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BAŞYAZI 

Vakfımızın, 9 uncu Genel Kurulu 9 Mart 1991 
Cumartesi günü yapıldı. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi iki yıllık bir Mütevelli 
Heyet dönemi çalışmaları, Genel Kurulumuz 
tarafından değerlendirildi ve ibra edildi. Bu Genel 
Kurulda, Türkiye Diyanet Vakfı'nın geleceğini ilgilen
diren çok değerli konuşmalar yapıldı. Işık tutucu te
mennilerde bulunuldu. Sonuç olarak iki yıllık bir 
dönem için yeni bir Mütevelli Heyeti görevlendirilmiş 
oldu. Yeni Heyet eskilerin bırakt ığı yerden hizmet 
bayrağını daha ilerilere götürme gayreti içerisinde 
bulunacak, Cenab-ı Hakkın yardımı ile hayırlı hiz
metlere vesile olacaktır. 

Malüm olduğu gibi tarih boyunca Vakıflar, hayır 
duyguları ile kurulmuş ve içinde bulundukları ce
miyetlerde en güzel sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma örnekleri vermişlerdir. 

ikibinli y ı llara hazırlanan insanlığın yaşadığı 
dünyanın bugünkü çalkantıları sebebiyle Vakıf gibi 
gönüllü hizmet kuruluşlarına her günden daha fazla 
ihtiyaç vardır. 

insanlık ailesi içerisinde, Türkiyemizin içinde 
bulunduğu hızlı değişmelerin, milli ve manevi 
bünyeye zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin 
alınması zarureti vardır. Bu tedbirleri alma görevi de 
öncelikle Devlete düşmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerde, gelişmiş ülkelere nazaran bu tedbirlerin 
müessir bir şekilde alındığını söylemek herhalde 
mümkün değildir. Ülkemizde _çeşitli konularda kuru
lan Vakıflar, devletin yetişemediği yerlerde halkımıza 
hizmet sunmak gayreti içerisinde bulunmaktadırlar. 

Çeşitli konularda faaliyet gösteren Vakıfların 
olumlu hizmetleri memnuniyetle müşahede edil
mektedir. Diyanet işleri Başkanlığı hizmetlerini des-

teklemek amacıyla kurulan Vakfımız, 16 yılda büyük 
mesafeler katetmiştir. 

Diyanet işleri Başkanlığı hizmetlerini destekle
mek yanında fakir vatandaşlarımızın dertlerine der
man olmaya çalışan Vakfımız, sağlık, eğitim, kültür 
konularında da önemli hizmetler vermektedir. 

16 yıl gibi uzun sayılmayan bir zaman boyunca 
Vakfımız , yurtdışında yaşayan işçi vatandaşlarımızın 
milli ve manevi değerlere, vatanlarına bağlılıklarını 
artırıcı nitelikte kültürel hizmetlerde bulunmuş, bunun 
hayırlı sonuçları da görülmeğe başlanmıştır. 

Dünyada mevcut bloklardan birinin yıkılıp 

dağılması ile önümüze, milletçe yüklenmek duru
munda olduğumuz şerefli bir sorumluluk çıkmış bu
lunmaktadır. Sovyet Rusya bloku içerisinde milli ve 
manevi hayatlarından uzak yaşamaya mahkum 
edilmiş bulunan milyonlarca Müslüman Türk'ün 
ülkemizden beklentileri vardır. Onların milli ve mane
vi hayatlarının imarında Vakfımıza büyük görevler 
düşmektedir. 

Bu şerefli görevi, kudreti nisbetinde 
yüklenmeye hazır olan Vakfımızın, başlattığı hizmet
lerin devamı için Merkez ve 739 şubesi ile bir sefer
berliğe ihtiyacı bulunduğu izahtan varestedir. 

Bu itibarla; önümüzdeki iki yıllık Mütevelli Heyet 
döneminde fedakar merkez ve şube mensup
larımızın, hayırsever halkımızın hizmet konularında 
daha fazla çaba göstereceğine inanıyor ve esaret
ten kurtulma mücadelesi veren bütün müslüman 
toplumlara Cenab-ı Hakkın yardımını diliyoruz. 

Rıza SELİMBAŞOGLU 
Türkiye Diyanet Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı 
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VAKFIMIZIN 9 NCU OLAGAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI YAPILDI 

Genel Kurul Toplantısı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Halit GÜLER'in açış 
konuşmasıyla başladı. 

Açış konuşmasından sonra Divan seçimine geçildi. 
Divan Başkanlığına Mehmet KERVANCI , Başkan 

Yardımcılığına Ahmet UZUNOGLU, katipliklere Mehmet 
ÇİÇEK ve Mehmet AL TUN KAYA seçildi. 

Gündemin üçüncü maddesi gereği , faaliyet raporunun 
okunması , müzakeresi ve ibrasına geçildi. 13 Mart 1989 tari
hinde göreve başlayan Mütevelli Heyetimizin iki yıllık icraatını 
kapsayan Faaliyet Raporu, kitap olarak bastırılarak 15 gün 
önceden Genel Kurul üyelerimize gönderilmişti. Mütevelli 
Heyet üyesi Hayrettin ŞALLI faaliyet raporunu sunmak üzere 
kürsüye gelerek ana hatlarıyla çalışmaları anlattı. 

Faaliyet raporunun okunmasından sonra, rapor 
üzerinde müzakereye geçildi. İki yıllık icraatı değerlendirmek 
üzere; Genel Kurul üyesi Dr. Tayyar AL Ti KULAÇ, Fahri 
DEMiR, Şemsettin YAZIRLI, Dr. Lütfi DOGAN, Fahri 
KAYADIBI ve Mustafa ATEŞ söz alarak rapor hakkındaki 
görüşlerini sundular. 

Mütevelli Heyeti Başkanımız Halit GÜLER, rapor üzerine 
söz alan genel kurul üyelerinin üzerinde durdukları hususlarla 

ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konuşmadan sonra Faaliyet 
Raporu, Genel Kurul üyelerince ittifakla kabul edildi. 

Denetim Kurulu üyeleri ile bütün mesaisini Vakfa veren 
Mütevelli Heyet üyelerine ödenecek aylık ücretin, Mütevelli 
Heyet Başkan ve üyelerine ödenecek yolluk ve hakkı huzur 
miktarının tesbiti, verilen bir önerge doğrultusunda kabul edil
di. 

Seçimlere geçilerek adaylartesbit edildi. Yapılan gizli oyla
ma sonunda; Rıza SELİMBAŞOGLU, Ahmet UZUNOGLU, 
İrfan YÜCEL, Niyazi BALOGLU, Kemal GÜRAN, Şükrü 
ÖZTÜRK ve İsmail ÖNER Mütevelli Heyeti asil üyeliklerine 
seçildiler. 

Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan Abdulbaki 
KESKiN, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. M. Said 
YAZICIOGLU, Hayrettin ŞALLI , Dr. Tayyar ALTIKULAÇ, 
Yakup ÜSTÜN, Mehmet ÇİÇEK, Halit GÜLER, Fahri DEMİR, 
Nurullah SOYAK ve Rasim ASLAN; Vakfın güçlenmesi, 
hizmetlerini daha ileri düzeye getirmesi için önerilerde 
bulundular. Yeni Mütevelli Heyeti'ne her konuda yard ımcı 

olacakları nı belirten Genel Kurul üyeleri, 9 ncu Olağan Genel 
Kurul'un Vakfımız için hayırlı olmasın ı dilediler. Toplantı eski 
Diyanet işleri Başkanı Dr. Tayyar ALTIKULAÇ' ın Kur'an-ı 
Kerim tilaveti ile sona erdi. 

• 9. Olağan Genel Kurul sonunda seçilen Mütevelli Heyetimiz ilk toplantısında 
(Soldan) Mütevelli Heyet üyesi İsmail Öner, Niyazi Baloğlu, Kemal Güran, 

Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza Selimbaşoğlu, Mütevelli Heyet İkinci Başkanı irfan Yücel, 
Mütevelli Heyet üyeleri Ahmet Uzunoğlu ve Şükrü Öztürk. 
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GENEL KURUL TOPLANTISINDAN NOTLAR 

AÇIŞ KONUŞMASI 

Muhterem Başkanım, Türkiye Diyanet Vakfının muhterem Genel Kurul üyeleri, 
degerli huzurlarınızda ve izinlerinizle Türkiye Diyanet Vakfının 9ncu Olagan Genel 
Kurul toplantısını çalışmalara açıyorum. 

Böylece değer1ı· i/gilerinizle Türkiye Diyanet Vakfının 9ncu Olagan Genel Kurul 
Toplantısını da akdetmiş olacagız. Bu zamana kadar olan Genel Kurul toplantılarımızın 
ve çalışmalarımızın hayırlı, uğurlu, bereketli olduğu gibi, bu toplantımızın da hayırlı 
ugurlu olmasını, gelecege matuf, yararlı kararların alınmasına vesile teşkil etmesini 
Cenab-ı Haklan niyaz ediyorum. 

9ncu Olağan Genel Kurul çalışmalarımızın, değerli i/gılerinizle, değerli katkılarınızla, 
degerli tek/ı7 ve temennileniıizle, çok faydalı olacagı ve bundan sonraki çalışmalara da ışık 
tutacağt, yol göstereceği inancındayım. 

.A. Mütevelli Heyeti Başkanı Halit 
Güler, açış konuşmasını 

yaparken ... 

Fazla vaktinizi almadan degerli huzurlarınızda, izıiıleniıizle divan seçimıiıi yapmak 
suretiyle kongremizi başlatmış olacağız. Teşriflerinizden dolayı Mütevelli Heyetimiz 
adına derin saygılarımt, teşekkürlerimi, şükranlarımı sunar, hepıiıizi saygıyla selamlarım. 

MÜZAKERE KONUŞMALAR/ 

Dr. Tayyar ALTIKULAÇ 
Vakfın gerçekten Muhtevalı iki yıl geçildiğini ve varlığını hayra 

sar/elliğini, pek çok hizmet konularına koşturulduğunu, geçmiş yıllara 
nisbetle Vakfın daha çok tanıtılarak, kamuoyunda daha sıcak ve sem
patik bir gönJn!Oye kavuşturulduğunu beliıtli. 

imam hab'p lisesi binalannın MEB'na devredilmesi konusuna da 
değinen AL TIKULAç, "Vakıf olarak üniveısitelenn ve MEB'nın ödenek 
tahsis edemediği konularda, din eğilimi müesseselerinin, ilahiyat 
fakültelennin, halla diğer okullanmızın pek çok ihtiyaçlanna, senedim,: 
zin imkan verdiği ölçıJde koşvyoruz. MEB'nın kvllarıdığı binalar için, tah
sisatı varsa kira vermesı; tahsisatı yoksa bu binaların onarımı ve 
bakımını üstlenmesi gereldr"de<fı. 

Dr. Fahri DEMİR : 

Vakfın lican faaüyedenne ve şubelen'ınizce bağış toplanması ko
nusuna değinen DEMiR, imam hatip liseleri husLJSurıda da "bu liselenn 
pınl pırıl Mu/mas, gerekmektedir. Bunu sağlayamıyorsak imam hatipli
sesi binalannı hazineye devredelim. "dedi. 

Şemsettin YAZIRLI : 

Mütevelli Heyetimizin yaptığı çalışmalar ve Faaliyet Raporu 
hakkında görüşlerini anlatan YAZIRLI, Vakfın, Diyanet işleri 
Başkanlığı'nı daha fazla desteklemesi gerektiğini söyledi Ayrıca 
işletme ve iştiraklenmiz, Koca/epe Camii'nin altındaki gasılhane ve Ko
ca/epe Camii dış avlusunun tecridi husus/anrıda da görüşlenni dı'/e gelir
ci. 

Dr. Lütfi DOGAN 
Vakfımızın faalı'yet alanının giderek genişlediğini anlatan 

DOGAN, vakfımızın hata kabul etmeyecek bir özellikte olduğunu, 
bunun için giderek profesyonel kadrolara ihtiyaç duyulduğunu 
hatır/allı. 

Avrupa'da vakfımızın yaptığı çalışmalardan da bahsederek, 
"Avrupadaki hizmetleri vermemiş olsaydık ne olurdu? Bu hizmetleri 
şükranla karşılıyorum"dedi. 

Fahri KAYADİBİ 

Dünyanın hızla değiştiğini ve geliştiğini, vakfımızın da bu 
gelişmelere ayak vydvrması gerektiğini söyleyen KA YADIB/, ayrıca 
Türk-lslam Mimarisinin geliştirilerek günümüzde bir ekol 
oluşturulmasının önemine değindi. 

Mustafa ATEŞ : 

Vakfımızın cami, okul gibi inşaatlara yatınm yaptığın1, .zamanla bu 
yerlerde hizmet yünJ/ecek insanlara da yatırım yapılmasını isteyen 
ATEŞ, bölgelerdeki büyük şehirlerimize eğitı'ın merkezleri yapılmasına 
ihb'yaç dvyulduğvnv an/allı. 

Halit GÜLER 

Faaliyet raporu hakkında dile getirilen görüşleri değerlendirmek 
üzere Mütevelli Heyetimiz adına söz alan GÜLER, "Gösterilen bv 
yakın ve dı'kkatli ilgiye, konuşma yapan hocalarımıza, arkadaşlarıma 
teşekkür edı'yorum." dedi. 

imam hatip lisesi binalarından bazılarının MEB'na bir protokolla 
devredildiğini, binaların kullanım amacının imzalanan protokolda berırtil
diğini, binaların bu amaç dışında kullanılamayacağını hatırlatan GÜLER, 
"Bu binalar hizmet dışında kvllanıldığı takdirde mezkur menkulleri 
Vakfa iadesi istenebilecektir"dedi. 

iki yıl içinde hedeflenen tüm çalışmaları en iyi şekilde yerine getir
mek için çaba harcandığını, bu doğrultuda hazırlanan çalışma programı 
ve icra planının da uygulandığını anlattı. 
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DİLEK VE TEMENNİLER 

Dr. Abdulbaki KESKİN 

Konuşmasında dünyadaki gel i ş

meler ı şı ğ ı nda, ülkemizde yapı lması ge
reken çalışmaları anlatan KESKİN'in 
konuşmasını paragraf başlıklarıyla aynen 
yayınlı yoruz. 

''Son yıllarda dünyada önemli, sos
yal, ekonomik, polıtik gelişmeler oluyor. 
Yeni rejimler oluşuyor, degerler, kavramlar 
yeni anlamlar kazanıyor. Dünyadaki bu 
gelişmeler yurdumuzu da, toplumumu
zu da etkiliyor. Sosyal yapıda olması itiba
riyle özellikle halkımızın, milletimizin 
kültürüne ve sosyal yapısına yönelik hiz
metler aızetme durumunda olan Diyanet 
işleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın hizmetlerinin de bu anlamda 
değerlendinlrnesi, yönlendinlmesi geregı: 
ne inanıyorum. " 

"Amerika polıtikasına yön veren bir 
kuıvluşun aıkasında bir vakıf var. Bu kuru
luş bir vakıf, fakat kuruluş, kendi 
bünyesinde temin ettıği bir takım 
araştırmacılarla, ilim adamlarıyla, çeşılli ko
nularda uzmanlaşmış elemanlarıyla hep 
fikir üretiyor, proje geliştiriyor. Bu projelerin 
uygulama alanına konması için çaba 
harcıyor. Düşünce üreten bir kuruluşun, 
bir müessesemizin himayesinde, mali 
desteğinde, önderliğinde hemen kurul-

Hayrettin ŞALLI 

"Avrupa veya Tüıkiye'de finans ku
rumu kurulması konusunda zaman 

.A. Hayrettin Şallı 

ması gerektiği kanaatindeyim. ıslam 
Araştırma Merkezi'nin bugünkü süratli 
gelişmelere ayak uyduracak kapasitede, 
yapıda olması gerekiyor." 

''Körfez harbinin başlamasına te
kaddüm eden ikigün içerisinde George 
Bush iki papazı çağırıyor ve herkesin 
önünde soruyor. "Bir harp açılacaktır. 
Fakat bu harbin meşru olup olmadığı 
hakkında vicdanen müsterih olmak istiyo
rum, din adamı olarak ne diyorsunuz? 
Papaz "Bu meşru bir harp değildir" diyor 
ve yazılı olarak açıklıyor. Batıda din i/işkisı; 
siyasi otorıte ilişkisi hangi ölçülerde 
gelişiyor, hangi ölçülerde yaşıyor. ? " 

''Şimdiyurtdışındaki hizmetlerimizi 
düşünün, biz orada taşa toprağa yatırım 
yaptık. Mesela Köln'de bir yerimiz var. Bıi 
cuma günü, yabancı kültür ortamında ye
dibin vatandaşımız orada bir araya gelebı: 
liyor, birlikte namaz kılabiliyor. Her tüıtü sos
yal müesseseyi de modern manada 
bünyesinde toplamış bir kuruluş. 
Belçika'da var, Hollanda da var ve diğer 
Avrupa ülkelerinde var. Bugün daha da 
ııerigiderek Amerika'da belkide Mosko
va'da böyle müesseseler açacağız. 55 
milyon insan açmış ellerini bize bakıyor. 
Bizim fonksiyonumuz sadece Türkiye 
içerisinde de sınırlı değil. " 

zaman uyarılar aldık. Bunun üzerine bir 
ön inceleme yaptık, hakikaten Avrupa'da 
ve Türkiye'de (finans kurumu) kurmak 
mümkün, müslümanların verdikleri ifade
lere göre yahut araştırmalarımızın verdıgi 
sonuçlara göre bunlar, gerçekten iyi gelir 
kaynakları olabilecek durumdadır. " 

"Hizmet sektörü Türkiye'de yeni 
gelişen bir sektör, ancak bu sektörde 
eğitim noksanlığı çok büyük. Bu konu 
geliştıiildıgi zaman istikbali olan çalışma 
alanıdır. Şiıketimiz hem bizim hizmet ko
nularımızda çalışabilir. Hem de dışarıdan 
iş alarak Vakfa gelir kaynağı sağ/aya!ilir. 

