görev ve sorumluluktur. Çünkü diğer kaynak
ların tanınması ve harekete geçirilmesi de insana bağlıdır. 
insanla ilgili bütün meseleler, problemler insanda düğüm-

Devamı 2. Sayfada 

• Vakfımız İslam Kültürünü 
Araştırma ve Dökümantasyon 
Merkezi Kuruyor. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın önceki 
yıllarda İstanbul Çengelköy sırtla
rında satın aldığı 51 bin metrekarelik 
arsa üzerinde kurulacak "İslAm Kül
türünü Araştırma ve Dökümantasyon 
Merkezi"nin temeli atıldı. 

Temel atma törenine, Devlet 
Bakanı Kazım Oksay, Diyanet İşleri 
Başkanı Dr. Tayyar AL TIKULAÇ, 
İstanbul Valisi Nevzat AYAZ ve kala
balık bir davetli topluluğu katıldı. 

İstanbul Valisi Nevzat AY AZ "İs
tanbul asırlar boyunca lslAm Kültür, 
Sanat ve Medeniyetinin beşiği ol
muştur. Bu şehirde "İslAm Kültürünü 

Araştırma ve Dökümantasyon Mer
kezi"nin açılması lstanbul'a yakışan 
yüce bir anlayıştır. Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın bu .geniş anlayışlı faaliyeti 
takdir edilecek bir husustur." dedi. 

Törende bir konuşma }'apan 
Diyanet işleri Başkanı Dr. Tayyar 

Devamı 2. Sayfada 
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Baştarafı 1. Sayfada 

lenmekte, bu düğümler birer birer yine insan eliyle çözül
mektedir. Temyiz ve tefrik gücü insan oğlunun alamet-i 
farikasıdır. "En şerefli olma" vasfı da buradan kaynaklan
maktadır. İnsan bir arslan kadar güçlü ve kuvvetli değildir 
fakat aklı ve tedbiriyle arslanı mağlup eder. Demir bir kafese 
haps ederek onunla bir oyuncak gibi oynar. İslama göre, 
gece ile gündüz, karanlıkla aydınlık, soğukla sıcak nasıl 

musavi değilse, " Bilenlerle bilmeyenler de eşit değildir." 
Elbette bilenler daha güçlü daha faydalı olma şansına sa
hiptir. Zira " Allah'tan layikiyle korkanlar onun bilgin kulları
dır". Bu sebeple ne yapıp edip insana birşeyler öğretilmeli 
onun, kendisini, etrafını, Allah'ını daha iyi tanımasına yardım 
edilmelidir. 

Türkiye Diyanet Vakfının en önemli hizmet sahası eği
timdır. Mevcut kaynaklarını eğitimin, dolayısıyla insanımı

zın yetişme ve yetiştirilmesine sunmaktan bahtiyardır. 

Vakfımız senedinde Çizilen hudutlar ve gösterilen 
hedefler istikametinde okullarımıza, okuyanlarımıza yar
dımcı olmak gayretindedir. Özellikle Diyanet İşleri Başkan
lığına eleman yetiştiren kurslara ve okullara, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Hizmetiçi eğitim kurumlarına katkıları müsbet 
sonuçların ortaya çıkmasına vesile olacaktır. 

Baştarafı 1. Sayfada Daha sonra kürsüye gelen Dev
let Bakanı Kazım OKSAY ise yaptığı 
konuşmada "Ecdadımız büyük eser
ler vermiş , eserlerin büyüklüğü ölçü
sünde de büyümüştür. Manevi kal
kınmamızı gerçekleştirecek ilim ve 
irfan halkaları zincirine bir yenisini 
daha katmak, yeni bir eserin temelini 

atmak için burada bulunmamız mutlu 
bir olaydır. " dedi. 

Dört ayrı binadan meydana ge
lecek olan ve Osmanlı mimari tar
zında yapılacak lslam Kültürünü 
Araştırma ve Dökümantasyon Mer-

MART 1986 

VAKFIMIZ 
ENDENOZYA DEMAK 

CAMİİNE 2,5 MİLYON TL. 
YARDIM YAPTI 

Türkiye Diyanet Vakfı Endonozya'da 
bulunan Demak Camiinin restorasyon 
çalışmalannın tamamlanabilmesi için mil
letterarası İslAm Mirasını Koruma Komis
yonu'na 2.5 milyon TL. mali destek sağla
dı . 