Komaş konusuna da değinen 
ŞALL/: 

5 

• Dr. Abdulbaki Keskin 

''Şimdi Avrupadaki birinci nesil va
tandaşlarımız1, bazı nasihadarla, vaazlarla 
tatmin ediyoruz. Ancak ikinci nesle birşey 
vermek zorundayız, ilmi birşey vermek 
zorundayız. Aksi takdirde onları tatmin et
memiz mümkün değil. Anadolu'nun 
göbeğinden inen vatandaş, vaizi 
hürmetle dinliyor. Ancak onun çocuğu 
başka bir kültür ortamında kafasında bir 
takım sorularla yetişiyor. Bu sorulara 
cevap verecek bir araştırma kurulu 
oluşturulmalıdır. " 

"Bugün Amerika'da 9 milyon kadar 
müs/üman var. Bunların içerisinde de 
300 bin kadar Müslüman Türk bulu
nuyor. Bunların pek çoğu entellektüel ve 
1900 ıle 1920 yılları arasında gitmiş. Şimdi 
oraya da bir müessesemizin açılması 
lazım." 

Devlet Planlama Teşkilatı modem 
mağazacılık konusunda araştırma yap
mış. Bu konuda teşebbüs sahiplerine 
yol göstermek için bazı kararlar alınış. Bir 
tanesişöyle: Ankara'ya ve dıger büyük 
şehirlerıirıize büyük modern mağazalar, 
süpermaıketler kurulmalı. Ankara'ya da 3 
tane kurulmalı. Bunlardan bir tanesi de 
Koca/epe semtinde olmalı. Kuruluş 

çalışmaları yapılan Komaş, 'Tüıkiye Diya
net Vakfı'nın en büyük yatırımı olduğu 
için Mütevelli Heyetimiz bu konuyu hiç bıi 
zaman ihmal etmemiştir" diyerek söz
lerine son verdi. 
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Prof. Dr. M. Said YAZICIOGLU 

Değerli Genel Kurul üyeleri, 

Türkiye'den kısa bir değerlendirme yapıp , bun
dan sonra Genel Kurul ile ilgili bazı tesbitlerimi, bazı 

değerlendirmelerimi ve düşüncelerimi ifade etmeye 
çalışacağım. 

Doğu blokunun şimdi geçirdiği radikal 
değişiklikler yüzünden İslam dünyasıyla 
batı dünyası yüzyüze gelmiş sayılabilir. 

Dünya çok hızlı değişimlere sahne oluyor. Blok
lar yıkılıyor. İçinde bulunduğumuz bölgede ileriye 
matuf yeni düzenlemelerin hesapları yapılıyor. Doğu 
bloku, bir yıl gibi milletlerin tarihinde çok kısa 

sayılabilecek bir sürede tamamen alt üst oluyor. 
Doğu blokunun şimdi geçirdiği radikal değişiklikler 
yüzünden İslam dünyasıyla batı dünyası yüzyüze 
gelmiş sayılabilir. Çünkü gerçekten doğu 

dünyasındaki köklü değişiklikler herkesi hayretler 
içerisinde bırakmıştır. Orada büyük bir manevi 
uyanış, manevi canlanma sözkonusudur. Bu manevi 
uyanış , ister bizim dinimiz lslamiyet açısından, ister
se Hristiyan dünyası açısından, her iki açıdan da söz 
konusu ... Tabi bu hadisenin hemen akabinde içinde 
bizim de kısmen yaşadığımız ve gerçekten millet ola
rak, olup bitene üzüldüğümüz körfez krizi gelip ya
manmıştır. Bu hadise de önümüzdeki yıllarda daha 
pek çok tartışılacak, toplumları etkileyecek bir hadi

se olarak değerlendirilebilir. Bütün bunlar 2000'li 
yıllara doğru çeşitli yönleriyle tartışılacaktır. Doğu 

dünyas ıyla batı dünyasının yüzyüze gelişi, yakın ve 
uzun vadede, başta ülkemiz açısından olmak üzere, 
doğu dünyası ve islam dünyası açısından getirebile
ceği pek çok sonuçlar olduğunu söylemek bir keha
net olmasa gerek. Bizi ilgilendiren, bu sonuçlardan 
yakın ve uzun vadede ülkemizin ne ölçüde etkilene
ceğidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın 
lağvedilmesini, kalmasını ya da bazı 

değişlkllkler yapılmasını isteyen görüşler 
artık gündeme geliyor. 

Bunların şimdiden araştırılıp üzerinde durulması 

gereken hususlar olduğu muhakkak. Burada, Ameri
ka'da ve Avrupa'da olduğu gibi, bu konularla ilgili 
araştırma merkezlerimiz maalesef yok. Bu konular
da, günlük gazetelerin çok basit değerlendirmeleriyle 

veya bu konuda yapılan çeşitli yorumlarla bir kanaata 
varmaya çalışıyoruz. Bunun ne derece s ıhhatli 

olduğu da tartışılır. Hızla 2000'li yıllara doğru gidiyo-
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• Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. 
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ruz. Bu ortam içerisinde, ki bu fevkalade kaypak bir 
ortamdır, bu ve buna benzer bizim bilgi alanımız ile il
gili hususlar, konular daha uzun yıl l ar tartışılacaktır. 

Şimdiden tartışmaya başladık. Diyanet İşleri 

Başkanlığı'n ın konumu bile biraz önce tartışmada söz 
konusu oldu. 

Büyük beklentiler vardır bunları 

karşılamaya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 

imkanları kafi gelmez. Zaten yurtiçinde 
bile kafi gelmiyor. Dolayısıyla Diyanet 

Vakfı ile müşterek bir çalışma 
sözkonusudur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağved ilmesi ni, kal
masını ya da bazı değişiklikler yapılmasını isteyen 
görüşler artık gündeme geliyor. Türkiye'de bu mana
da yaşanan değişikliklere dikkat etmek lazım. Haki
katen son yı l larda Türkiye'nin pek alışık olmadığı 
üslupta bir tartışma ortamı oluşmaktadır. Bunu şahsi 
değerlendirmem olarak son derece sağlıklı bir ortam 
kabul ediyorum. Hangi konuda, hangi seviye
de,hangi fikirde olursa olsun hiçbir kısıtlama 

yapılmadan rahatlıkla istenild i ği şekilde tartışılması 

yararlıdır. Bu ortam şahsen beni endişelendirmiyor, 
korkutmuyor, bilakis ileriye daha umutla bakmama 
yol açıyor. Diyanet işleri Başkanlığı da bu ortam 
içerisinde elindeki imkanlarla, 60 milyonluk Türk 
insanına ve yurtdışındaki müslüman soydaş ve diğer 
müslümanlara hizmet götürmenin heyecanı içerisinde 
çırpınıyor. Tabi yurtdışına götürdüğümüz hizmetler de 
önemli bir mahiyet arzetmeye başlamıştır. Avrupa 

ülkelerindeki hizmetler hepinizin malumudur. Buna 
şimdi Sovyet dünyasındaki , değişik cumhuriyetlerde 

yaşayan müslüman soydaşlar ım ı z ve diğer 

müslüman ların beklentileri ilave e?ilmiş durumdadır. 
İnşallah önümüzdeki haftalarda Moskova Büyük
elçiliği nezdinde bir müşavirlik, Sayın Cumhur
başkanımız tarafından açılışı yapılacak olan Bakü 
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Başkonsolosluğu nezdinde de bir Din Hizmetleri 
Ateşe liği kurulacakt ı r. Böylece oradaki beklentilere, 
Avrupa'da olduğu gibi cevap vermeye çalışacağ ı z. 

Türkiye'ye bir okadar da Türkiye dışındaki nüfusa 
hizmet götürme sözkonusudur. Bu konuda on ların 

büyük beklentileri vardır. Bunları karşılamaya Diya
net işl eri Başkanlığı'nın imkan l arı kafi gelmez. Zaten 
yurtiçinde bile kafi gelmiyor. Dolayısıyla Diyanet 
Vakfı ile müşterek bir çal ışma sözkonusudur. Zaten 
yurtdışına götürülen, bilhassa Sovyetlere götü
rülecek hizmetler ile ilgili her iki kuruluş temsilcilerin
den oluşan, üst düzeyde bir heyet oluşturulmuş ve 
çalışmalara başlanmıştır. 

İş in temelinde yatan bir hususa yine kısaca 
değinmek istiyorum. Gerek yurtiçinde gerekse 
yurtd ışında sürdürülen bu hizmetleri D.İ.B. kendi per
soneliyle yap ıyor. 80 bin civarında personelimiz var. 
Bu personelimizin 70 binden fazlasının en tahsillisi, 
imam hatip lisesi mezunudur. Türkiye'de 65 binden 
fazla cam i vardır. Her camide bir görevlimizin 
olduğunu düşünürsek, 65 bin kişiyle biz hergün en az 
üç sefer, beş sefer vatandaşım ızla karşı karşıyay ız. 

Onlara hizmet götürüyoruz. Kiminle? imam hatip lise
si mezunu seviyesinde olan arkadaşlarım ı zla. imam 

hatip lisesi mezunu kim? Bunu o müesseseyi 
küçümsemek için ya da başka bir gayeyle 
söylemiyorum. imam hatip lisesi mezunu biraz din 
kültürü olan, lise seviyesinde kültür alm ış bir kimse
dir. Bunun aksini hiç kimse burada iddia edemez. 
Şimdi belli ölçüde din kültürü ve lise seviyesinde 
genel kültürü olan bu kadar sayıdaki elemanımız ile 
biz, bu kadar karmaşık bir ortam içerisinde vatan
daş ı mıza rahberlik etmeye çalışıyoruz . Kendi bilgi 
alan larım ız ile ilgili konularda onlara yol göstermeye 
çalış ı yoruz. Zaman zaman bu tabloyu düşündüğüm 
de diyorum ki, bu kadroyla D.İ.B. iyi hizmetler verdi. 
Genelde değerlendirdiğimiz zaman iyi hizmetler 
verdiğini müşahade ediyoruz. Çeşitl i illere yaptığımız 
seyahatlerde ha l kımızın bu müesseseye karş ı 

duyduğu büyük ilgiyi ve saygıyı görüyoruz. Demek ki 
vatandaşın bu seviyede de olsa verd iğimiz hizmet 

için şükran duygusu sözkonusudur. Ama bunu, bu 
karmaş ı k ortamda ve Türkiye'nin çok hızlı değ işimi 

içerisinde takip etme imkanı kesinlikle yoktur. Bunun 

için bizim bir kısım tesbitimiz oldu. 

D,İ.B.nda da bir yapı değlşll<ı;ği 

mutlal<a gerekir. 

Bu kadroyla yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında 
da hizmet vermeye çalışıyoruz . Her işin konuşulup 
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tart ış ıl dığı, daha önceden tabu olarak kabul edilen, 
ağza bile atmaya cesaret edilemeyen baz ı kavram
ların , bugün rahatlıkla tartışıld ı ğı bir dönemde, Diya
net İşleri Başkan l ığı'nında konumu bu tartışmaların 
d ışında kalamaz. Nitekim katmıyor da. Zaman zaman 
ciddi olsun, gayri ciddi olsun bu tartışmaların içinde 
kendimizi buluruz. Ben şahsi kanaat olarak mevcut 
statümüz ile halkımızın , ş i mdiki ve ileride daha 
çoğalacak beklentilerine tam cevap verebileceğimiz 
kanaatında deği l im. Tartışmalara yeni bazı boyutlar, 
daha gerçekçi temeller getirmek için bizim de kendi
mize göre bazı hazırlıklarım ı z vardır. Ortamı 

geldiğinde bunları biz de kamuoyunun dikkatine 
sunup, tartışmaya açacağız. Çünkü, herkesin görüş 
ifade ettiği bu hassas konularda, bizim yönlendirici, 
belirleyici, tartışmalara açıklık getirici kapılar açmak 
görevimizdir. Yani D.İ.B .nda da bir yapı değişikliği 
mutlaka gerekir. Diyanet işleri Başkanlığı 1924 
y ı lında kuru lmuş olan bir teşkilattır. O zamandan bu 
zamana yapıda değişen pek fazla birşey yok. 
Teşkilat çok büyümüştür, eskiden 3 bin-5 bin pers~
nelle başlayan teşkilat, şimdi 80 binlere kadar 
gelmiştir, hızla da art ı yoruz. Teşkilatlanmada zaman 
zaman ihtiyaç hissedildiği ölçüde düzenlemeler 

yapılmıştır, halen de yapılıyor. Fakat bunlar daha 
ziyade teşkilat bazında yapı lan düzenlemelerdir, de
ğ işikl iklerd i r. Müessesenin temel yapısı içerisindeki 
yerini ve konumunu, daha ciddi, tutarlı , daha iyi hiz
met verebilecek bir tarzda oturtmak gerektiği 

düşüncesindeyim. Yapılanmada bir değişikliğe gidil
mesinde zorunluluk vardır. Yoksa biz bu seviyemizle 
önümüzdeki 2000'li yı llarda, bizden beklenen hizmet
leri bile yerine getiremeyeceğ im iz kanaatindeyim. 

Diyanet Vakft 'nın 

ileriye dönük çalışmalarının cl;ıha başarılı 

kılınması için, kendi içerisinde yeni bir 
hizmet anlayışı ve yeni bir yapı/anma ile 
kendisine dat,a iyi hizmet verebilecek bir 

hüviyet alması elbette gerekir, 

Bu kısa değerlendirmeden sonra, Genel Kurulu 

mün~sebetiyle Türkiye Diyanet Vakfı'nada kısaca 
temas etmek gerekirse; nasıl D.İ.B. bünyesinde bir 
yapı değ i şikl iği sözkonusu ise, Türkiye Diyanet 
Vakf ı 'nın ileriye dönük çalışmalarının daha başarılı 

kılınması için, kendi içerisinde yeni bir hizmet 
an lay ış ı ve yeni bir yapılanma ile kendisine daha iyi 
hizmet verebilecek bir hüviyet alması elbette gerekir. 
Başkanlığın bunu yapması ne kadar zorsa, Vakfın 
bunu yapması o kadar kolaydır. Çünkü, Türkiye Diya-
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net Vakfı devlet kuruluşu değildir, özel bir kuruluştur. 
Kendisine ait tüzüğü ve yönetmeliği vardır. Bunların 
tasarrufunu, resmi bir kuruluş olan Başkanlıktan 
daha kolaylıkla yapabilecek bir st::ıtüye sahiptir. 

Zaman zaman arkadaşlarımla da tartışdığımız bu 
konuyu, burada, Genel Kurul ht.Jzurunda da ifade 
etmek istiyorum. Genel Kurul'un daha geniş tabana 
yaygınlaştırılması kanaati bende vardır. 

Arkadaşlarımızın bir kısmı çeşitli mülahazaiarla 
bu düşünceye katılmıyor olabilirler. Geniş katılımdan 
kastım, il müftüsü seviyesindeki arkadaşlarımızın bu 
Genel Kurulun tabi üyeleri olmalarıdır.İl müftüleri 
olunca, Başkanlığın merkezindeki belli seviyedeki 
bürokrat arkadaşlarım, memur arkadaşlarım da 
katılabilir. Bunu şu açıdan düşünüyorum: D.İ.B. ve 
Diyanet Vakfı'nı birbirinden ayırmanın imkanı yok. 
Bunlar iç içe girmiş iki kuruluş. Bu kuruluş, 7 40'a 
yaklaşan şubesiyle bu hale, bu yapılanma biçimine 
gelmiş, geçen yılki hac krizi sebebiyle haklı olarak il 
ve ilçelerde ki şubelerden destek bile istemiştir. Bu 
Vakfın organları onlardır. Vakıf onlar sayesinde ayak
ta duruyor. iki senede bir yapılan Genel Kurul'a, 
Diyanet Vakfı'nın illerdeki şube başkanları seviyesin
de olan il müftüsü arkadaşlarımızın katılmasının 
bence hiçbir mahzuru yok. Katılır, tenkitleri varsa 
tenkitlerini yapar, eksik gördüğü şeyleri söyler. İki 

senelik'kendi çalışmasının ve bağlı bulunduğu kuru
luşun çalışmalarının muhasebesi yapılır. Tabi dar bir 
kadro ile bu işin götürülmesi de bir düşüncedir. 