6-1 o Ocak ı 986 tarihleri arasında 
Fas'ın fez kentinde toplanan "Milletlera
rası lslAm Kültür Mirasını Koruma Komis
yonu", Üye ülkeleri ellerinde mevcut bu
lunan İslAm mirasıyla ilgili bilgileri ve bel
geleri komisyona iletmeye çai)ırdı. 

Komisyon ayrıca Vakfımıza da 
Demak Camii Restorasyonuna sai)ladığı 
mali katkısından dolayı teşekkür yazısı 

gönderdi. 

AL TIKULAÇ " Yokluklar içerisinde 
gerçek alimler yetişmez. Basma ve 
yazma eserleri araştırmacıların , ilim 
adamlarının hizmetine sunmak için 
hazırlıyoruz. Bu islam Kültürünü 
Araştırm9: ve Dökümantasyon Mer
kezi, uzun vadede memleketimiz için 
otoriter elemanların yetişeceği bir 
merkez olacaktır. Gerçek ilim adam
larımız yetişecektir. Böylece din ala
nındaki kargaşa sona erecek, ilim 
gelecek cehalet yok olacaktır. " diye
rek bu esere sahip çıkılması gerekti
ğini anlattı. 

kezi inşaatındaki çalışmalar hızla 250 rn' lik bir alana inşa edilecek 
devam ediyor. tarihi binalardan birinin maketi. 

T Ü R K İ Y E ~""'~ ~~~ 
\~i DiYANET VAKFI 

HABER BÜLTEN! 

Türkiye Diyanet Vakfı Adına Sahibi 

Kemal Güran 
Genel Müdür 

Yazı işleri Müdürü ve 
Yayına Hazırlayan 

Halil Kaya 
Basın-Yayın ve 

Halkla ilişkiler Müşavırı 

• 
Dr. Mediha Eldem Sok., 89 
Tel: 25 08 31 - 18 97 46 

Kocatepe - ANKARA 

Dizgı 

Türkiye Diyanet Vakfı 

Elektronik 

Dizgi Tesisleri 

• 
Baskı 
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Manisa Eğitim Merkezi Hizmete Girdi 

DİN GÖREVLİLERİNİN EGİTİMLERİNİ 
DESTEKLEME 

ÇALIŞMALARIMIZ 

DEVAM EDİYOR 

· ........ - r"·w· 
', <> · , • . •. _ı .!. . o. . 1 • . ' 

• 
,' . --~ v ':f 

:f .. 

e Antalya ve Kastamonu 
Eğitim Merkezlerinden sonra 
Mülkiyeti Vakfımıza ait olan 
Manisa Eğitim Merkezi de 
Vakfımız tarahndan Diyanet 
işleri Başkanlığı Eğitim hiz
metlerine tahsis edildi. 

Geçtiğimiz günlerde düzenle
nen bir merasimle hizmete giren 
Manisa Eğitim Merkezi, 156 milyon 
Ti. harcanmak suretiyle eğitime hazır 
hale getirildi. 

Törende bir konuşma yapan 
Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Al
tıkulaç. "Din Hizmetleri Milletlerin 
kemalini sağlayan en önemli unsur
dur. Bu hizmetin, inanan ve bu inan
cın heyecanın ı duyan insanlar eliyle 
veri lmesi halinde faydalı sonuçlar 
alınacağı muhakkalqır. Din hizmeti 
veren insanların gelişmeleri ihmal 
ediiirse bu güçlü si lahın zararlı hale 
geleceği de gözönünde bulundurul
malıdır." dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürü Kemal Güran ise yaptığ ı 

konuşmada "Bilindiği gibi; eğitim . 

günümüz insanının en önemli meşgu-

liyet alanıdır . Günümüz i nsanı , sü
rekli bir eğitimle kendini yenilemek 
zorundadır. Özellikle toplumda bir 
mesleği icra eden insanların , meslek
leriyle ilgili bilgileri daima diri tutması , 

bilgilerini tazelemesi , gelişen bilgileri 
ve metodları öğrenmesi son derece 
önemlidir. Manisa Eğitim Merkezimi
zin milletimıze , Manisa ilimize, Diya
net İşleri Başkanlığımıza ve din gö
revlilerimize hayırlar getirmesini yüce 
Allah'tan dilerim." dedi. 

200 yatak kapasiteli ve her türlü 
sosyal imkanlara sahip olan Eğitim 
Merkezimizin arsası merhum Meh-

met Salih Okutkan tarafından kurulan 
bir Vakıf mülkü idi. Bu arsa üzerinde 
bir Kur'an Kursu binası yapılmaya 

başlanmış, fakat mali yetersizlik se
bebiyle tamamlanamamıştı . 1985 y:

lında Manisa Şube Başkanımız ve 
Manisa Müftüsü Sayın A.Zeki Eltu
ran'ın da gayretleriyle Vakfımıza 

kazandırılan bu bina, çok kısa bir 
zamanda hizmete hazır hale getiril
miş ve 3.2.1986 günü 200 ilçe müf
tüsü için düzenlenen bir seminer 
öncesinde açılışı yapılarak hizmete 
konulmuştur. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİNE 700.000 TL.LIK KİTAP BAGIŞLADIK 

Vakfımız, Ankara Üniversi
tesi İlah iyat Fakültesi Dekanlı
ğı'na 700.000 . -TL'lık kitap bağı

şında bulundu. 
Fakültede yürütülen eğitim 

ve öğretim çalışmaları ile ilmi 
araştırmalarda yararlanılmak 

üzere fakülte yönetimi ve öğretim 

elemanları tarafından ihtiyaç gös
terilen bir kısım bilimsel eserlerin 
temini için gereken para yardımı 
geçtiğimiz günlerde fakülte yetki
lilerine teslim edildi. Vakfımızın 

bu yardımı ilahiyat fakültesi çev
relerinde memnuniyetle karşı

landı. 

.......... --.. ---.......... , ... ., .... ___ ,.._ ,.. .. 
,__ . ............ ... -,ı-, ,_,. _ __ , ...... ,_ .. ,_ - · __ ,. ____ ,,. ... ,_ ...... - ---··-~ .,.,. ___ ,. .... ,._ .. .,,. ___ ,,.,, ,. __ _ ,_,.,. ..... __ ..,._,. ... , .... _ ... _ ..... , .. _____ ,_ .... _, .. _ _ .. ,,.,_ .. __ ..... ____ _ ___ , __ ... , ..... ---- ·--· ___ .. , __ , .. .,.. ...... --. ..... -_,,_, ______ , ..... _ ... 
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VAKFIMIZI TANIYALIM . 2 Hazırlayan : 

Hali l KAYA 

VAKFIMIZIN 
KURULU TARiHi: 

Türkiye Diyanet Vakfı , 13 Mart 1975 tarihinde 
kurulmuş ve Vakfın kuruluşu, Resmi Gazete'nin 8 
Mayıs 1975 gün ve 15230 sayılı nüshasında ilan 
edilmiştir. 

FIYETI 

Vakfımıza , 20.12.1977 tarih ve 7 /14433 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti tanınmış 
ve bu karar, Resmi Gazetenin 13 Ocak 1978 gün 
ve 16168 sayılı nüshasında yayınlanmıştır . 

KURULU 
V MIZ: 

Vakfımızın gayesi , Vakıf Senedinin 2. mad
desinde şu şekilde belirtilmiştir : 

"Vakfın gayesi , İslam Dini'nin gerçek hüviyeti 
ile tanıtılmasında , toplumun din konusunda aydın
latılmasında Diyanet işleri Başkanlığı'na yardımcı 
ve destek olmak. gereken yerlerde cami yapıp 
donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp 
işletmek , zekat, fitre gibi müslüman vatandaşları
mız tarafından yapılacak yardımları şartlarına 

uygun olarak toplumdaki ihtiyaç sahiplerine intikal 
ettirerek sosyal yardım ve hizmeti geliştirmektir . 