Diyanet camiasını bir aile kabul edersek, bu çok 
geniş bir aile kurumudur. Bu geniş aile oranında genel 
kurulunu icra etmesinde bence bi_r sakınca yok. Daha 
demokratik, daha geniş katılımlı olursa pek çok 
sepekülasyonun, ileri geri söylenen şeylerin önüne 
geçilir. 

Vakfm çalışma anlayışıyla 

D.i,B, nın çalışma anlayışı farklıdır. 

Bir il müftüsü arkadaşım biraz önce burada 

konuştu. "Biz olandan bitenden bir ölçüde haberdar 
oluyoruz, ancak bazı konularda hiç birimizin haberi 
olmuyor" v.s gibi ifadeleri oldu. Kendisinin genel ku

rula katıldığı için biraz bilgisi var, Fakat kurula 
katılmayan pek çok arkadaşımız da var. Şimdi bu tür 
sızlanmaların önüne geçmek için, bu şekilde bir 
yapıya gidilmesinde şahsi kanaatim olarak fayda 
görüyorum. Hatta ben biraz daha değişik bir 
düşünceyle bu genel kurula il müftüsü arkadaşlarımın 
müşahit sıfatıyla çağrılmalarını da teklif etmiştim. 

Tabi onlar genel kurul üyesi olmadığı için belki oylama 
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safhasına katılmayabilirlerdi. Ancak genel kurulun şu 
ana kadar devam eden tarzını dinleyebilirler, ondan 
sonra da ayrılabilirlerdi. D.I.B. 'nda bu hizmeti ne 
kadar yürütüyorlarsa, Türkiye Diyanet Vakfı ile ilgili 
hizmeti de yürütüyorlar. Her iki görevi de uhdelerinde 
bulundurmaları sebebiyle bu işin içine girmiş arka
daşlarımızın mesul oldukları müessesenin genel ku
ruluna katılmaları da herhalde büyük bir sıkıntı ver
mez. Tabi Vakfın çalışma anlayışıyla D.İ.B.nın 
çalışma anlayışı farklıdır. Başkanlık bir devlet 
müessesesidir. Türkiye Diyanet Vakfı daha serbest 
çalışma durumundan doğan bir kuruluştur. Yani birisi 
özel sektör, diğeri resmi sektör. Özel sektör, özel 
sektörün ruhu içerisinde çalışmalıdır. Türkiye Diyanet 
Vakfı da katı bazı bürokratik kurallar içerisinde kendi
sini sıkıştırıp kalırsa, biraz önce ifade etmeye 
çalıştığımız o geniş çalışma düzenini, çalışma 

anlayışını bulmakta güçlük çeker. Elbette özel bir 
müessesedir. Kendisinin belli esaslar çerçevesi 
içerisinde hareket etmesi lazım. Belli prensiplerinin, 
nizamlarının da olması lazım. Ancak, bunun çok daha 
sempatik bir yolunun bulunması gerekir. Ben bunu 
söylemekle, Türkiye Diyanet Vakfı bu fonksiyonu 
icra edemiyor demiyorum. Ancak görüldüğü 

kadarıyla, biraz daha fazla dramatik mekanizma 
içerisinde sıkışıp kalmadan, kendisini biraz daha 
rahat pozisyona sokması hizmet açısından iyi netice
ler verecektir. 

İlahiyat faki)ltesinin üstünde asgari 
2 yıl daha eğitim görülecek, 

ilahiyat fakültesi öğrencilerinin en 
kabiliyet/ilerinin seçilip eğitileceği, üst 
seviyede eleman yetiştirmeye şiddetle 

ihtiyacımız vardır. 

Bir hususa daha kendi ilgi alanım olması itibariy
le işaret etmek istiyorum. İslam İlimleri Araştırma 

Merkezi şeklinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın 

bünyesinde bir merkez kurulmuş bulunuyor. Bunla il
gili pek fazla bilgim yok. Kendi ilgi alanım olduğu için, 
onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Türkiye'de şu 
ihtiyaç artık çok çarpıcı olarak kendisini ortaya 

koymuştur. Biraz önce Başkanlığın personelinin tah
sil durumlarıyla ilgili kısa bir istatistik verdim. Yüksek 
tahsilli mezunlarımızın oranı % 6, yani 4000-4500 
civarında ilahiyat fakültesi mezunu istihdamımız var. 
Artık öyle bir yapıya geldik ki ilahiyat fakültesi mezu
nu olunca çok birşey oluyor değil. Bunların gerçekten 
çok üstünde, ortaya çıkan bu problemleri Türkiye 

çapında olsun, dünya çapında olsun, kendi bölgemiz 
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itibariyle olsun tahlil edecek ve yorumlar getirebile

cek, bu konularla bilgi üretebilecek, geliştirebi lecek 

bizim camiamızda elemanlara şiddetle ihtiyaç vardır. 
Biz bunu bir İslam Bilimler Akademisi veya İ lahiyat 

Akademisi şeklinde olabileceğini bir rapora döktük, 
yetkili makamlara sunduk. Yani ilahiyat fakültesinin 
üstünde asgari 2 yıl daha eğitim görülecek. İ l ahiyat 

fakültesi öğrencilerinin en kabiliyetlilerinin seçilip 
eğitileceği , üst seviyede eleman yetiştirmeye 

şiddetle ihtiyacımız vardır. 

Mevcut ilahiyat fakülteleri belli bir 
seviyeye gelme'den, l<ef!lroıarım tam 
kurmadan, yeni ilahiyat fakülteleri 

açmanın bir manası yoktur. 

Türkiye'de dokuz tane ilahiyat fakültesi var, biri 
de Şanlıurfadadır. O'nu ilahiyat fakültesi olarak 
görmekte benim tereddütlerim var. Şahsen ilahiyat 
fakültelerinin sayılarının artırılması taraftarı değilim . 

Çünkü mevcut ilahiyat fakülteleri belli bir seviyeye 
gelmeden, kadrolarını tam kurmadan, yeni ilahiyat 
fakülteleri açmanın bir manası yoktur. Şanlıurfa'daki 

İlahiyat Fakültesi'ne ben gittim, gördüm. Önce Bölge 
Yatılı Kur'an Kursu'na arkasından ilahiyat 
Fakültesi'ne gittim. Tabi Bölge Yatılı Kur'an Kursu
muz aşağı yukarı iki İlahiyat Fakültesi olur. Şanlıurfa 
İlahiyat Fakültesi bir barakada, kırık dökük bir iki 
eşyayla eğitimini sürdürüyor. Böyle ilahiyat fakültesi 
olacaksa hiç yaptırmayalım. Mevcutları düzenle
yelim, kendi iç bünyelerinde bazı ısl ahatlar yapalım 

daha iyi. İlahiyat fakültelerinin fonksiyonu nedir? 
Türkiye'de 8 -9 tane ilahiyat fakültesi kendi ördüğü 
duvar içerisinde ilim yapar. Bir araştırmacı kitap 
haz ırlayacaktır. 5-6 yıl onunla uğraşır, bir neticeye 
ulaştırır, onu 5 nüsha haline getirir, jürinin önüne 
gider, jüride hesabını verir. iş bittikten sonra on l arı 

kaldırır, dolaba koyar. İş bitmiştir. Ondan sonra bir 
başka safhada iş gelir, o safha da aynı bunun tek
rarıdır. Peki Türkiye'de ilahiyat fakültesi olarak, Diya
net olarak bu aç ıdan baktığımız zaman pek çok dini 
meselemiz var. Bunlardan biri bölük pörçük dini grup
lardır . Bir mecmua çıkarırlar, etrafında 40-50 kişi , 

100-200 kişi kümelenir. Bir başka grup bir başka 
mecmua ç ı karır onun etrafında da bir kümelenme 
olur. Bunlar, hep islami alanda, islamiyeti en iyi, en 
doğru şekilde kendilerinin anladığını söyleyen grup

lardır. Etrafında sempatizanlar vardır. Şimdi bunlar 
Türkiye'de kaç tanedir, çıkardıkları yayınlar nedir 

diye sorup.cevap bulabileceğimiz bir kuruluş yoktur. 
D.İ.B. bunu bilmez. Sazan bir vesileyle dergiyi bize 
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gönderirler, o za.man öğreniriz . İlahiyat fakültesin
dekiler ise hiç bilmez, oradakiler teziyle, alacağı aka
demik kariyerle meşguldür. Ben de ilahiyat 
fakültelerinin bir mensubuyum, dönüp gideceğim yer 
orasıdır. Fakat başkanlık sorumluluğunu taşıdığım 
andan itibaren o müesseselerle ilgili kanaatım tama
men değişmiştir. Tamamen hayatın dışında, hayattan 
kopuk, Türkiye'nin dini gerçeklerinin dışında bir statü 
içerisinde, bir yap ı içerisinde bir şeyler yapmaya 
çalışan müesseselerdir. Türkiye'deki üniversite sis
temi böyledir. 

Dünyanın hiçbir üniversitesinde üretilen 
,ilmin hapsedildiği, alıkonulduğu bir 

ülke bulamazsınız. 

'Her araştırma bu ülkenin ihtiyac;ına cevap 
vermeye matuftur. 

ilahiyat fakülteleri böyledir de, ziraat fakültesi 
mensupl arı tarlada, çiftlikte midir? Herkes masasının 
başında deneylerle tüpün içinde birşeyler yetiştire
rek, birşeyler yapmaya çaHşır. Mesala Siyasal Bilgi
ler Fakültesi ile İçişleri Bakanl ı ğı arasında çok yakın 
bir alaka mı vardır? Kesinlikle yoktur. Her biri kendi 
faaliyetlerini yürütür, ya da yürüttüğünü zanneder. 
Dünyanın hiçbir üniversitesinde üretilen ilmin hapse
dildiği , alıkonulduğu bir ülke bu lamazsın ı z. Her 
araştırma bu ülkenin ihtiyacına cevap vermeye ma
tuftur. Araştırmacı , araştırmasına başlamadan önce 
bir ihtiyacı kavramıştır. O ihtiyaç doğrultusunda 
araştırmasını yürütür ve neticede ülkenin o problemi

ne ışık tutsun diye ortaya koyar. Bu konuda 
karşı laştığım bir hadiseyi ifade etmek istiyorum. Bu 
düşünceden hareketle, iki sene önce ilahiyat 
fakülteleri dekanlıklarına bir müracaatta bulunduk. 
Dedik ki bizim bazı sıkıntılarım ız ve problemlerimiz 
var. Mesela sayısı 5000'i geçen kur'an kurslarımız 
var. D.İ.B. olarak bunlarla ilgili düzenleme yaptık, 
bunları biraz daha değişik statüde tutal ı m istedik. 
Onlara bir sertifika veriyoruz, o sertifikayı kendimiz 
bile tanımıyoruz. Yani, sertifika hiçbir işe yaramıyor. 
Değişik bir statü nası l verebiliriz? Cuma günleri 65 bin 
camide; yaptığımız bir araştırma neticesinde 8-10 mil
yon insan 1-2 saat toplanıyor. Burada verdiğimiz hiz
met acaba nedir, ne ölçüdedir, ne yapmal ıyız, bunu 
nasıl daha iyi l eştirebiliriz? Bu ve buna benzer ... 
ilahiyat fakültelerimizde din eğitimi anabilim dalları 
var. Sosyoloji, pisikoloji, pedagoji, hepsi var. Hiç ol
mazsa bu anabilim dalındaki öğretim üyeleriyle, 
araştırmacı arkadaşlarla, bazı konuları , birlikte 
değerlendirirsek, bizim ihtiyaç hissettiğimiz alanlarda 
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araştırma yaparlarsa bizim bu düzenlemelerimize ışık 
tutarlar, biz de onlardan istifade edeceğimiz yerleri 

alırız . 

Bu kopukluk maalesef biraz önce 
söylediğim gibi ilahiyat fakülteleri ile 

D.i.B. arasında bir kopukluk değil, 

Türkiye'deki üniversite sisteminin 
pozisyonudur. 

Bu teklifimize bir iki fakülteden ciddi cevap 
geldi. Dikkate alınmadı diye 5-6 ay sonra ikinci defa o 
yaz ı yı ilgi tutarak, bir nüshasını da ilave ederek 
dedim ki ; böyle bir teklifimiz vard ı , böyle bir çalışma 
düzeni içerisine girerseniz, biz oradaki araştırmacı 
arkadaşlara imkanım ı z nisbetinde destek oluruz, 
imkan sağlarız , böylece araştırmalarını yapmış olur
lar. Hem de Türkiye'nin problemi olan bazı konu
l arında araştırma yapmış olurlar. Böylelikle bize ışık 
tutarlar, düzenlemeleri ona göre yaparız . Bu 
müracaatlarımızdan bir sonuç çıkmadı. Kend i 
fakültemde iki ay önce söz konusu edince, bununla 
ilgilenen arkadaşlar hayret ettiler, hiç böyle birşey 
duymadık dediler. Daha sonra araştırdılar 

arşivlerinden iki yazıyı da çıkarıp getirdiler. İki yazı 
gönderiyorsunuz, sonucunu bir çok çabayla 
araştırıyorsunuz. Bu kopukluk maalesef biraz önce 
söyled iğim gibi ilahiyat fakülteleri ile D.İ.B. arasında 
bir kopukluk değil , Türkiye'deki üniversite sisteminin 
pozisyonudur. Fakülteler kendi içerisinde kapalı 

devre çal ı şır. Halbuki biraz önce bahsettiğim 

yayınların hepsinin üniversitelerce araştırılıp tahlilleri
nin en azından elimizde olması lazım ki, bunların ilgi
lendiği ne tür İslam sorunlarıdır. Bunların bulduğu 
İslam anlay ışı , ne tür bir İslam anlayışıdır. Neresinde 
çarpıkl ık vardır veya neresinde doğru taraf vardır. 

Bunları hiç olmazsa kendimiz analiz edip de bilgilen
mek, olan biteni anlamak bakımından bizde bulunma
ları gerekir. Bizden önce bu J<onularla araştırma kuru
luşları olan ilahiyat fakülteleri uğraşmalıdır. D.İ.B. bir 
istihdam kuruluşudur. Her ne kadar bünyesinde Din 

İşleri Yüksek Kurulu varsa da esas akademik 
araştırma kuruluşu üniversitelerdir, fakültelerdir. 
Fakülteler bir taraftan, D.I.B. kendi i mkanlarıyla bir 
taraftan, bu hususlarda işi bir noktaya getirmeleri 
şarttır. 

Fakat bu konu ifade ettiğim gibi girişken bir 
teşebbüs şeklinde başlamalıd ı r. Bu tür tenkitler için 
bu iki müessese arasındaki kopukluk ne ise, diğer 
üniversitelerde; ziraat fakülteleri ile Tarım Bakanlığ ı , 

siyasal bilgiler fakülteleri ile İçişleri Bakanl ığı 

arasında aynı kopukluk yaşanmaktad ı r. Fakat bu çok 
yazıktır. Çünkü Türkiye'nin kıt kaynakları bu şekilde 
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lüks bir araştırma yap1;1aya, lüks bir eğitim yapmaya 
sarfediliyor . 

Üniversiteleri tenkit ediyorsak da çözüm 
yine oradadır. Biz başka türlü bir eğitim 

yapma imkanına sahip değiliz. 

Şimdi lslam Bilgileri Araştırma Merkezi'ne lafı 

getirmek istiyorum. Türkiye'de özel üniversite mese
lesi gündemdedir. Zannederim bu konuyla ilgili yeni 
düzenlemeler de yapılacaktır. Bu fırsattan istifade 
ederek, üniversiteleri tenkit ediyorsak da çözüm 
yine oradadır. Biz başka türlü bir eğitim yapma 
imkanına sahip değiliz. Yani kendimiz bir lslam 
Araştırma Merkezi kuralım . Bir kaç araşt ırıcı olarak 
orada birşeyler yapalım şeklinde meseleyi 
götüremeyiz. Yani mutlaka üniversitelerin içinde 
olması gerekir. Ancak belki özel üniversite imka
nından da istifade etmek şeklinde, ileriye yönelik bu 
faaliyet ve beklentilerimizi karşılayabilecek bir ilmi 
araştırma kuruluşuna sahip olabiliriz. Sahip olmamız 
da gerekir. Yani bu konuda Türkiye Diyanet Vakfı'na 

düşen önemli görevler vardır. Bu işleri yürütürken 
nasıl gerekiyorsa öyle yürütülmelidir. Erbabından fikir 
almak lazım, ilim araştırmak lazım. Üniversite sistemi 
dışında bir araştı rma kuru luşunun şansı çok fazla 
değildir. Ama mevcut üniversitelerin yapıs ı içinde çok 
da fazla şans vermiyorum. Ancak, özel üniversite 
statüsü nas ı l bağlanacak bilemiyoruz. Bağlanacağı 
şekliyle , bu imkanı da kullanarak, gerçekten bu sa
hada i htiyacı şiddetle duyulan her geçen gün artarak 
devam eden bu eksikliğe bu vesileyle belki bir çözüm 
getirilmiş olur. 

Geçen Mütevelli Heyet üyesi 
arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı 

teşekkür ediyorum. Gerçekten yoğun 
bir mesai sarfetmişlerdir. 