Vakıf , gayesini gerçekleştirmek için yapacağı ça
lışmalarda Diyanet işleri Başkanlığı ile, gerekti
ğinde ilgili diğer kuruluşlarla da işbirliği yapar." 

TÜRKiYE DiYANET VAKFl'NIN iLK MÜTEVELLi HEYET TOPLANTISI 

116 Mayıs 1975 Cuma ı Saat: 10.00 / Diyanet iş l eri Başkanlığı Makam Odası ) 

1- Dr. Lütfi Doğan (Diyanet işleri Başkanı), 2- Tayyar Altıkulaç 

(Diyanet iş leri Bşk . Yrd .), 3- Yakup Üstün (Diyanet işler i Bşk . 

Yrd .), 4- Ahmet Uzunoğlu (Diyanet işleri Bşk . Hukuk Müşaviri), 

5-Lütfi Şentürk (Ankara Müftüsü0
), 6- ismet Karaokur (Konya Müf

tüsü , 7- Celal Yıldırım (Afyon Müftüsü) 
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MEVZUAT KÖŞESİ 

VAKFIMIZ ŞUBELERİNİN AÇILIŞI VE HABERLEŞMELERİ 
Vakıf Senedimizin 4. mad

desi "Vakfın merkezi Ankara' dır. 

Yurt içinde ve dışında Mütevelli 
Heyetinin kararı ile şubeler açıla
bilir. Şubelerin çalışma esasları 
ve hesap usulleri Mütevelli Heye
tince hazırlanacak bir talimatta 
gösterilir." hükmünü amirdir. 

Vakıf Senedi doğrultusunda 
bir il veya ilçede Vakıf şubesinin 
açılabilmesi için.o il veya ilçe müf
tüsü kendisi dışındaki üyelerin 
yarısı halktan yansı da müftülü
ğüne bağlı hizmetlerde çalışan 
personelden olmak üzere 5 veya 
7 kişilik yönetim kurulu listesi ile 
şube açma talep yazısını Genel 
Müdürlüğe göndererek müracaat 
eder. Bu müracaat yazısına Şube 
Yönetim Kurulunu teşkil eden 
üyelerin nüfus kağıdı suretleri ile 

kısaca hal tercümeleri de eklenir. 
Müftünün talebi, Mütevelli 

Heyetçe incelenir ve o il veya il
çede şube açılması uygun görü
lürse, Genel Müdür1ükçe Vakıflar 
Genel Müdür1üğüne teklif edilir. 
Vakıflar Genel Müdür1üğünce de 
şubenin açılması onaylanırsa 

durum bir yazı ile ilgili müftüye 
bildirilir. 

İl veya ilçesinde Vakıf şube
sinin açılmasına izin verilen 
müftü, Vakıf Şube Yönetim Ku
rulu başkanı olarak, bölgede sıkı
yönetim varsa sıkıyönetim komu
tanlığından, sıkıyönetim yoksa 
mahallin mülki idare amirinden 
şubenin o mahalde faaliyet gös
terebilmesi için gerekli müsadeyi 
alır. 

Alınan müsaade yazıları, 

kendisine yazılı yetki verilmiş bir 
kurye vasıtasıyla Genel Müdür
lüğe gönderilir. Aynı kurye ile 
şube faaliyetleri için gerekli olan 
basılı evrak ve makbuzlar aldırılır. 

Kuruluşu tamamlanarak faa
liyete geçen bir Vakıf Şubesi , her 
tür1ü yazışma ve haber1eşme işle-
rinde "Türkiye Diyanet Vakfı ...... . 
Şubesi" adını kullanır. 

Şubelerimiz, Genel Merkez
le, herhangi bir kuruluşla veya 
şahıslar1a yapacaktan yazışma
larda müftülükleri ve mülki idare 
amir1erini aracı kılmazlar. Yazıla

rını doğrudan doğruya muhata
bına hitaben yazarlar. Şube yazı
larını şube yönetim kurulu baş
kanı veya vekili imza ederler. 