Ben burada düşüncelerim i Genel Kurul'un dik
katlerine sunmuş oldum. Geçen Mütevelli Heyet 
üyesi arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşek

kür ediyorum. Gerçekten yoğun bir mesai sarfet
mişlerdir. Bilhasa dönemlerinin ikinci kısm ında, fev
kalade sıkıntıl ı anlar yaşamışlardır. Geçen seneki 
sıkıntıları kaydederek söylüyorum. Olayları , fedakar 
bir şekilde meseleyi günümüze kadar getirmişlerdir. 

Yeni gelecek Mütevelli Heyeti'ne daha iyi bir çalışma 

ortamı elbette bırakarak görevden ayrı lacaklardır. 
Ayrılacak olan arkadaşlar varsa eski arkadaşlara 
teşekkür ettiğim gibi, yeni seçilecek arkadaşlara da 
şimdiden başarılar diliyorum. Genel Kurul'un hayırlı 
uğurlu o l ması temennisiyle; Hepinize sevgiler, 

saygılar sunuyorum. 
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Dr. Tayyar ALT/KULAÇ 

Altı kulaç: 
"Türkiye'de Din ve Din Eğitimi 

Kurultayı Toplanmalıdır . " 

Dilek ve temenniler bölümünde bir konuşma 
yapan Dr. Tayyar Altıkulaç şu hususlara değindi. 

"Hizmette esas önemli iki unsur var bunlardan 
birincisi insan unsurudur, diğeri paradır. Vakfın 

gelir kaynaklarını çoğaltacak, vakfa nakit 
imkanlarını kanali ze edecek ça lı şmala r 

yapılmalıd ı r. Burada merkez ve taşra teşkilatı ola
rak, başta sayın başkan ve onun yönetimindeki üst 
yönetici durumunda olan arkadaşlarımız , i l 
müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, Mütevelli Heyetimiz, 
bu vakfın hizmetine gönül veren herkes, hepimiz eli
mizden gelen imkan l arı seferber etmek suretiyle, bu 
vakfa, Diyanete kalacak imkanlar için gerekli gayreti 
göstermeliyiz. 

Kiradaki gayrimenkullerin rakamları gözden 
geçirilmelidir. Gelir getirmeyen bir takım gayrimenkul
lerimiz, gelir getiren bir takım kuru luşl ar yahut yapılar 
haline getirilebilir. 

"Türkiyemizde de gerek Diyanetimizi gerek diğer 
dini müesseselerimizi ilgilendiren konularda pek çok 
tartışmal ar oluyor. 

Türkiye Diyanet Vakfı olarak 735 şube 

başkanımızı bira raya getirmek suretiyle, 
· Türkiye'de Din ve Din Eğitimi Kurultay ı , 

Türkiye Diyanet Vakfı Din Hizmetleri ve Din Eğitimi 
Kurultayı diye bir kurultay toplayabiliriz." dedi. 

Konuşmasında, Vakfımızın harcamalarında 

azami tasarruf göstermesi gerektiğin i belirten 
Altıkulaç , lslam Araştırma Merkezi hakkında da bilgi 
verdi. 

"lslam Araştırmaları Merkezi; Mütevelli Heyeti
miz tarafından istanbul'da kurulmuş ve şu anda faa
liyetine devam eden bir kuruluşumuzdur. Belli baş l ı 

iki hedefi vardır. Birisi araştırmacı yeti ştirmek, diğeri 

araştırma yapmakdır ." 

Üstün 

"Eğitim Merkezleri 
Yaygınlaştırılmalıdır." 

"Türkiye Diyanet Vakfı , dini-milli kültür 
değerlerimizi korumak, yaşatmak ve bunlar için kay
nak meydana getirmek amacıyla kurulmuş bir 
müessesedir. Ümidimizin fevkinde bir gelişme gös
tererek bugünkü hale gelm iştir. Bugün Vakıf 

daha da önemlidir. Dünkünden çok daha 
öneml i hizmetler önünde durmaktadır" diye
rek konuşmasına başlayan Yakup Üstün, 

"Vakfımıza Yugoslavya'dan, Bulgaristan'dan, 
Romanya'dan yine Sovyetler'deki Türk cumhuriyetle
rinden çeşitli heyetler gelmekte, çeşitli taleplerde bu
lunmaktadır. Bu sorumlulukta bize daha gay
retli , daha ciddi ça lışmam ı z konusunda 
görevler yüklemektedir. Bu günde önümüzde 
iki önemli husus var. Birisi kaynak sağlamak, kay
naklarım ız ı akıllı bir şeki lde değerlendirip çoğaltmak, 

ikincisi de hizmet program l arı üretmek, kaynakları 
akı llı bir şekilde kullanarak, Allah rızasına uygun bir 
şekilde sarfetmektir. Çeşitli üniversite şehirlerimiz

de, büyük merkezlerimizde açtığ ı mız yayınevlerimiz , 

hakikaten büyük bir boşluğu doldurmakta, bir hizmeti 
ifa etmektedir. Yayınevlerimizin bütün yurt sathına 
yayı lmas ı arzumuzdur" dedi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin daha iyi 
hizmet götürebilmesi için hizmetiçi eğitime ihti yacı 

olduğunu anlatan Üstün, Bunun için ; "eğitim mer
kezleri yayg ın laştırılma lıdır . Daha büyük 
kapasiteli eğitim merkezleri yapılmalıdır." 

diyerek konuşmasını tamamladı. 

YakupÜSTÜN 



12 

fil} 
~l 

( 1 
--=.;_ 

Mehmet ÇİÇEK 

Çiçek · 

"Vakfımızı daha çok 
tanıtmalıy ı z. ıt 

Geçen dönem Vakıf Mütevelli Heyeti'nin yapmış 
olduğu bölge toplantılarının gerçekten sevindirici 
olduğunu, bu toplantıların iyi sonuç vermiş olduğunu 
anlatan Mehmet Çiçek "Bu çalışmalarımıza bölge
lerdeki il ve ilçe müftüsü arkadaşlarımız yanında 
diğer görevlilerimizin de katılmasının lüzumu dikkat 
çekmiştir. Vakfımızın çalışmalarını biz kendi 
görevlilerimize tam manasıy la izah edebil
miş, anlatabilmiş değ ili z. Vakfımız ı n yaptığı 

hizmeti arkadaşlarımız sadece camilerde, müftünün 
vereceği talimatla, para toplayan bir kuruluş olarak 
değerlendirmektedir. Bu görevlilerimize Diyanet 
Vakfı'nın ifa ettiği manaya m~hatap olmalarını ve 
bunu yüklenip götürmelerini an latmalıyız" dedi. 

Konuşmasında TEMSAŞ'a da değinen Çiçek; 
"TEMSAŞ istanbul'un pek çok büyük camilerinin te
mizliğini üstlendi. Teşekkür mektupları müftü
lüğümüzde sayılmayacak kadar çoktur. Alnımızı 

severek tertemiz secdeye koyabi li yoruz, 
bu i ş i başlatandan Allah razı olsun dendi , 
takdir edildi" dedi. 

.a. Genel Kurul toplantısı 
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Aslan : 

"Her ilçenin bir 
ihtiyaç dosyas ı olmalıdır." 

"Bundan önceki Mütevelli Heyetine bütün sami
miyetimle teşekkür ediyorum. İki yıldır İimir'de yapı
lan hizmetlere maddi ve manevi desteklerinin yanın
da, abi olarak da yol göstermiş, yardımcı olmuşlardır." 
diyerek konuşmasına başlayan Aslan, vakıf memur
ları nın durumuna değinerek, şubelerimizin çalışma

ları hakkında bilgi verdi. Bu hizmetin devamlı oldu
ğunu, hizmet veren insanların değişebileceğ i ni , ama 
bu hizmetlerin kal ı cı olduğunu, bunun için özellikle 
çalışmaların düzenli bir şekilde dosyalanması gerek
tiğini anlatarak " Bu manada diyorum ki, madem uzun 
vadede hizmetler yürüyecektir. Bizler gelip geçici 
memuruz. Her ilçenin bir ihtiyaç dosyası 

olmalıd ı r. Ne 
yapılmaktadır, 

neye ihtiyac ı mız 

vardır? Bu qos
yalarda belirtil
melidir. Yeni hiz
mete başlayan 

arkadaşlar bu 
dosyalardan ya
rarlanarak, ça
lışmal arını prog
ramlayabilirler" 
dedi. 

Soyak : 

Rasim ASLAN 

rı Faizstz Banka Kurutmalıdır." 

Camilerin temizliği için kurulan TEMSAŞ'ın hiz
metlerine değinen Nurullah Soyak konuşmasında 
"Faaliyet raporunda faizsiz banka kurulması zikredi
liyor. Takdire şayandır. Hatta zaruri bir ihtiyaçtır. Ka
naatimce belki bunun kurulmas ı uzun zaman alabilir 
ama kurulmalıdır. Hatta sadece din görevlilerimize 
hizmet vermek 
üzere olsa bile 
kurulmalıdır" 

dedi. 

Vaizlik mü
essesesine de 
değinen Soyak, 
bu müessese
nin yaşatı lması 

için gereken ça
lışmaların yapıl

masını istedi. Nurullah SOYAK 
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VAKFIMIZI TANIYALIM 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
YAYIN MATBAACILIK VE TİCARET İŞLETMESİ 

Türkiye Diyanet Vakfı 'n ı n bas ıl ı-sesli ve görüntülü 
yayınların ı düzenlemek üzere 1982 yı l ında kurulan Yay ın 

Matbaacılık ve Ticaret işletmesi, vakfın en eski işletmelerinden 
bindir. Yayın Matbaacılık ve Ticaret işletmesi "kültür" kelimesi ile 
irtibatlandırabileceğim iz hemen her sahada faaliyet 
göstermektedir. Vakıf adına çıkan yayınlar İşletme tarafından 
hazırlanır, bası lır ve dağ ıtılır. Ayrıca bu faaliyet sadece bası l ı 

yayınlarda değil, artık ülkemizde gittikçe gel işen sesli ve 
görüntülü yayınlar sektöründe de fazlasıyla duyulmaktadır. 
Yayın-materyal temini ve üretilen yay ı nların ülke sath ına 

dağıtımı, ihtisaslaşan, ayrı bir organizasyon gerektiren bir 
faaliyet sahası haline gel miştir. Yayın Matbaacılık ve Ticaret 
İşletmesi yayın üretimi faaliyetlerinin yanı sıra titiz, dakik ve etkili 
bir dağıtım organizasyonu ile bu işi de yürütmektedir. 
Sayı lamayacak kadar çok işin dış ı nda, üzerinde mutlaka 
durulması gerekenlerden biri de Türkiye Diyanet Vakfı 
yayınevleri'dir. istanbul'da, Cağaloğl u, Fatih ve Üsküdar'da 
olmak üzere üç tane, Aydın, Adana, Diyarbakır ve Ankara'da 
birer tane olmak üzere lşletme'ye bağlı toplam yedi yayı nevi 
hizmet vermektedir. 

Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi'nin faaliyet sahalarını 
ve ürettiği hizmetlerin nitelik ve niceliğini yerinde görmek 
üzere, S ıhhiye'de, yani başkentin merkezi bir yerinde 
bulunan Yayınevi 'ne giriyoruz. Pırıl pırı l , tertemiz, nezih bir 
görüntü daha kapıya yaklaşmadan insanı içeriye adeta 

A Muammer Aslan 

çekiyor. Kapıdan içeriye adım attığınız anda, gerçek dünya ile 
bütün irtibatınızı kaybediyorsunuz. Fikirlerin, tarihin, edebiyatın 
şiirin içinde kültür dünyasının havasını teneffüs etmeye 
baş l ıyorsunuz. Yay ı nevinin dekorasyonu, yayın l arın 

müşteriye takdimi ve insanın başını döndüren çeşitl i kitapların 

mevcudiyeti, yukarda tasvir ettiğimiz havayı ol uşturan amiller 
olsa gerek. Yayınevi personelinin müşterilere hitap şekli, en 
küçük arzu l arı için seferber olmaları , hele tam bir kültürel 
olgunlukla müşteriye fikir vermeleri, yol göstermeleri, 
zannediyorum başka kitabevlerinde rastlan ılmayacak bir 
manzara olsa gerek. Bu düşüncelerimi Yayınevi'nin 

sorumlusu Yalçın Bey'e aktardığım zaman, tam bir güven ile, 

• Ankara Sıhhiye Yayınevi 
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• Film montaj ve baskı servisi 

müşteriye verilen hizmet açısından kitabevlerinin bir 
benzerinin Ankara'da bu lunmadığını söylüyor. 

Yayın Matbaacı l ı k ve Ticaret İşletmesi'nin Meşrutiyet 
Caddesi ile Bayındır Sokak'ın kesiştiği yerdeki merkezinde, 
fikrimi İşletme Müdürü Muammer Arslan'a aktardığım zaman, 
aynı emniyet duygusu ile verilen açıklamaları dinliyorum. 
Muammer Bey yedi yayınevinin hali hazırda faaliyette 
bulunduğunu, İzmir ve Trabzon'da iki yeni yayınevinin yakı n 
zamanda hizmete açıl acağını ve bütün yayınevlerinde 

okuyucuya götürülen hizmetle, Türkiye'de "kalite"yi temsil 
ettiklerini söylüyor. 

Muammer Bey, lşletme'nin diğer iştigal sahaları ile ilgili geniş 
açı klamalarda bulunuyor. Öyle anlaşılıyor ki, Yayın Matbaacılık 
ve Ticaret lşletmesi'nin iştigal sahaların ı , Bülten sayfalarında 
olduğu gibi aktarmak için sayfalarımız kafi gelmeyecek. Biz 
kısaca özetlemeye çalışalım. 

İşletme kitap bası yor; bugüne kadar bası lan kitaplar 65 
adedi bulmuş. Bu kitaplar arasında İngilizce, Fransızca ve 
Almanca olanları da var. işletme'nin bastığı kitaplarda gerek 
baskı gerek cilt gerek kapak açısından Türkiye standartlarının 
üzerinde bir kaliteyi müşahade ediyoruz. Ayrıca bu kitapların, 
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piyasaya göre daha ucuz şartlarda okuyucuya ulaştırıldığını , 

yani "hizmet" için hareket edildiğini öğreniyoruz. Vakfın sesli 
yayınları oldukça zengin. Sesli görüntülü yayıncılık 

sektöründe lşletme'nin önemli bir yer tuttuğu anlaşılıyor. 
Didaktik, eğitici yayınlar dışında Vakfın, Hatm-i Şerif kasetleri ve 
d iğer sesli yayınlarının büyük ilgi gördüğü ve arandığı 
anlaşılıyor. Görüntülü yayınlarda vakfı n yayınları, bu alanda da 
varlığını gösterecek çapta bulunuyor. 

İşletme'nin yurtiçinde ve yurtdışında yayın pazarladığını , 
gerek kendi yayınlarını gerekse diğer özel yayınevlerinin 
yayınlarını okuyucuya ulaşt ı rmak için geniş çaplı bir 
organizasyona ve işleyen bir ağa sahip olduğunu 
öğreniyoruz. Bu işl er için de yayınevleri ve basılan kitapları 
emsal olarak kabul edersek, dağ ıtım ve pazarlama 
faaliyetlerinde de ciddi bir organizasyonla karşı karşıya 
olduğumuzu kabul etmemiz gerekir. 

İşletme kendi bünyesinde faaliyet gösteren bir teknik 
birime de sahip. Bu birimde dizgi, film-montaj ve baskı servisleri 
bulunuyor. Basılan kitapların kalitesini hatırladığımızda, bu 
serviste çalışan elemanların ne kadar titizlikle çalıştığını, 
görerek müşahede ediyoruz. 

İşletme Müdürü Muammer Arslan·, 1991 yılı içinde 
İşletme'ni n geniş bir atılım içine girdiğini ve bu atılımların 
meyvelerinin yakın zamanda görüleceğini söylüyor. Bu 
atılımlar, dağıtımdan pazarlamaya ve yayıncı lığa kadar geniş bir 
sahayı kapsıyor. Muammer Bey'le 9. Dini Yayınlar Fuarı 
hakk ı nda konuşarak, görüşmemiz i tamamlamak 
istiyoruz.Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi tarafından 
dokuz yıldır yapılmakta olan "Dini Yayınlar Fuarı", dini yayıncılık 
alanında yı l ı n en önemli olaylarından biri olarak kabul ediliyor. 
Muammer Bey, sıkı ntı larının her sene daha fazla yayıncının 
müracaatı karşısında mekan problemlerinde düğümlendiği ni 

açıklıyor. 

• Yayınlanan eserlerden toplu bir görüntü ... 
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RÖPORTAJ .. . RÖPORTAJ .. . RÖPORTAJ ... 

Vakfımız, Genel l\{erkezi, 739 Şubesi ve bağlı kuruluşları ile, cami yapımından öğrenci 
yurtlanna, fakir ve muhtaçlara yardımdan eğitim burslarına kadar çeşitli hususlarda hiz
met yürütmektedir. Bu hizmetlerin daha verimli, daha hızlı yürütülmesinde rehberlik ve 
denetim mekanizmasının önemi hepimizin malumudur. 

Bu hizmetlerin yürütülmesinde bilgi almak üzere Teftiş Kunılu Başkanı Sayın Halis 
Çelebi ile görüştük. 

Teftiş ve denetimin önemini kısaca 
ifade eder misiniz? 

- Teftiş ve denetim, günümüzde modern yönetimlerin 
önemli fonksiyonlarından biridir. Yönetimde, hizmette ve 
işlemlerde yeknesaklığın sağlanmasında, hizmet birimlerine 
işlerlik kazandırı lmasında rehberliğe dayalı denetimin önemi 
büyüktür. Teftiş ve denetim birimlerinin üst yönetime danışma 
ve müşavirli k niteliğinde hizmet verebilme özelliği de bulun
maktadır. 

Vakfımızda teftiş ve denetim hizmet
leri nasıl yürütülmektedir ? 

- Vakfım ı z, ülkemizde kurulmuş bulunan diğer vakıflar 
gibi genel merkez, işl etmeler ve şubeler bazında Vakıflar 

Genel Müdürlüğü'nün teftiş ve denetimine tabidir. Bunun 
yanısıra Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın denetim elemanları 
tarafından da vakfımızın işlemleri teftiş ve denetime tabi tutul
maktadır. Vakfımız işlemlerinin bu şekilde teftiş ve denetimini 
"dış denetim" olarak adlandı rabiliriz. 

Bunun yanında; Vakfımız Genel Kurulu tarafı ndan 
seçilen Denetim Kurulu ile Vakfımız Genel Müdürlüğü 
bünyesindeki Teftiş Kurulu Başkanl ı ğı tarafından vakfı_m ı zı n 
işlemleri teftiş edilmekte ve denetlenmektedir. Bunu da "iç de
netim" diye adlandı rabiliriz. 

Teftiş Kurulu Başkanlığımız teftiş ve 
denetim hizmetlerini nasıl yürütmek
tedir ? 

- Teftiş Kurulu Başkanlığı halen 1 başkan, 5 müfettiş ve 
3 müfettiş yardımcısı ile vakfımızın teftiş hizmetini yürütmekte 
olup, teftiş elemanlarının sayısın ı n artırılması düşü

nülmektedir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığımız, Genel Müdürlük birimleri ve 
bağlı İşletmeler ile Türkiye genelindeki 739 il ve ilçe şubesini n 
teftiş ve denetimini yapmaktadır. Bu kadar geniş kapsamlı bir 
teşkilata sahip olan Vakfımızda da, Başkanlığımız tarafından 
hazırlanan ''Yıllık Teftiş Programı" ile teftiş hizmetlerimiz bir plan
program dahilinde yerine getirilmektedir. 

Bu cümleden olarak, şubelerimizin iki yılda bir mutlaka 
teftişe tabi tutulması planlanmış ve bu hedef gerçekleştiri lmiştir. 
işlem hacmi geniş olan şubeleri mizin ise her yıl teftişl eri 
yapılmaktadı r. 

Genel Müdürlük merkez birimleri ile bağlı işletmelerin de 
her yı l teftişlerinin yapılmasına çalışılmaktadır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 'na alınan 
elemanların seçimi nasıl yapılmaktadır ? 

- Bilindiği gibi Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 
"TÜRKİYE DİYANET VAKFI TEFTİŞ KURULU, GÖREV, 
YETKİ ve SORUMLULUK TALİMATl"nda yer alan esaslar da
hilinde yerine getirmektedir. 

Teftiş elemanların ı n seçimi de bu "Talimat" ta belirtilen 
esaslar dahilinde, belirli tarihlerde yapılan, teftiş hizmetlerinin ye
rine getiri lmesinde ağı rlığı olan iktisat, muhasebe, hukuk, ma
liye konuları ile kompozisyon, dini bilgiler ve genel yetenek ko
nularından "Yazı lı" ve "Sözlü" yarışma sınavı ile yapılmaktadı r. 

Teftiş elemanı olma nitel iğine haiz adaylar önce yazılı 
sınava tabi tutulmakta, bu sınavda başarılı olan, adaylar daha 
sonra sözlü sınava çağrılmaktadı r. Sözlü sınavda da başarılı 
olan aday l arın Mütevelli Heyetimiz taraf ı ndan ataması 
yapılmaktadır. 

Etkin bir denetim nasıl olmalıdır ? 
- Denetim; eğitici, öğretici ve caydırıcı ol malıd ı r. Zaten 

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen ve rehberliğe büyük 
önem verilen denetimler sonucu bilhassa şubelerimiz 
işlemlerinde önemli ölçüde iyileşme görülmüştür. 

Denetim elemanında olması gerekli 
nitelikler nelerdir ? 

- Bir denetim elemanı, dürüst, çalışkan, dikkatli, güven 
verici olmalıdı r. Çalışmalarında tarafsız ve objektif hareket ede
bilmelidir. 

• Teftiş Kurulu Başkanı Halis Çelebi 
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9. DİNİ YAYINLAR FUARI 
İLGİ GÖRDÜ ... 

. . . . 
BUYUK 

• 9. Dini Yayınlar Fuarı kitapseverlerin akınına uğradı. 

Vakfımız tarafından düzenlenen Türkiye 9. Dini Yayınlar 
Fuan, Ankara'da Kocatepe Camii avulusunda, lstanbul'da Sul
tanahmet Camii avlusunda, 29 Mart Cuma günü saat 10.30 
da törenle açıldı. 

Türk toplumunda cehaletle savaş, yediden yetmişe, 
bütün milleti okur yazar hale getirme, okuma alışkanlığı ka
zandırma milli bir idealimizdir. Ancak, millet, toplum, kurum ve 
kişiler olara<. ~ann paha biçilmez değerini, yeteri kadar kav
rayamadığımız görülmektedir. Yatırımlarımızda kısa sürede 
olumlu sonuçlar almayı düşünür ve bundan ötürü elle tutulan 
konulara eğiliriz. Oysa'kitaba yatırım yapmak, insana yatırım 
yapmaktır. Neticesi itibariyle de millet, toplum ve fert hayatı 

I \ 
7 ....._. _ 

• Mütevelli Heyet Başkanımız Rıza Selimbaşoğlu, 
Fuarın açılış konuşmasını yaptı. 

bakımından son derece önemli ve kalıcı yatırımlardır. 

Bu görüşten hareket eden Türkiye Diyanet Vakfı , 

yayınevleri açmakta, müslümanlar tarafı ndan yazılan te'lif bir 
lslam Ansiklopedisi'nin, yayımını sürdürmekte, yazılı, sesli ve 
görüntülü yayınlar yapmakta, Dini Yayınlar Fuarı 

düzenlemektedir. 

Vakfımız tarafı ndan dokuz yıldır · düzenlenen ve 
geçtiğimiz yıllarda binlerce kitapseverin ziyaret ettiği fuara, bu yıl 
150'den fazla yayınevi katıldı. ' 

Saat 1 O'dan 24'e kadar açık kalan tuprda yayınevleıinin fl
giyi artırmak için yüzde 40'dan fazla indirim yaptığı dikkat çekti. 

• Fuar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Seyfettin Yazıcı tarafından açıldı. 
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KÜL TÜR VE SANAT GÜNLERİ 

Fuar organizasyonu içinde yer alan 
kültür ve sanat günleri programı da 29 
Mart'tan itibaren Ankara ve İstanbul'da 
her gün muhtevalı programlarla sür
dürüldü. Bu program içinde konularında 
uzman din, ilim, sanat ve kültür adamları 
günlük sohbetler, yönetmenlerinin takdi
miyle gösterilen filmler, şiir günleri, 
aşıklar gecesi ve çeşitli paneller yer aldı. 

• Ahmet Özhan~n 
Türk Tasawuf Musikisi Konseri 

11< .J 

- ,t.: · -
• Yapılan.Panelden bi! J]örüntü 

Tl:PE CAM11-1~;-1AN1:,uı. wııu 

URVE NAT 
ORG ~jj- -zASYOI 

ANET 

.... . ... 
• Sohbet toplantısında Din işleri Yüksek Kurulu 

Başkanı irfan Yücel izleyicilerin sorularını 
cevaplandırdı. 

• Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade; 
onuruna verilen yemekte 

• 'Aşıklar gecesinden ... 

• ilim adamlarına verilen yemekten bir görüntü 
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"" 
BAGLI KURULUŞLARIMIZDAN 

İSLAM ARAŞTIRMALARI 
MERKEZİ 

"ilmi araştı rmalar yapmak, islami ilimler ve şaı1<iyat alanlarında 
te'lif, tercüme, tebliğ ve kitaplar hazırlamak, ilmi toplantı, konfe
rans ve seminerler düzenlemek araştırıcı ve uzmanlar 
yetiştirmek, Türkiye Diyanet Vakfı adına yurtdışında master ve 
doktora yapacakları seçmek, bunların çalışmalarını izlemek ve 
değerlendirmek, islami -ilimlerle ilgili kütüphane ve 

dökümantasyon merkezi kurmak, Ansiklopedi idaresince ih
tiyaç gösterilmesi halinde, İslam Ansiklopedisi'ne madde yaz
mak, yazılmış maddelere ilmi redaksiyon yapmak" gibi konular
da çalışmaları nı sürdürmektedir. Araştırmacı yetiştirmek ve 
gelecekte tesbit edilen konularda araştırma yaptırmak hedef
lenmiştir. 

İSLAM ANSİKLOPEDİSİ İDARE MECLİSİ 
Kültürümüzün ilmi bir sistem altında yazılı hale getirilmesi 

demek olan TDV İslam Ansiklopedisi'ni yayınlama faaliyetini 
başarı ile sürdürmektedir. 500'e yakın kaynak eserin taranması 
ile 15 ayrı ilim dalında, 22.000 madde başlığı tesbit edilerek 
çalışmaları ciddiyetle önceki dönemde başlatılan Ansiklopedi
de, yurtiçinden ve yurtd ı şından 1 OOO'i aşkın müellif görev 
almıştır. Kaynak eserlerden oluşan zengin kütüphanesi, bilgi
sayar ve elektronik dizgi tesisleriyle modern bir tesis vücuda 
getirilmiş, bu konularda hiçbir fedekarlıktan kaçınılmamıştır. 

Ansiklopedi'nin birinci cildi bir yılda, Ekim 1989'da tamam
lanmış, ikinci cildi dokuz ayda, Tem muz 1990'da tamam
lanmış, üçüncü cildi yedi ayda, Şubat 1991 'de başarı ile ta
mamlanmış bulunmaktadır. 

Ansiklopedi'nin dördüncü cildi yine yedi ayda tamamlana
caktı r. Beşinci ciltten itibaren ise, ilmi özelliğinden fedakarl ı k 

yapılmadan her altı ayda bir cilt yayınlanması kararlaştırılmıştır. 
A harfi maddelerinin ilmi ve teknik redaksiyonları tashihleri 

1989'da tamamlanmıştır. 

1990 yı lı nda B,C,D harflerinden 891 madde dizgiye hazır 
hale getirilmiş, H harfine kadar tüm maddelerin siparişi tamam
lanmıştır. 

N harfine kadar olan maddelerin siparişleri 1991 yılında ta
mamlanacak, müelliflerden her ay yaklaşık 70.000 kelime ha
cimli, 80-100 maddenin Ansiklopediye gelişi sağlanacak, 
böylece her 6 ayda bir cildin rahatça yayın lanması 

gerçekleşecektir. 

Bilgisayar sistemi yeni ilavelerle güçlendirilmiş, Süley
maniye, Nuruosmaniye, lstanbul Üniversitesi İs lam 
Araştırmaları, Millet Kütüphanelerine ait 100.000'e yakın fiş 

Ansiklopedi bi lgisayarlarına aktarılmıştır. İhtiyaç duyulan diğer 
kütüphanelerdeki kitapların bilgisayar sistemimize aktarılma 

işlemi devam etmektedir. Ayrıca Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Kütüphanesi'nden 13.000, 9 Eylül Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi'nden 13.000 fiş daha transfer 
yoluyla bilgisayara geçi rilmiştir. Bu kütüphanelerdeki kitaplar
dan geri kalanların transferi sürdürülmektedir. 

TEMSAŞ 

Bu şirketimiz, önce işe Ankara'da Kocatepe, lstanbul'da 
Sultanahmet, Yeni Camii, Fatih Şehzade Camii, Süleymaniye 
Camii ve Eyüp Camii bilahare Beyazıt ve Hacıbayram camileri
nin temizliği ile başlam ı ştır. Daha sonra Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Carrahi ve iç Hastalıkları bölümleri, Çapa Tıp Fakültesi 
Nöroloji Bölümü, Kartal Devlet Hastanesi, 10 adet Vakıfbank, 
4 adet Ziraat Bankas ı Şubesi, Merkez Bankası, Karaköy 
Şubesi, Ankara'çla Vakıflar Bankası Fon Yönetimi, Vakıfbank 
Meşrutiyet Şubesi, iki adet Ziraat Bankası şubesi ve vakıf kuru
luşl arından ald ığ ı iş yerlerinin temizlik işi ile çalışmalarını 
sürdürmektedir. Şu günlerde DDY vagonları temizlik işlerini de 
alarak başarılı bir gelişme göstermiştir. 

Şirket kendini geliştirerek başka sahalara da girmiş ve hem 
iş sahası nı genişletmiş, hem de elindeki yetişmiş personele is
tihdam sahası sağlamıştır. Halen yaklaşık 150 personeli ile 
çalışmalarına devam etmektedir. 

TEMSAŞ uygulaması ile bütün dünyada sanayi ve 
tarımdan sonra üçüncü büyük sektör olarak ortaya çıkan te
mizlik şirketlerinin küçük bir yatırımla karlı ve sürekli bir gelişme 
göstereceği ortaya çıkmıştır. Müftülüklerimizin cami temizliği 
konusunda TEMSAŞ'a yardımcı olmaları, bu özellikteki teknik 
temizlik geleneğinin camilerde yerleşmesi bakımından önemli 
görülmektedir. 
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GİNTAŞ 
Kocatepe Camii'nin bazı kısımları, Habur Hac Konaklama 

Tesisleri, Çengelköy'deki köşkler, Kastamonu ve Konya 
Öğrenci Yurtları gibi genellikle Vakfımıza ait inşaatları yapmıştır. 

inşaatı tamamlanan Konya Öğrenci Yurdu ve Habur Tesisleri 
ile buradaki cami dahil kesin hesapları yapılarak sonuç
landırılmıştır. 

VAKIF VAVINLARI İŞLETMESİ 
Bu işletmemiz özellikle lslam Ansiklopedisi'nin basım, 

dağıtım, abone, reklam ve cilt işlerini yapmak, kağıt karton vb. 
gibi malzemeleri kesintisiz temin etmek üzere kurulmuştur. 

işletme kuruluşunu sağlıklı bir şekilde tamamlam ış, halen 
faaliyette bu lunduğu Klodfarer Caddesi'ndeki binanın her 

türlü yapımı ve tamirt bitirilerek yerleşmesi sağlanmıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı lslam Ansiklopedisi 'nin 1.2. ve 3. cilt
lerinin basımı, abone işleri ve piyasaya sunulması gerçekleş
tirilmştir. 

KOMAŞ 

Kocatepe Camii'nin altında bulunan 12.270 m2'lik alana 
modern büyük mağaza açmak ve işletmek amacı ile 1.3.1990 
tarihinde kurulan KOMAŞ, konunun ülkemiz için çok yeni, 
modern, cazip ve verimli olduğunun bilincinde olarak 
çalışmalarını dikkat ve titizlikle yürütmektedir. 

Kuruluşu müteakip Mart ayı içerisinde projelendirme işi 

TÜST AŞ A.Ş.'ye verilmiştir. Ancak bu firma çizimleri 
zaman ında yetiştiremediğinden, müşavir ve kontrol firma ola
rak Türk-Alman ortakl ı ğı BIC (BUILDING INFORMATION 
CENTER) ile yeni bir sözleşme imzalanmıştır. İlgili firma gerekli 
incelemeleri yaptıktan sonra TÜST AŞ'ın projesini revize et-

meyi uygun görmeyerek, kendisi tüm projeyi yeniden 
çizmektedir. 

Görüldüğü kadarı ile 1991 yaz aylarında imalatlar bitirilerek, 
stoklar da tamamland ıktan sonra sonbaharda açı l ış 
yapılabilecektir. 

Kocatepe Camii altında bulunan kapalı otoparkı da 
işletmekte olan KOMAŞ, burada oto yıkama-yağlama servisi, 
oto bakım servisi, yedek parça ve aksesuar satış servislerini ku
rarak, faaliyete geçirmiştir. 

Faaliyete geçen birimler ile merkez büro hizme~eri, istih
dam edilen toplam 43 personel ile yürütülmektedir. 

ŞUBELERİMİZDEN HABERLER 

DEDE KÖYÜ CAMİİ İBADETE AÇILDI. 

.a. Dedeköyü'nde yapılan Cami 

Gediz ilçesi'ne bağlı Dede Köyü Camii, yöre halkının ve 
şubemizin yardı mlarıyla yaptırılarak hizmete açıldı. 