. YAYINLARIMIZI TANITIYORUZ 

SESLİ YAYINLARIMIZ 

Adı : HATM-İ ŞERiF 

Okuyan : Dr. Tayyar AL TIKULAÇ 
Diyanet İşleri Başkanı 

Yayınlayan: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve 
Ticaret İşletmesi 

Satış Yerleri: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevleri, 
Diyanet İşleri Başkanlığı satış yerleri, 
il ve ilçe müftülükleri. -. 

Kaset Adedi: 33 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) "Sizin en hayırlınız, 
Kur'an'ı öğrenenleriniz ve onu başkasına öğretenleri
nizdir." buyurmuştur. 

Bu Hadis-i Şerifte, Kur'an okumayı öğrenip öğre
tenlere müjdeyle birlikte bir emirde verilerek, müminler, 
hayır yarışına çağırlmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı da 
bu hayır yarışında sahip olduğu yerini almak ve müslü
manlara ciddi bir yardımda bulunmak istemiş ve bun-

dan 5 yıl önce sesli yayınlar serisine Yüce Kitabımızın 
banda okutturulan Hatm-i Şerifiyle başlamıştır. 

Bu Hatm-i Şerif, müslümanlann tecvid kaidelerine 
uygun olarak ve yanlışsız Kur'an okumalarına yardımcı 
olmak maksadıyla Diyanet işleri Başkanı Dr. Tayyar 
AL TIKULAÇ tarafından büyük bir titizlikle okunmuş, 
Kur'an okumayı yeni öğrenenlerin rahatlıkla takib ede
cekleri ölçüde teganniye kaçmayan, berrak bir uslüple 
kıraat edilmiştir. 

33 kasetten oluşan ve modem cihazlarla dolduru
lan Hatm-i Şerifi bir başkasına okutmak yerine, kasetten 
bizzat dinleyerek ve bir mushaftan takibederek sonuç
landırmak son derece faydalı ve sevablıdır. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RÖPORTAJ•RÖPORTAJ•RÖPORTAJ•RÖP 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yurtıçındekı hızmetlerı günden güne gelişe
rek büyümekte olan Vakfımız, yurtdışında da va
tandaşlarımızm destek ve gayretlerıyle hergeçen 
gün hızmetlerinı geliştirmektedir. Konu ıle ilgili 
bilgileri almak üzere Mütevelli Heyeti Başkanımız 
Sn. Dr. Abdülbaki KESKIN'/e arkadaşımız 
Muammer ASLAN görüştüler. 

M.ASLAN: Vakfımızın yurtdı,ına yönelik faa
liyetlerinin son zamanlarda büyük gelişmeler 
ka•dettiği müşahede edilmektedir. Bu faali
yetlere ağırlık verilmesinin nedenini ve naeıl 
başladığını açıklar mısınız? 

Dr.A.KESKIN: Müsade ederseniz önce Başkanlığı
mızın yurtdışındaki vatandaşlarımıza sunmakta olduğu 
hizmetleri kısaca özetlemek istiyorum. Bi l i ndiği gibi top
lumu din konusunda aydınlatma görevi bir kanunla Di
yanet İşleri Başkanlığımıza verilmiştir. Bu nedenle yurti
çinde olduğu gibi yurtdışındaki vatandaşlarımızın dini 
ihtiyaçlarının karşılanması da Başkanlığımızın görevleri 
arasındadır. 

Rızkını yadellerde kazanmak üzere 1961 yılından 
itibaren daha çok ülkemizin kırsal kesimlerinden pek 
çok vatandaşımız , Avrupa, İskandinav, Avustralya ve 
daha sonraları da orta doğu ülkelerine gitmişlerdir. 

Bugün mevcutları 2,5 milyonu bulan bu vatandaşları
mız , gittikleri yerlerde kendi dil , din, kültür, örf ve adetle
rini korumak, içerisinde bulundukları yabancı çevreler
den imkanlar ölçüsünde etkilenmemek için bizzattedbir
ler almava başlamışlardır. 