İlçe merkezine 8 km. uzaklıkta, 50 haneli Dede Köyü halkı , 
İlçe Müftüsü ve Şube Başkan ımız Servet AYDIN'ın teşvikiyle 
daha önceden yapılmış olan baraka camiyi yıkarak yertne yeni
sini inşa ettiler. 1988'de inşaatına başlanan caminin alt katı 
Kur'an kursu olarak hizmete girdi. Kubbeli olarak yapılan, mih
rap, minber ve vaaz kürsüsü ile beraber pencere altları 

Kütahya çinisiyle tezyin edilen ve iç zemini tek tip yeşil halı 
döşetilen caminin açılış törenine il müftüsü ve muavini, ilçe kay
makamı ile çevre ilçelerin mütfü ve idarecileriyle beraber kala
balık bir cemaat katıldı. 

Caminin açıl ı ş merasiminde bir konuşma yapan ilçe 
müftüsü Servet AYDIN, camilerimizin sadece namaz kılma yeri 
olarak telakki edilmemesini, Asr- ı Saadette ve Osmanlı 
döneminde olduğu gibi ilim, irfan, edep, haya v.b. bütün me
selelerin hal ledildiğ i yer olarak kullanılması belirterek 
konuşmasına son verdi. 



20 Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni / MAYIS 1991 

İZMİR İL MÜFTÜLÜK SİTESİ İNŞAATI TAMAMLANDI 

A İzmir il Müftülük Sitesi 

içerisinde bir kütüphane, bir konferans salonu, modern bir 
misafirhane ve Diyanet yayınları satış bürosu gibi sosyal tesisle
rin de bulunduğu lzmir İl Müftülük Sitesi tamamlandı. 

İçerisinde 366 m2'1ik bir kütüphane, bir konferans salonu, 
modem bir misafirhane ve Diyanet yayınları satış bürosu gibi 
sosyal tesisleri bulunan İzmi r Diyanet Sitesi'nin dış duvarları 
blok mermerlerle kaplanmıştır. izmir'in manevi hayatına yeni bir 
canlılık getirmesi beklenen site, yedi katlı yaptırılmıştı r. 

İzmir İl Müftüsü Rasim ARSLAN'ın verdiği bilgilere göre, si
tenin kaba inşaatına 400 milyon, ince işlerine ise 1 milyar TL. 
harcanmıştı r. Bu paranın 500 milyonu İzmir ve ilçelerinin bütün 
din görevlileri öncülüğünde halktan, 500 milyonu da Diyanet 
Vakfı'ndan yardım olarak temin edil miştir. Şu an sitenin iç 
tefrişatı için acilen 1 milyar liraya ihtiyaçları olduğunu belirten 
Müftü Rasim ARSLAN, "önümüzdeki bir kaç ay içerisinde 
yeni binamıza taşınıp halkımıza daha iyi hizmet vermeyi hedef
lemiş bulunmaktayız. Ayrıca bu sayede izmir'in din, kültür ve 
sanat hayatı nada bir canlılık geleceği inancındayım" diyerek 
konuşmasını tamamladı. 

TİRE M ÜFTÜLÜK SİTESİ HİZMETE AÇ ILDI 

Tire ilçesi'nde inşaatı tamamlanan müftülük sitesi ve Ramiz 
Bey Camii, 15 Aralık 1990 tarihinde törenle hizmete girdi. 

Kalabalık bir halkın yanında civar ilçe müftüleri, İ lçe Kayma
kamı, Belediye Başkanı, İzmir Müftü Vekili, Vakfımız temsilcisi 
ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ile kalabalık bir halk toplu
luğunun katıldığı törende bir konuşma yapan ilçe Müftüsü 
Gıyasettin BİLİCİ, törene katı lanlara ve yardım edenlere 
teşekkür ederek, siteye harcanan nakdi yardımın 31 O milyon 
TL. olduğunu o kadarda ayni yardım olduğunu belirterek, site
nin bu günkü değeri nin 1 milyar TL. civarında olduğunu 
söyledi. Tire Belediye Başkanı Nazım ÇULCU ise, Bu binanın 

bir beton yığı nından ibaret olmadığını, müsbet ve manevi ilim
lerin merkezi olacağını belirtti. 

Daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi 
Hayrettin ŞALLI, bu gibi nadide eserlerin bizim milletimizin birer 
tapusu ve fedakarlıklarının birer numunesi olduğunu söyledi. 

İlçe Kaymakamı Bülent EGRİBOZ konuşmasında bu gibi 
eserlerin temelinde sevgi, iman ve fedakarlığın yattığı nı vurgu
ladı. 

Son olarak kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Lütfi ŞENTÜRK, bu tür ölmez eserlerin vücud bulmasında 
emeği geçenlere teşekkür ederek, bu eserlerin, Büyük Milleti
mizin maddi ve manevi gelişmesinde büyük katkıları olacağını 
ifade ederek konuşmasını tamamladı ve siteyi hizmete açtı. 

• Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Lütfi Şentürk 
açılış töreninde 

HAYRABOLU MÜFTÜLÜK SİTESİ İNŞAATI BAŞLADI 
Tekirdağ ilinin Hayrabolu ilçe merkezinde, mülkiyeti 

Vakfımıza ait 450 m2'1ik arsa üzerinde müftülük sitesi ve Kur'an 
kursu binası yapılıyor. 

Bu münasebetle düzenlenen temel atma töreninin açış 

konuşmasını yapan İ lçe Müftüsü ve Şube Başkanı Mustafa 

OKULLU, yapılan hizmetler ve proje hakkında çeşitli bilgi verdi
ler. Daha sonra il Müftüsü İsmail KIRIMLI ve ilçe Kaymakamı 
Saim ESKİOGLU tören hakkında konuşmalar yaptı lar. 
Konuşmalar sonrasında kurban kesildi ve yapılan inşaata ilk 
harç konuldu. 
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AKSU MÜFTÜLÜK SİTESİNİN TEMELİ ATILDI ... 

_. Aksu Müftülük Sitesi 

Türkiye Diyanet Vakfı Aksu Şubesi öncülüğünde 
yaptırılacak olan Aksu Müftülük Sitesi'nin temeli törenle atıldı. 

Temel atma töreninde Diyanet işleri Başkanlığı Din Hiz
metleri Dairesi Başkanı Abdurrahman KAHYAOGLU, Türkiye 
Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Şevki ÖZKAN, Isparta 
Valisi Yusuf Ziya GÖKSU, Isparta Müftüsü Mustafa YILDIZ, İlçe 
müftüleri ve çok sayıda davetli ile kalabalık bir topluluk, katıldı. 

Müftülük sitesi yapımı için arsasını vakfımıza bağışlayan 
Aksu eşrafından Hacı Yusuf KAHRAMAN'a, Vali Yusuf Ziya· 
GÖKSU tarafından plaket verildi. Isparta Müftüsü Mustafa YIL
DIZ'ın yaptığı dua ve tekbirlerle kesilen kurbandan sonra, 
müftülük sitesinin temeli atıldı. Sitede Ku(an kursu, müftülük, 
toplantı salonu, mescid, dükkan ve lojmanlar yer alacaktır. 

KOCAELİ'DE DİYANET EGİTİM KÜL TÜR SİTESİ 
İNŞA EDİLECEK 

Halen Kocaeli Müftülüğü olarak kullanılan eski Va.li 
Konağı'nın Diyanet Eğitim ve Kültür Sitesi olarak yeniden 
inşaası kararlaştırıldı. Bu maksa~a eski Vali Konağı'nın mülkiyeti 
Vakfımıza devredildi. 

Diyanet Sitesi'nin proje v_e inşaat çalışmalarını yürütmek 
üzere teknik ve idari komiteler kuruldu. Diyanet Kültür Eğitim 
Sitesi için sınırlı mimari proje yarışması açıldı. 

Yarışmaya katılan mimarların projeleri Kocaeli Valisi Sayın 
İhsan DEDE'nin başkanlığında yapılan toplantıda 

değerlendirildi. Jüri tarafından İzmitli 3 mimarın ortaklaşa 
hazırladıkları proje kabul edildi. Projede bazı değişiklikler 
yapılarak uygulamaya konulması kararlaştırıldı. 

Eski Vali Konağı yerine Vakfımızın Kocaeli Şubesince ya
pılacak Diyanet Eğitim Kültür Sitesi'nde şu bölümler bulunacak : 

Hac ve umre büroları , kütüphane, arşiv bölümü, eğitim ve 
seminer maksaffı bölOmler, lisan labaratuartan, müftülük birimleri, 
sosyal tesisler (misafirhane, yemekhane), konferans salonu, 
Türkiye Diyanet Vakfı birimleri, mescid. 

İÇEL, ELLİBEŞ HAFIZ KAZANO; 

Adana'da yapılan hafızlık imtihanında İçel ilimizden 55 
hafız mezun oldu. 

Arpaçsakarlar Kur'an Kursu ile T ece Kız Kur'an Kursu 
öğrencileri, düzenlenen hafızlık merasimiyle, kurstan mezun 
oldular. 

Düzenlenen törende günün mana ve önemini anlatan İl 
Müftüsü Mehmet AL TUNKAYA, bu hizmetlere emeği 
geçenlere teşükkür etti. 

Ku(an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okunan merasime, kala
balık bir dinleyici yanında, diğer illerden davetliler de katıldı. 
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YAYINLARIMIZI TANITIYORUZ 
SOVYETLER BİRLİGİ'NDEKİ TÜRKLER (·ı 

SSCB'de başlayan "glasnost" ve 
"Perestroika" bu ülkede, yaşayan soy
daşlarımızla sıkı temasımızı da kaçı nılmaz 

olarak beraberinde getirdi. Oradaki Türk 
cumhuriyetleriyle aramızdaki ilişkilerin hızla 

gelişeceğinden de şüphe yoktur. 

Ancak şu bir gerçek ki, SSCB'deki 
Türklerle oldukça uzun süre ayrı zaman 
ve mekanlarda yaşadık. Şimdilik kuzeyi
mizden esen her rüzgarda, yoğun bir 

nostalj~le birlikte heyecanlı bir çekingenlik 
de gözlüyoruz. Bu her iki taraf için de 
böyle. 

"SOVYETLER BIRLİGİ'NDEK İ 
TÜRKLER" adl ı bu kitap, SSCB'deki 
Türkler sözkonusu olduğunda bizleri 
hemen tepeden tı rnağa bağlayan duy
guların, bizzat yaşanmış ve daha yakın
dan müşahadelerle süslenmiş anlatı mı. 

Kitabı n yazarı Diyanet işleri Başkan 
Yardımcısı Halit Güler, Diyanet İşleri Baş
kanlığı'ndan bir heyetle birlikte 1985'ten 
itibaren çeşitli aralıklarla gittiği Özbekistan, 
Azerbaycan, Dağıstan, Başkırdistan, Ta
taristan ve Kazan'da yaşadıklarını, müşa
hedelerini ve hislerini sürükleyici bir üs
lupla anlatm ı ş. Taşkent, Semerkant, Ufa, 
Tübenkama ve Nobrejkiçelni, bu cum
huriyetlerde uğradığı yerlerden bir kaçı. 

Bu kitapta, SSCB'deki Türklerle ilgili 
şimdiye kadar yapı lan ve anlatı lanlardan 

farklı şeyler var. 

HİLAFET HAREKETLERİ (·ı 

XX. yüzyılı n başlarında gerek Güney 
Asya'daki müslüman, gerekse Osmanlı 
Türkiye'sindeki Türk, dıştan himaye 
gören unsurların tazyiki altında bir zaman
lar "millet-i hakime" olduğu ülkede, 
ülkesinde çeşitli cefa ve eziyetlere katlan
maktadır. 

Türkiye'de müslüman olmayan 
"anası(' iktisadi gücü ele geçirmiş, siyasi 
emeller peşinde koşmakta, Türkiye top
raklarını parçalamaya hazı rlanmaktadır. 

Gazneliler'den beri Güney Asya'nın 
efendisi olmuş Müslüman ise, Güney 
Asya'da sömürgeci idare ile işbi rliğinde 

Osmanlı az ı nl ı kların ı aratmayan Hindu
l arın becerikli köşekapmacası sonucu 
vatanında "ikinci sınıf vatandaşlığa" itil
mekte, benliğini ve kültürünü kaybetme 
noktasına doğru süratle sürüklenmek
tedir. İlgi nç olan, her iki kıtada da bu 
gelişmelere yol açan "dış faktör" aynıdır : 
İngiltere Britanya İmparatorluğu XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından beri Hindistan'ın 
resmen işgalcisidir, Osmanlı imparatorlu
ğu'nun ise can düşmanı ... Devletlerarası 

rekabet müsaade etse, Londra, Os-

imam Buhari'siyle, imam Şamil'iyle, 
Hoca Ahmed Yesevi'siyle ve daha nice 
isimleriyle bu topraklar, yazarın akıcı üslu
buyla bir kez daha gözlerimizin önüne 
gel~or. Biz de yazarla birlikte o topraklarda
ki tarihi, kültürel ve dini mekanlarda ge
ziyor, güzelim Türk yemeklerini tadıyor ve 
geniş kırların havasını teneffüs ediyoruz. 
Unuttuklarımı zı hatırlıyor, hatıralarımızı ta
zeliyoruz. 

Çeşitli sayfalara serpiştirilmiş fotoğraf

larla daha da renklendirilmiş olan "Sovyet
ler Birliği'ndeki Türkler'', yayınlarındaki kali
tesiyle kültür hayatımıza seviyeli eserler 
kazandırmaya devam eden Türkiye Diya
net Vakfı Yayın Matbaacılık işletmesi , bu 
kitabı da birinci hamur kağıda yaptığı 
temiz bir baskıyla okuyucuya sunuyor. 

(') Halit GÜLER, SOVYETLER BiR· 
LIGl'NDEKı TÜRKLER Gezi Not/an Tüıfdye Diyanet 
Vakb Yayınlan 

Ankara - t990(Küçiikboy t85sayfa) 

manlı'yı da "Hindistanlaştırmak" arzusun
dadır. 

Böylece, Güney Asyalı Müslüman ile 
Anadolu'daki Müslüman Türk, bu dö
nemde aynı istiklal ve hürriyet davasının 
mücahitleri olurlar. Bu mücadeleleri 
sırasında karşılıklı ilişki ler kurulur, her iki 
kıtadaki gelişmeler, birbirlerinin davalarını 
etkiler ve bu içiçelik, paralellik tarihin akışını 

değiştirir. 

İşte bu konu, ilk kez, günışığında 
arşiv belgeleriyle bu eserde işlenmek

tedir. 

(') Prol Dr. Mim. Kemal ÖKE Hilafet Hareketler!. 
· Türkiye Diyanet VaM Yayınlan 

ANlvlRA 1991 (Büyük boy, bin'ııci hamur, 178 
sayfa) 
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AİLE OKULU --
AİLE OKULU rı 
insanın sosyal bir varlık olduğu herkesce kabul edilen bir gerçek. Dünyaya ilk kez "merhaba" diyen 
bir çocuk önce aile terbiyesiyle tanışır ve ilk eğitimini ailede alır. Konuşmaya, yürümeye, anlamaya 
ve tepki göstermeye de yine burada başlar. 

insanın kişilik kazanmasına ve hayata hazırlanmasına katkıda bulunan çeşttli kısımların başında 
aile gelir. Dolayısıyla sağlıklı bir yapıya sahip olan ve fertleri arasında uyumlu bir ilişki bulunan bir aile 
ortamında yetişen çocuklar da sağlıklı ve başarılı olmaktadır. Tabi[ bunun tersi bir yapıdaki ailede 
yetişen çocuklar da uyumsuz, başarısız ve problemli olmaktadır. 

Bu kitab, yarınımızı kendilerine teslim edeceğimiz çocuklarımızın yetiştirilmesinde takip edilecek 
sağlıklı ve bilinçli metodlar ortaya koymaktadır. Kitabın yazarı Kemaletten Erdil, Aile Okulu yazarın 
bu alandaki ikinci kitabı. Kendisini, Çocuklarımızı Saran Tehlikeler adlı kitabından tanıyoruz. 

Konuya bir pedagog gözüyle yaklaşan yazar, bu kitabını üç bölüm halinde hazırlamış ve ele aldığı her konuyu, ayet ve hadislere dayandınnış. 

Birinci bölümde genel olarak aile ilişkileri anlatılmakta. Ailede beşeri ilişkiler, kadın ve erkeğin birbirlerine karşı görevleri, çocuk ve haklan, bu bölümde 
ele alınan belli başlı konular. 

ikinci bölüm, ailede çocuk disiplini başlığını taşıyor. Bu bölümde ele alınan konulardan bir kaçı şöyle : Disiplinin önemi ve çeşitleri, disiplin uygula
masında dikkat edilecek hususlar, çocuk ve suç ilişkisi , çocuk ve arkadaşlık ilişkisi, çocuk-okul ilişkileri, çocuğun manevi eğitimi... 

ÜÇüncü bölümde ise genel anlamda insani i lişkilere yer verilmiş. Bu bölümde, güzel huy ve davranışlar, kötü huy ve davranışlar olmak üzere iki 
kısımda işlenmiş ve ana başlıklar halinde her kısmın konuları müstakil olarak incelenmiş. 

('l Keına!eltin EROIL, "AiLE OKULU', Tiiık/ye Diyanet Vakh Yayınlan Ankara 1990 (Kiiçük boy, 1. Hamur, 162 sayfa) 

DiNİ ve Milli ŞiiRLER 
AN T OLOJiSi 

"DİNi VE MİLLi ŞİİRLER ANTOLOJİSİ" (x) 

Şiir sadece şairin hissiyatının ifadesi değil, aynı zamanda ait olduğu kültürün de yansımasıdı r. 

Duygu, lisan ve hikmet birleştiğinde ortaya çıkan güzelliktir şiir. Sırasında karşı duyulmaz bir silah, 
sırasında insanı kalbinden yakalayıp titreten bir hitap, sırasında buram buram özlem, sevgi, sitem, 
yakarış ... 

"DİNİ VE MİLLİ ŞİİRLER ANTOLOJiSİ", adından da anlaşılacağı gibi, ünlü şairlerimizin dini ve milli 
karakter taşıyan şiirlerinden oluşan bir "güldeste". Mehmet Akif'ten Necip Fazı l'a, Arif Nihat 
ASYA'dan Hüseyin Nihat ATSIZ'a, Abdülhak Hamit TARHAN'dan, Fevzi HALICl'ya toplam 68 
şairimizin 207 şiirinden oluşmaktadır. Kitabın sonunda, şairlerin kısa biyografileri ile birlikte bir de 
sözlük bulunuyor. 

Antoloji, her yaş ve küttür seviyesinde okuyucuya hitap eden bir özelliğe sahip, Bilhassa şiirlerde 

kullanılan dilin sade, akıcı ve güzel bir Türkçe oluşu dikkati çekmektedir. 

(X) Rıza AKDEMiR, DiNi VE Milli ŞiiRLER ANTOLQJISI, Türkiye Diyanet Vakti Yayınlan, Ankara 1991 (Orta.boy, 1. Hamur 368 Sayfa). 

"YAŞA YAN HURAFELER" (x> 

Ku(an-ı Kerim'de geçmiş Peygamberlerin ümmetlerinden bahsedilirken her ümmetin, kendilerine 
Hak Din tebliğ edildikten sonra, hak çizgisinden ayrılmaya ve bazı bid'at ve hurafelere sapmaya 
meylettikleri gerçeği dile getirilir. Hatta bu sapma çoğu zaman Tevhid inancını toptan unutma ve red
detme şeklinde tezahür etmiş ve Yüce Allah (CC), rahmetinin bir tecellisi olarak yeniden peygam
berler göndenniştir. 

Sözünü ettiğimiz bu Bid'at ve hurafeler, üzülerek belirtelim ki, bizim toplumumuzda da oldukça 
yaygın durumdadır. Kimi şamanizm'den, kimi eski İran küttüründen ve daha başka yerlerden gelen 
bu "paganist'' inançlar, dinimizin temel inançlannı unutturacak kadar ileri boyutlarda olmasa bile, yi
nede belli bir oranda kabul gönnektedir. 

Dişi ağrıyanın mezar taşını ısınnasına, falcılıktan, günlerin uğursuzluğuna ... türlü şekillerde kendini 
gösteren bu batıl inanç şekilleri bu eserde anlatılmakta ve İslam'ın bu konulardaki görüşü belirtilmek-
tedir. 

(X) Kemalettin EROIL. YAŞ4 YAN HURAFELER· Tiiıkiye Diyanet Vakh Yayınlan, 

AN1'4RA, 1991 (Oıtaboy 1. Hm.110Sayfa)221991 
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RÖPORTAJ ... RÖPORTAJ ... RÖPORTAJ .. . 

İSLAM ANSİKLOPEDİSİ TANITIM HİZMETİ 
DEVAM EDİYOR 

GiJniJmüzd~ her toplum, kendi manevi hazinelerini, kültür 
hayatmm zenginliklerini, medeniyetinin özünü bir ansiklopedi
de sergi/emektedir. 

Avll!pa medeniyeti içinde Hıristiyan Almanlar, Fransızlar ve 
!ngılizler nasıl kendılenne özgü bazı farklılıklara sahiplerse, Türk 
milleti de milletler ailesinde kendine mahsus bir takım 
özelliklere, değer yargı/arma, çok zengın bir kiJ!tiJr mirasma 
malik müs/iJman lir mılletbi. 

Bu açıdan bakıldığmda,· Tilrk /slam Medeniyetinin zen
ginliklerini ortaya koyacak, dininin esaslarmı öğretecek, 
inançlarını açıklayacak, kendi öz kültürünü anlatacak kaynak bir 
esere bizim ınsanımızm da ihtiyacı vardır. 

Bizim kültürümüzün, Türk-lslam Medeniyetimn, müslü
man kalemlerce kaleme alındığı ilk telif eser olan lslam Ansiklo
pedisi'nihalkımıza tamtmak,· şubelerimize daha geniş bilgi ver
mek amacıyla kufll!an bir heyet bazı illerimizde temaslarda bu
lundu. Ansiklopedi ile ilgili sofl!lara cevap verdi. 

Vakfım ız Genel Müdür Yardımcısı Şevki Özkan, Hayır 
işleri Müdürü Abdulkadir Hacıismailoğlu, Yurtlar ve Sosyal 
Tesisler Müdürü Hüseyin Albayrak'tan oluşan heyet ile 
görüştük. Temasları ve edindikleri intibaları bize anlattılar. 

Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç
ları anlatır mısınız ? 

- Heyetimizce yürütülen çal ı şmaların amaçları; Vakfı· 
mızca üç cildi yayımlanmış bulunan "Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi'ni", okullardaki yöneticiler ve öğretmelerle 
(özellikler imam hatip lisesi yöneticileri ve öğretmenleri, diğer 
okullardaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri) diyalog ku
rarak yüz yüze geniş çapta tanıtmak, böylece abone sayısı nı 

artırmak suretiyle Ansiklopedimizin daha çok eve girmesini ve 
daha fazla okuyucu tarafından okunup istifade edilmesini 
sağlamaktır. 

Yukarıda belirttiğiniz amaçlarla bir 
çok ilimizi ziyaret ettiniz. Gezdiğiniz il
lerden ve ed indiğ i n iz intibalardan bah
sedebilir misiniz ? 

- Mütevelli Heyetimizce bize verilen ve amaçları yukarıda 
belirtilen görevi yerine getirebilmek için; 

a) 8-25 Ekim 1990 tarihlerinde Erzurum, Ağrı, Kars, Art
vin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illeri ile 
ilçelerini, 

• lsıam Ansiklopedisini tanıtan Heyetimiz 
izlenimlerini anlatırken ... 

b) 2· 17 Kasım 1990 tarihlerinde Yozgat, Sivas, Erzincan, 
Gümüşhane Bayburt, Kayseri ve Kırşehir illeri ile 
ilçelerini, 

c) 10-29 Aral ık 1990 tarihlerinde İçel, Adana, Hatay, Ga
ziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malat
ya ve Elazığ illeri ile ilçelerini, 

ziyaret ettik. Uğradığımız her il ve ilçede, öncelikle müftü
lüklerimize gittik. Daha sonra müftülerimizle birtikte il merkezle
rinde sayı n valileri, milli eğitim müdürlerini, imkanlar nisbetinde 
diğer üst yöneticileri; ilçe merkezlerinde ise, il ve ilçe müftü
lerimizle birlikte kaymakamları , milli eğitim müdürlerini ziyaret 
ederek kendilerine geliş sebebimizi anlattık, Ansiklopedimiz 
hakkında aydınlatıcı bilgiler verdik, konu ile ilgili sorularını cevap
landırdık, görüş ve tavsiyelerini aldık. Ansiklopedimizin okullar
da tanıtımı ve abone sayısının artırılmas ı konusunda 
yardım ları nı talep ettik. Ayrıca valilerimiz ile milli eğitim 

müdürlerimizden il genelinde yazı lı olarak bu kampanyanın 
okullara duyurularak yardımcı olunmasını istedik. Bu isteğimiz 
büyük ölçüde yerine getirildi. 

İl ve ilçelerde yapılan çalışmalarımızı genellikle il 
müftülerimiz planladı ve birlikte uyguladık. Bütün il müftülerimiz, 
kendi il ve ilçelerindeki çalışmalarımıza iştirak ederek heyetimi· 
ze yardımcı oldular. Bu yüzden kendilerine şükran borçluyuz. 
il ve ilçe müftülerimizle imam hatip liselerini ve imkanları nisbetin
de diğer okulları ziyaret ederek Ansiklopedimiz ve başlatılan 

bu kampanya hakkında geniş çapta bilgiler vererek 
yardımlarını istedik. 
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Söz konusu kampanya ile ilgili olarak ziyaret ettiğimiz bütün 
zevat, bu konuya çok yakın ilgi gösterdiler. Vakfımızın , büyük 
bir boşluğu doldurarak ve ilgi duyan herkes için güvenilir bir kay
nak olacak böylesine hayırlı ve önemli bir kültür hizmetini 
başlatmış olmasından dolayı memnuniyetlerini ve gereken 
yardımı seve seve yapacaklarını ifade ettiler. 

Kanaatımıza göre bu çalışmalarımız çok faydalı olmuştur. 
Bu kampanya vesilesiyle Ansiklopedimizin geniş çapta ve yüz 
yüze tanıtımı yapılmış, tereddütler giderilmiş, az da olsa 
dağıtım ve pazarlama hususunda aksaklıklar tesbtt edilmiş fay
dalı görüş ve teklifler alınmış, ayrıca şubelerimize hareket getiril
miş ve bütün bu hususlar raporlar halinde, görüş ve teklifleri
mizle birlikte Mütevelli Heyetimize gereği yapı lması için 
sunulmuştur. 

Temaslarda edindiğiniz intibalar ba
kımından İslam Ansiklopedisi çıkarıl
ması ve muhtevasına nasıl bakılıyor ? 

- Yukarıda kısaca belirtildiği üzere, bu kampanya vesile
siyle ziyaret edilen bütün zevat, vakfı mızın bu önemli kültür hiz· 
metlerinden dolayı çok memnun olduklarını, Ansiklopedimizi 
her yönüyle beğendiklerini, zevkle okuyup istifade ettiklerini, 
yaptığımız çalışmaları geç kalmış olmakla birlikte isabetli ve çok 
faydalı bu lduklarını, bu tür çalışmaların bazı yeniliklerle 
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sürdürülmesini gerekli gördüklerini, bu tür çalışmalarla Ansiklo
pedimizin sürekli olarak gündemde tutulmuş olacağını, 
bunun da pek çok faydalar sağlayacağını, çeşitli yollarla Ansik
lopedimizin, öncelikle tanıtımını yapan ve abone kaydeden 
din görevlilerine, imam-hatip lisesi yöneticisi ve öğret
menlerine, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine ve özet 
olarak buna gönül verenlere iyice tanıtılıp sahip çıkmalarının 
sağlanmasının faydalı olacağını belirtmişlerdir. 

Bu arada bazı illere de gidemediniz. 
Bu illerimizde bulunan şubelerimizin, 

İslam Ansiklopedisi'nin tanıtımı için ya
pabileceği çalışmalar nelerdir ? 

- İslam Ansiklopedisi'nin yüz-yüze tanıtımının sürekli 
olarak yapılması, varsa tereddütlerin giderilmesi, aksaklıkların 
tesbit edilip düzeltilmesi çalışmalarına devam edilmesi halinde 
abone sayı sının çok artacağ ı kanaatındayız. Bütün il ve 
ilçelerde bu çalışmaların tarafımızdan yapı lması çok geniş za
mana ihtiyaç göstermektedir. Bunun için gerek gezilmiş olan il 
ve ilçeler, gerekse gezilememiş olup gezilmesi planlanan il ve 
ilçelerdeki şubelerimizin, her fı rsatta Ansiklopedimizi 
tanıtmaları, abone olacakların varsa konu ile ilgili sorularını ce
vapland ırmaları, tereddütleri olursa gidermeleri, böylece 
abone sayısı nın artırılması çalışmalarını kesintisiz sürdürmeleri 
çok isabetli ve yararlı olacaktır. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 
MEHMETÇİK VAKFI 

1- VAKFIN AMACI 
Çavuş, Onbaşı ve Erlerimizden, Silahlı Kuwetlerimizdeki 

hizmetleri esnasında yani; Askerlik şubesinden sevk evrakı nı 

aldığ ı andan, terhis olup terhis teskeresini aldığı ana kadar 
geçen süre içinde, bazı istisnalar hariç hangi sebepten olursa 
olsun, hayatın ı kaybedenlerin bakmakla yükümlü olduğu kim
selere (Eş, Çocuk, Anne, Baba, kardeş gibi), sakat kalanların 
kendilerine ekonomik (para) ve sosyal yardımda bulunmak ve 
çocuklarını yirmibeş yaşına kadar üniversite seviyesinde okut
maktı r. 

2- YARDIMLARIN ÇEŞİTLERİ 
a Bir Defada Yapılan Yardımlar 

(1) Ölen erbaş ve er bekarsa, anne, baba ve 
kardeşlerine, evli ise eş ve çocuklarına yapılan top
tan ödeme, 

(2) Sakat kalan erlere yapılan toptan ödeme, ölen 
erbaş ve erin eşine ödenen toptan ödeme, sakat
lar için esas (birim) kabul edilir. 

(3) Doğum Yardım ı 

(4) Ölüm Yardımı 

b) Her Ay Yapılan (Devamlı) Yardımlar 

(1) Bakım ve Öğrenim Yardımı 

(2) Bakım Yardımı 



26 Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni / MAYIS 1991 

KISA ... KISA... KISA... KISA... KISA ... 

FAKİR VE MUHTAÇLARA 

YARDIMLAR 

- Muhtaç ve fakir Hanife Sönmez'e 

200.cxxı. - TL. 

- 8 çocuğuyla mağdur durumda 
kalan Şerife Fırat'a l 00.000.- TL. 

- Mağdur ve geçim sıkıntısı çeken 
Leyla Karpuz'a 100.000.- TL. 

- Tedavi için Ankara'ya gelen mağ
dur ve yardıma muhtaç Hayrullah 
Candemir'e 100.000.- TL. 

-Yaşlı ve çalışamaz durumda olan 
mağdur Mehmet Turan'a 100.000.- TL. 
verildi. 

- Kirada olup yatalak ve felçli annesi
ne bakan, kendisi de sakat olan 
Kezban Dursun'un vakfımızdan aldı
ğı 100.000.- TL.lik aylık yardım 150.000.
TL. ye çıkarıldı. 

- Dul ve mağdure kalan Dudu İtişken 
ve 3 yetimine, ev almaları halinde 
verilmek üzere 10.000.000.- TL. tahsis 
edildi. 

SAGLIK YARDIMLARI 
- Tedavisi için yurtdışından borçlana

rak ilaç getirten mağdur Reşat Bu
dak'a 640 DM verildi. 

- Hacettepe Hastanesi 'nde akciğe r 

kanserinden tedavi olan fakir ve 
biçare Rıza Yılmaz' ın hastane mas
rafları vakfımızca karşılandı. 

ÖGRENİM YARDIMLARI 

- Eşi ile birlikte İngiltere 'de doktora 
yapan Zafer Gül'e 1500 sterlin 

- Ülkemizde "Şeyhülislam Mustafa 
Sabri" efendi konusunda araştırma 
yapmak ve Türkçe öğrenmek is
teyen Cezayir İslam Bilimleri Enstitüsü 
asistanlarından Amar DlDEL'e ülke
mizde bulunduğu muayyen süre için 
aylık 250.000. JL. 

- SSCB'den ülkemize gelerek İstanbul 
İsmailağa Kur'an Kursu 'na vakfımız 
desteğinde yerleştirilen 6 öğrencinin 
giyecek ihtiyacı karş ı lanarak aylık 

150.000.- TL. yardım yapıldı. 

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürlüğü yetiş

. tirme yurtları ile çocuk yurtlarına gön
derilmek üzere Diyanet Çocuk Der
gisine, 

- Fakir çocukların barındığı Vakıflar 
Genel Müdürlüğü'nün il ve ilçelerde 
açmış olduğu 53 adet vakıf orta 
öğretim öğrenci yurtlarının kütüpha
nelerine konulmak üzere Diyanet 
işleri Başkanlığı süreli yayınlarına a
bone olundu. 

DİNİ VE SOSYAL AMAÇLI 
YARDIMLAR 

- Kırklareli şubemize , müftülük hizmet 
binası olarak kullanılmak üzere il özel 
idaresine ait bir iş hanının satın-alın

ması amacıyla 100.000.000.- TL. 

- İhsangazi Bölge Yatılı Kur'an Kursu 
inşaatına harcanmak üzere 
30.cxxı.cxxı. - TL. 