Bu cümleden olmak üzere bı r araya gelmek, ibadet
lerini birlikte yapmak amacıyla bulundukları yerlerde 
binalar kiralayıp veya satınalıp camii ve kur'an kursları 
haline getirmişlerdir. 

Başkanlığımız da 70 li yıllardan itibaren Ramazan 
aylarında, Kurban bayramlarında , vatandaşlarımızın 

dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçici sürelerle din 
görevlileri göndermiştir. 

Dr. ABDÜLBAKi 
KESKiN 

KiMDiR? 

1939 yılında Yozgat'ın Şefaatıı ilçesinin 
Kızılyar köyünde doıjan A.Keskin, 1953'te 
hıfzını tamamladıktan sonra 1962'de Kay
seri imam-Hatip Lisesini, 1967'de Yüksek 
lsıa.m Enstitüsü'nü bitirmiştir. 

lngitıere 'de " The Victoria University of 
Manchester" de isıam Siyasi Tarihi üzerine 
doktorasını tamamlayarak aynı ülkede 
" örgün ve yaygın din e{ıitimine TV, radyo, 
basılı yayın , okul ve kilisenin katkısı" konu
sunda da bir araştırma yapmıştır. 

Diyanet işleri Başkanlı!)ı 'nda Vaizlik, 
Müfettişlik, Daire Başkanlığı ve Din işleri 
Yüksek Kurulu Uzmanlı~ı görevlerinde bu
lunan Dr. Abdülbaki KESKiN, halen Diyanet 
işleri Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanıdır. 

Arapça, irıgilizce ve fransııca bilen Dr. 
KESKİN evli ve üç çocuk babasıdır. 

1978 ekiminde ilk defa Belçika'da olmak üzere Din 
Hizmetleri Müşavirliği kurulmuş , 1 yıl sonra da Batı Al
manya ve Hollanda'da bu üniteler açılmıştır. Daha son
raki yıllarda Fransa, Avustralya, İsviçre, Avusturya. 
Danimarka ve Suudi Arabistan'daki Din Hizmetleri 
Müşavirlikleri bu ünitelere eklenmiştir. Buralara gönderi
len üst düzey idarecilerimizin (Müşavirlerin) bizzat 
tesbit ettikleri ihtiyaca göre ayrıca din hizmetleri ateşesi , 

ateşe yardımcıları , sosya yardımcılar ve din görevlileri 
planlanıp gönderilmeye başlanmıştır. Şubat 1986 sonu 
itibariyle Başkanlığımızın yurtdışındaki personel sayısı 
435'e u laşmıştır. (Her yıl Ramazan ayında gönderilen 
görevliler bu miktarın dışındadır. ) 

Bilindiği gibi, Vakfımızın gayeleri arasında Diyanet 
İşleri Başkanlığının hizmetlerine yardımcı ve destek 
olmak önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple Vakfımız 
yurt içinde olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımızın 
yurtdışındaki hizmetleri konusunda da bu kuruluşla sıkı 
işbirliği yapmakta ve faaliyetlerine katkıda bulunmakta
dır 

M.ASLAN: Bu faaliyetler nelerdir? 

Dr. A.KESKIN: Bunları iki kısım olarak düşünmek 
mi.ımkundur. 

1- Hizmetler için yer temini faaliyetleri: 
Daha öncede belirtildiği gibi vatandaşlarımız bira

raya gelmek, ibadetlerini birlikte yapmak üzere kendi 
imkanlarıyla binalar kiralamış ve satınalmışlardır. Bu 
yerler_.Türkiye'den yurtdışına giden ve birinci nesil dedi
ğimiz yurttaşlarımızın anılan ihtiyaçlannı bir ölçüde karşı
lamaktadır. Vakfımız, daha çok yurtdışında doğan ve 
memleketimize dönmeyeceklerini düşündüğümüz, bu
lundukları yabancı kültür çevresinde daha çok yok olma 
tehlikesine maruz ikinci, üçüncü ve daha sonraki nesil
lere hizmeti hedef almıştır . Bu sebeple de gurbetteki bu 
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ye, ı ı nesillerin sosyal , kültürel ve dini ihtiyaçlarını karşı 

layabilecek evsafta yerler temin etmeye başlamıştır. 