- Mersin Muğdat Camii inşaatına har
canmak üzere 30.000.000.- TL 

- K.K.T.C. Pile Köyü Camii'ne harcan
_mak üzere 30.000.000.- TL. gönderildi. 
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DIŞ İLİŞKİLER MÜDURLÜGÜ 
ÇALIŞMALARI 

Vakfımız "Diyanet işleri Başkanlığı'nın yurtdışındaki vatan
daşlarımız ve soydaşlarımıza sunmakta olduğu din hizmetlerini des
teklemek, dini ve milli kültür değerlerimizin tanıtılmasına yardımcı olmak, 
vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın ülkemiz ile olan bağlarını kuwet
lendirici, çalışanlara destek olmak amacıyla yurtdışında çeşitli hizmet 
sunmaktadır.• 

Doğu bloku ülkelerinde olduğu gibi diğer Avrupa ülkelerindeki siya
si-ekonomik ve kültürel alanlardaki çözülmeler, özelliklede; S.S.C.B'ne 
bağlı cumhuriyetlerde (Kazakistan, Azerbaycan, Türkistan v.s.), Ro
manya, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Moğolistan ve Arna
vutluk gibi ülkelerde baskı rejimlerinin birer birer iflas etmeye başladığı şu 
son yıllarda, bu çözülmelere paralel olarak adı geçen ülkelerde yıllarca 
baskı ve zulüm çemberinde ezilen müslüman soydaşlarımızın dini ko
nularda bir takım ihtiyaçların da ortaya çıktığı bilinen bir gerçektir. 

Zaman zaman çeşitli kurum ve kuruluşlarla inceleme ve temaslar
da bulunmak amacıyla ülkemize gelen dini heyetler ve temsilcileri, bu 
esnada Diyanet işleri Başkanlığı ve vakfımız yetkilileri ile de 
görüşmelerde bulunmaktadır. 

Söz konusu heyetler ve temsilcileri ile yapılan temaslarda; 
soydaşlarımızın, Kur'an-, Kerim, Kur'an-, Kerim Alfabesi, dini kasetler ve 
diğer dini yayınlar konusunda çok ihtiyaçlarının olduğu, bu konuda 
ülkemizden maddi ve manevi destek bekledikleri, soydaşlarımızın ih
tiyaçlarının karşılanabileceği hususunda bazı müslüman ülkelerce 
kendilerine yardım ve desteğin yapılacağına dair vaatlerde bulunul
duğu, ancak; soydaşlarımızca bu yardım ve desteğin ülkemizce 
karşılanmasının ısrarla arzu edildiği bir çok defalar dile getirilmiştir. 

Belirtilen ihtiyaçları dikkate almayı insani ve islami bir görev kabul 
eden Vakfımız; dış ülkelere yönelik çalışmalanna daha da hız vererek, 
soydaşlarımıza ulaştırılacak hizmetlerin daha organizeli ve verimli bir 
şekilde yürütülmesinin gerekli olduğuna inanmaktadır. 

Vakfımız, ayrıca bu hizmetleri yanında; Diyanet işleri 
Başkanlığı'nın yurtdışı din hizmetleri temsilcilikleri durumunda olan 
müşavirlik ve ateşeliklerce Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan va
tandaşlarımız ile çocuklarına ulaştırılan ve bu hizmetlerin 
yürütülmesinde temel teşkil eden hizmet binası, cami, lojman, Kur'an 
kursu gibi yerlere de yardım elini uzatmaktadır. Ayrıca vatan
daşlarımızın ihtiyacı olan diğer dini kaynak eserlerde talep üzerine 
gönderilmektedir. Şöyleki; 

Azerbaycan'daki soydaşlarımıza ulaştırılmak üzere Moskova 
Büyükelçiliğimize 1000 adet Kur'an-ı Kerim gönderildi. 

Azerbaycan'lı soydaşımız, ilim adamı ve yazar Halife AL TA Y'ın dış 
Türklere yönelik faaliyetlerine katkıda bulunulması amacıyla bir adet fo
tokopi makinası temin edilerek kendisine verilmiştir. 

Moğolistan İslam Cemiyeti Başkanı Sairan KADİROGLU'na 
çalışmalarına yardımcı ve destek olunması amacıyla bir adet fotokopi 
makinesı temin edilerek kendisine verildi. 

Recep Yıldırım 

Moskova Camii imam Hatib-i Ravil ISMAILOGLU GAINUDIN'e 
çalışmalarına yardımcı olması amacıyla bir adet fotokopi makinası he
diye edildi. 

Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımızın dini ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi amacıyla 10.000 adet "CEP iLMiHALi" kitabından 
temin edilerek Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla gönderildi. 

S.S.C.B. de çeşttli cumhuriyetlerdeki soydaşlarımıza ulaştırılmak 
üzere ''KUR'AN OKUMA YA GİRiŞ" adlı kitaptan 3000 adet temin edile
rek Diyanet işleri Başkanlığı aracılığıyla gönderileli. 

Moğolistan'daki soydaşlarımızın dini ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 
amacıyla; 

- 500 adet Kur'an-, Kerim 

- 500 adet Kur'an-, Kerim A~abesi 

- 150 Takım Kur'an-, Kerim Alfabe Kaseti (İlahi, Alfabe ve çeşitli 
sureler) 

- 1 O'ar adet video kaset (Vakfımız yayınlarından, 

Süleymaniye'de Bayram Sabahı ve Türkiye'de İslam 
Gerçeği) gönderildi. 

1990-1991 öğretim yılında açacakları, Sofya'da bir İslam Ens
titüsü ile Şumen'de bir imam-hatip lisesi için, anılan okullarda eğitim 
görecek öğrencilere verilmek üzere; · 

- 200 adet Kur'an-, Kerim 

- 200 adet Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız yayınları 

- imam hatip lisesi 1,2,3. sınıflara ait 600 adet kitap vakfımızca 
temin ooilerek gönderildi. 

Yunanistan (GÜMÜLCINE)'de yaşayan soydaşlarımıza iletilmek 
üzere her ay; 

- 300 adet Diy. İşi. Bşk. Çocuk Gazetesi 

- 200 adet Diy. ~I. Bşk. Gazetesi 

- 50 adet Diy. lşl. Bşk. Dergisi (ÜÇ aylık) 

gönderilmektedir. 

Yurtdışındaki çeşttli kurum ve kuruluşlardan ülkemizdeki resmi ku
ruluşlarda misafir edilen soydaşlarımıza da çok sayıda çeşitli türde dini 
yayınlar verilmiştir. 

Yurtdışı din hizmetleri müşavirlik ve ateşeliklerince kurulan 
kütüphanelere konulmak üzere vakfımız yayınlarından 1 'er adet, 

Cezayir İslam'a Çağrı Cemiyeti'nin talebi üzerine vakfımız 
yayınlanndan 1 takım, 

K. Kıbrıs Türk Cumhuriyet'indeki soydaşlarımıza dağıtılmak üzere 
Türk lslam Kültür Cemiyeti'ne çeşitli türde 6000 adet dini yayın 
gönderildi. 
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• Valçfımız tarafından İlahiyat Fakülteleri öğrencileri arasında açılan 
''Hadis'in İslam Hukukundaki Yeri ve Önemi" konulu araştırma yarış
masında birinci olan Talip TÜRCANla, yanşmalann eğitim hayatındaki 
yeri üurine konuştuk. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın ilahiyat 
fakü lteleri öğrenci l eri arasında açtığı 

bu yarışmayı nası l değerlendiriyorsu

nuz? 

- Türkiye Diyanet Vakfı'nın ilmi ve kültürel faaliyetlerini takdiı1e 
izliyorum. Bu faaliyetler daha yoğun ve sık olarak, ayrıca 
daha geniş kitlelere hitab edici mahiyette olmalı diye 
düşünüyorum. Açılan yarışmalar da bu çalışmalar arasında 
önemli bir yer tutmaktadır. Konuya ilahiyat fakülteleri 
açısından baktığımızda çok daha büyük anlam kazan
maktadır. Vakıf, herşeyden önce Diyanet Vakfı olduğuna 
göre, ilahiyat fakültelerinin ve İslam ilimleriyle ilgili çalışmaların 
ve araştırmaların özel bir ilgi alanı olması tabidir, ve olması 
gerekir. Zaten gördüğün kadarıyla bu durum Vakfın önde 
gelen amaçları arasında bulunmaktadır. Esasen, ilahiyat 
fakülteleri, İslami İlimler sahasında araştırıcılar yetiştirmeye 
yönelik kurumlardır. Bu gibi yarışmalar araştırmacı adayları 
için birer teşvik unsurudur. Günümüzde ilmi faaliyetlerin 
önünde bu sahada çalışmak isteyenlerin arzu ve azimlerini 
kıran büyük engeller vardır. Bu engellerin kaldırılması ve 
çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir. Bugün 
müslümanların sorunlarını, insanları heyecan ve galeyana 
getirerek çözemezsiniz. İslamın gerçek müdafileri, onu 
hakkıyla bilenlerdir. Bu sebeple ilmi araştırmalar bir zarurettir. 
Bu çalışmaları da ilahiyatçılar yapacaktır. "Hadisin İslam Hu
kukundaki Yeri ve Önemi" konulu bu yarışma, önemli bir 

Talip TÜRCAN kimdir ? 

1970 yılında doğdu. İlkokulu Ankara'da bitirdikten 

sonra, Merkez İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldu. imam 

Hatip Lisesi 6. sınıfta üniversite imtihanına girdi, son 

sınıfı dışarıdan bitirdi. A.Ü. İlahiyat Fakültesi ilk terci

hiydi. Burada hazırlık okumadan birinci sınıfa başladı. 

Fakülte ikinci sınıfta hafızlık yaptı. Halen üçüncü 

sınıfa devam etmektedir. Fakülte sonrası, İslam Hu

kuku dalında master ve doktora yapmayı 

düşünmektedir. 

usul konusunun araştırılmasını hedeflemiştir. İlahiyat 
fakülteleri arasında değişik konularda yarışmaların 
yaygınlaştırılması, ilimde ve araştırmada yarışmayı , bu da 
güzel eseı1eri beraberinde getirecektir. 
Bu tür yarışma la rın eğitim-öğretim 

hayatına sağladığı yararlar nelerdir ? 

- Üniversiteler esas itibariyle araştırmacı yetiştirmeye ve ilmi 
çalışmalar için gerekli ortamın hazırlanmasına yönelik ku
rumlardır. Burada yetişen insanlar çeşitli alanlarda istihdam 
edilebilirlerse de bunlar aslında araştırmacı olmak duru
mundadırlar. Fakat, bunun bugün için Türkiye şartlarında 
gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Birçok üniversiteli insan bu
lunmasına rağmen, nitelikli eleman o nisbette azdır. 
Bunun yanında, kabiliyetli ve yetenekli, ilim için yanıp 
tutuşan insanlar hayatın zor şartları ve gerekli ortamların bu
lunmayışı sebebiyle kaybedilmekte, eriyip gitmektedir. 
Yatırımların en büyüğü insana yapılan yatırımdır. İnsanı 
ihmal eden sistemlerin güçlü ve uzun ömürlü oldukları 
görülmemiştir. işte açılacak olan ciddi yarışmalar, yetenekli 
ve istekli insanların kazanılmasında büyük faydalar sağ

layacaktır. Bu işin öneminin toplum tarafından bir an önce 
kavranmasını, toplumun o seviyeye yükselmesini, {zira in
sana yatırımı ancak ileri toplumlar yapabiliı1er.) İlmi teşvik ve fi
nanse edici faaliyetlerin artmasını temenni ediyorum. 
Açtığı bu yarışmalardan ve diğer çalışmalarından dolayı 
Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ediyorum. 
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Sitembölükbaşı İslam Alemindeki Çalışmaları Batılardakilerden 
Ayıran En Büyük Fark Metod Eksikliğidir. 

A Şaban Sitembölükbaşı 

Vakfımızdan burs alarak master ve doktora 
yapan Şaban SITEMBÖLÜKBAŞI ile eğitim, burs 
imkanı ve geleceğe dönük planları üzerine konuştuk. 
Sitembölükbaşı görüşlerini arkadaşımıza anlattı. 

Önce kendinizi tanıtırmısınız ? 

- Yozgat'ın Şefaatli İlçesi'nde doğdum. Liseyi de 

burada bitirdim.1984 de Ankara Üniversitesi 

ilahiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Fakültenin 

son sınıfında iken Türkiye Diyanet Vakfı 'nın açmış 

olduğu imtihanı kazandım. lngiltere'ye master ve 

doktora çalışmas ı yapmak üzere gönderildim. 

1986 yılında mastırımı , 1990'da doktoramı Manc

hester Üniversitesi'nde tamamlad ım . Müteakiben 

yurda döndüm. İSAM'da araştırmacı olarak 

çalışacağım. 

Vakfımızın size verdiği bursu nasıl 

değerlendiriyorsunuz ? 

- Kendi açımdan büyük bir imkan olarak telakki 

ediyorum. Yurtdışında doktora yapmak, yeni bir 

dil öğrenebilmek , yabancı bir ülkeyi tanımak ve 

bilgi ufkunu genişletmek bakım ından pek çok 

üniversite mezununun arzusudur. Fakat maale

sef, özellikle sosyal sahalarda Türkiye'de bu 

i mkanı veren çok az kurum var. Yurtdışına 

gittiğim 1984 yıl ı nda sadece Diyanet Vakfı bu 

i mkanı temin etm işti. Bu bakı mdan bu imkanı bana 

bahşeden Vakıf yetkililerine bülteniniz arac ılığ ı yla 

şükranlarımı iletmek istiyorum. 

Türkiye Diyanet Vakfı ' nın yurtdışına 

gönderdiği öğrenoileri , yurtdışında master 

ve doktora yapan diğer Türk öğrencilerle 

karşılaştırırsanız neler söyleyebilirsiniz ? 

- Önce sayı olarak bir mukayese yapmak istiyo-

rum. 1990 y ı lında Manchester Üniversitesi Orta

doğu çalışmaları bölümünde doktora ve master 

çalışmal arını sürdüren toplam 21 Türk öğrenciden 

1 0'u Diyanet Vakfı ve Diyanet işleri Başkanlığı 

tarafından gönderilmiştir. Bu yüksek bir oranı 

teşkil etmektedir. Menşei itibariyle bu öğrenciler 

ilahiyat fakültesi ve yüksek islam enstitüsü me

zunlarıdır. Ayrıca bu öğrencilerin diğer öğrenciler 

arasında hatırı sayıl ı r bir itibarı vardır. Başarıları 

da diğerlerinden daha az değ ildir. 1 O öğrencinin 

beş i mastırını, ikisi de mastır ve doktorasını 

başarıl ı olarak tamamlayıp yurda dönmüştür. 

Diğer üçü ise mastırını tamamlamış olup doktora

larını da bitirmek üzeredir. 

Yurtdışına öğrenci göndermek konusun

qa son olarak iletınek istediğiniz bir mesaj 

var mı ? 

- Avrupa'da ilmi çalışmalar yapmak üzere giden biz 

ilahiyat mezunlarına yöneltilen en büyük tenkid 

"İslam'ı Avrupa'dan öğrenmenin mantıksızlığı" ko

nusudur. Şunu önemle ifade etmek isterimki, biz 

Avrupa'ya İslam'ı öğrenmekten ziyade ilmi 

araşt ırma metodların ı öğrenmek için gönderildik. 

İslam alemindeki çalışmaları Batı 'dakilerden 

ayıran en büyük fark bu metod eksikliğidir. Avru

pa'da öğrenci yetiştirmek genelde çok pahalıya 

mal olmasına rağmen ilmi araştırma metodlarını 

yaygın olarak kazanıncaya kadar bu faaliyetin 

devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Ayr ıca 

gelişi güzel konular yerine belirlenen ihtiyaç 

duyulan konularda araştırmalar yaptırılırsa 

alınacak sonuçlar tabiki daha verimli olacaktır. 







~ 
TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

1SLAM ANS1KlOPED1S1 

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ'nin beş cildine birden, sahip olabilirsiniz. 
Uygun fiyat, uygun taksitlerle. 

Kendi kültürümüzü tanımada bize yol gösterecek özgün eser 
TDV iSLAM ANSİKLOPEDİSİ'nin 3. cildi tamamlandı. 

TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, 500'e yakın kaynak eserden, 
15 ayrı ilim dalında, 22.000 maddeden oluşmakta. 

1000'i aşkın müellifin hazırladığı bu kaynak eser; Türk-İslam 
medeniyetinin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden, kültür hayatımızda 
değer kazanmış eserlere; İslam ülkelerinin yapısından, dünyadaki 
islamı faaliyetlere ... Aradığınız konuyu madde madde aktarmakta. 

TDV iSLAM ANSİKLOPEDİSİ yayı.nlanma süresi kısaldı. 
Beşinci ciltten itibaren 1 yılda 2 cilde birden sahip olabileceksiniz. 

TDV iSLAM ANSİKLOPEDİSİ, 75 gr. 1. hamur kağıda renkli basılmakta. 
Madde başlıkları hem Türkçe, hem Arapça verilmekte. 
Konuları; fotoğraflar, haritalar ve çizimlerle zenginleştirilmekte. 
Anlatımda herkesin anlayabileceği, yaşayan Türkçe kullanılmakta. 
Harf karakterlerinden sayfa düzenine kadar, rahat bir grafikte, 
kendisine has bir orijinallik taşımaktadır. 