1-Bunlardan ilki Belçika'nın Baş~enti Brüksel'de 
satın alınmış ve yine Vakfımızca tamir ve tefriş ettirilmiş
tir. Halen "Belçika Türk İslam Diyanet Vakfı"nın çalış
malarının yürütüldüğü bu bina Belçika'nın en nezih 
semtlerinden birinde ve üniversite çevresindedir. İleride 
"lslAm Araştırmaları Merkezi" olarak düzenlenmesi 
düşünülmektedir. 

2-Vakfımız tarafından Batı Almanya'nın Köln şeh
rinde satın alınan binada "Köln Diyanet İşleri Türk İslAm 
Birliği"nin idari, sosyal ve kültürel faaliyetleri yürütül
mektedir. Geniş imkanlara sahip olan binada Cuma ve 
Bayram günlerinde 6-7 bin yurttaşımızın bir araya ge
lebildiği beş vakit ibadete açık bir de cami bulunmakta
dır. 

3- Hollanda'nın başkenti Den Haag'da satınalı
nan bina; konferans salonu, kütüphanesi ve geniş büro
larıyla idari, sosyal ve kültürel faaliyetlerin rahatça yürü
tülebileceği bir yerdir. Halen "Hollanda Diyanet Vakfı" 
çalışmalarını bu binada sürdürmektedir. 

4- Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da satınalı
nan bina da sözkonusu hizmetlere müsait bir yerdir. 
"Danimarka Türk Diyanet Vakfı"nın idare merkezinin 
de bulunduğu binada bir de cami yer almaktadır. 

il- Sosyal ve kültürel faaliyetler: 
Vakfımızın katkıları ile alınan bu binalar milletimizin 

şanına yaraşır, dini, sosyal ve kültürel her türlü hizmete 
elverişli özellikte tefriş ve tanzim edilmiştir. 

Bu binalarda vatandaşlarımız; topluca namaz kıla

bilmekte, çocuklarını eğitebilmekte, boş zamanlarında 

lokallerinde bir araya gelebilmekte, konferanslara
seminerlere katılabilmekte, kütüphanesinde okuyabil-

TARSUS YENİCE KASABASl'NA 
İLK DEFA CAMİ YAPILIYOR 

lçel lli'nin Tarsus İlçesi Yenice Kasabası'nda Mül
kiyeti Vakfımıza ait olan bir arsa üzerine yapılacak ca
minin temeli atıldı . 

mekte. kıtap satış yerınden dı nı-millı muhteval ı kitap
kaset -video bandı temin edebilmektedirler. Buralarda 
yabancıların İslAm dini ile ilgili soruları da cevaplandırıl
maktadır. 

M.ASLAN: Önümüzdeki yıllar için programla
nan çalışmalardan da kısaca sözeder misi
niz? 
Dr. A.KESKİN: Şu günlerde satınalma muamelesi 
tamamlanmak üzere olan aynı özellikte bir bina da Mü
nih 'te alınmıştır. 

Batı Almanya'nın Hamburg ve B.Berlin gibi şehirle
rinde de birer hizmet binası alınması düşünülmektedi r. 

Aynca Fransa, İngiltere , İsviçre (Muhtemelen Amerika 
Birleşik Devletlerinde) de maksada uygun birer yer 
alınması planlanmaktadır. 

M.ASLAN: Son olarak da Vakfımız tarahndan 
yurtdışına gönderilmekte olan kitap ve tak
vim konusunda neler söylemek istersiniz? 

Dr.A.KESKiN: 1978 yılında başlatılan kitap ve tak
vim gönderme faaliyetlerinde satış merkezi ve depo
lama gibi i mkansızlıklar yüzünden zaman zaman aksa
malar oluyordu. Vakfımız tarafından satınalınan hizmet 
binalarında.anılan imkanların bulunmasının bu aksaklık
ları gidereceği, kitap ve takvim faaliyetlerinin sevkiyatını 
hızlandıracağı kanaatindeyim. 

M.ASLAN: Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıf
taki yoğun çahşmalannız arasında konumuza 
zaman ayırdığınız için özellikle teşekkür ede
rim. 
Dr.A.KESKİN: Ben de teşekkür ederim, ayrıca bu 
vesile ile yayın hayatına yeni giren bültenimizin başarılı 
olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. 

Daha önce camisi bulunmayan Yenice Kasaba
sında inşa edi lecek caminin yapımını da Vakfımız üst
lendi. 

Diyanet i şleri Başkan Yardımcısı Hamdi Mert, lçel 
Valisi Sabahattin Çakmakoğlu , Mütevelli Heyet il. Baş
kan ımız Yakup Üstün, Vakıf Genel Müdürümüz 
Kemal Güran, lçel Müftüsü Mehmet Altunkaya, 

Tarsus Kaymakamı, 

Tarsus Müftüsü, Tar
sus Belediye Başkanı 
ile çok sayıda davet
linin hazır buluduğu 

temel atma merasi
minde konuşmacılar 

Yenice kasabasına 

ilk defa camii yapıl

masının memnuniyet 
verici olduğunu belirt
tiler. 
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KOCATEPE CAMii 
AÇILIŞA HAZIRLANIYOR 
1967'den Günümüze 

Kocatepe Camiinin yapımıyla il
gili çalış mal ar 1 967-1 980 yılları 

arasında "Türkiye Diyanet Sitesi 
Yapbrma ve Yaşatma Derneği"nce 
sürdürülmüş . Bu süre içinde 
120.000.000.-TL. harcama yapılmış
tır. 15 Mart 1981 tarihinde inşaatın 
yapımını devralan Vakfımız 

1981- 1985 yıl l arı arasında yaklaşık 

3.500.000.000.-TL. harcama yap
m ı ştır . Bu meblağların 

5.000.000.-TL. si Yabancı devletler 
yardımlarından , 700.000.000.-TL.si 
devlet bütçesinden, kalan kısmı da 
Yaktın öz kaynaklarından harcan
mıştır. 

1981 yılından beri inşaatı Vak
fımız tarafından yürütülen Kocatepe 
Camiinin, açılışa hazırlanması için 
yapılan çalışmalar hızla devam edi
yor. 

Açılışı yıllardır merakla beklenen 
Camiin inşaatının büyük bir bölümü 
tamamlandı, iç iskeleleri söküldü. 
Prinçten dekope suretiyle yazılan ve 
altınla kaplanan ana kubbe ve aslan 

göğsü yazıları tamamlanarak yerle
rine monte edildi. Son cemaat mahal
li, otopark, konferans salonu, harem 
kısmı ve caminin altında yeralan çar
şının büyük bir kısmı da tamamlandı . 

İbadete açıldığında Kocatepe Ca
miinde 20.000 kişi namaz kılabilecek
tir. 

Kocatepe Camii, 20. asır Türki
ye'sinde milletimizin gelecek nesil
lere iftiharla sunacağı , din, kültür ve 
sanat anlayışlarının abideleşeceği bir 
şaheser olacaktır. 

Camiin Projesi ve 
Sanat Özellikleri 

Camiin projesi Mimar Fatin 
Uluengin ve Hüsrev Tayla tarafından 
hazırlanmış olup, Selçuklu ve Os
manlı Camilerinin sanat özelliklerini 
taşımaktadır. 

Genellikle klasik Osmanlı üslu
bunun hakim olduğu iç tezyinat ve 
yazı için - yerine göre- çini , mer
mer, sarı maden ve özel boya kulla
nılmış, vitray camları özel olarak imal 
ettirilmiştir. Minber, mihr~p, kürsü ve 
sütunlar da mermerden yapılmıştır . 

Kocatepe Camii külliyesinde 
1000 otoluk kapalı otopark, 650 kiş ilik 

modern bir konferans salonu , kütüp
hane, gasilhane ve son cemaat 
mahalli altında büyük bir çarşı da bu
lunuyor. 


