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TÜRKİYE'DE VAKIFLAR VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR 

Kuruluş amaçlarının özünde, dini duygu ve düşünce, insan sevgısı, 

topluma ve kültüre hizmet anlayışı bulunan vakıf müesseselerinin 
sayısı ülkemizde son yıllarda sevindirici noktaya ulaşmıştır. Müslüman 
Türk'ün tarihi geleneğine uygun olarak gelişen bu hayır kuruluşları, 
Türk kültür ve sosyal hayatının her kesiminde (mütevazi ölçüler içinde 
de olsa) kendilerine düşen hizmetleri yürütmenin gayreti içindedirler. 
Vakıflar eliyle yürütülen bu hizmet yarışı; değişen, gelişen ve büyüyen 
ülkemiz için son derece sevindiricidir. 

1960 'lı ve 70'li yılların Türkiye'sinde daha ziyade dernekler aracılığı 

ile sosyal ve kültürel hizmetler yürütülmeye çalışılıyordu. Ne var ki ge
riye dönmesini arzu etmediğimiz bu zaman dilimi içinde masum 
amaçlar için kurulan derneklerin büyük çoğunluğu, siyasi veya bölücü 
amaçlara alet edilerek asıl gaye ve amaçlarından saptırılmışl_ardır. Bu se-, 
beµledir ki 1980 sonrası hemen hemen derneklerin bütünü kapatılmış 
ve çıkarılan Dernekler Kanunu ile sosyal-kültürel amaçlı da olsa dernek 
kurma işi zorlaştırılmıştır. Bu zorlama ve tıkanıklık sebebiyle esasen 
müslüman Türk'ün tarihi hizmet müessesesi olan Vakıflar devreye 
girmiştir. 

Ülkemizde bugün faaliyet gösteren dini, sosyal ve kültürel amaçlı 
vakıflar ve bu vakıfların yönetici ve mensuplarına çok önemli sorum-
1 uluklar terettüp etmektedir. Bunların başında yürütme sorumlu
luğunu yüklendiğimiz vakıfları, şu veya bu düşünceye doğru çekerek 
tarihi vakıf anlayış ve geleneğinden saptırmaya çalışmaktır. Yanlış 
anlayış ve uygulamalar vakıf müesseselerini çıkmaza sürükler. "Vakıf" 

ismini müslüman Türk milleti nerede görür ve işitirse mutlaka O 'na 
manevi bir duygu ve düşünce ile yaklaşır. Iç aleminde her an mevcut 
bulunan Allah sevgisi, sorumluluk duygusu, insan sevgisi ve 
karşılıksız topluma hizmet verme duyguları harekete geçer. Tarih 
boyunca dini amaç ve hayır çizgisi dışında bir amaç için kurulmamış ve 
kullanılmamış bulunan vakıf müessesesini başka amaçlara alet etmek 
istenirse, bilinmelidir ki bu son derece yanlış olur. Vakıf müessesesini 
kendi tarihi doğuşu ve hizmet çizgisi dışında mütalaa etmek suretiyle 
dini, hayri, sosyal ve kültürel ama.çlar dışındaki amaçlara saptırmak 



büyük yanılgı olur. Böyle bir yanılgıya, müslüman çevrelerin de 
farkında olmadan sürüklenmeleri ülkemiz açısından zararlara yolaçar 
kanaatini taşımaktayız. 

Günümüzde vakıfların, sosyal . faaliyetler yanında dini ve kültürel 
alanlarda da çalışmalar yapmak suretiyle kültür hayatımızın gelişip 

zengin !eşmesine yardımcı olmaları öğünebileceğimiz bir husustur. 
Özellikle kültür araştırmalara yönelik olarak yapılan çalışmalar son de
rece memnuniyet vericidir. Bu tür araştırmaların ve kültürel 
çalışmaların vakıflar aracılığı ile yapılması ve mali yö'nden desteklen
mesi bugüne kadar ihmal edilen bir husustur. Batıda en köklü ilmi 
çalışma ve .araştırmaların vakıflar eliyle yapıldığını dikkate alacak olur
sak, bizim . bu vadide geciktiğimizi söylemek mümkündür. Bunun 
içindir ki, vakıflarımızın kültürel çalışmalara ağırlık vermeleri ve 
bütçelerinde buna göre ayarlamalar yapmaları özellik kazanmaktadır. 

Vakıfların önemli hizmetlerinden biri de, ülkemizin yetişmiş insan 
unsuruna olan ihtiyacı karşılamak için çalışmalarıdır. Bugün her alan
da yetişmiş insan unsuruna ihtiyacımız olduğunda kimsenin şüphesi 

yoktur. Bu eksikliği gidermede vakıflara ve benzeri hayır ve hizmet ku
ruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Her yönüyle ülkesine kendini 
adamış, hizmeti aşk halinde benimsemiş insanları yetiştirirken, bun
ların araştırıcı bir zihniyetle yetiştirilmelerine de özen gösterilmelidir. 
Ezber ve taklitçiliği terkederek bizzatihi araştırıcı düşüncenin takipçisi 
olan genç nesillere ve insan unsuruna ülkemizin ihtiyacı büyüktür. 

Günümüz dünya devletleri arasında arzu ettiğimiz yeri almamız ve 
özellikle değişen dünya dengeleri müvacehesinde müslüman Tiirk 
dünyasma yardım elimizi uzatabilmemizin yolu yetişmiş insan unsu
runa ve iktisadi imkanlara bağlıdır. Dini, sosyal ve kültürel hizmetlerin 
geniş halk kitlelerine ulaştırılması yarışında vakıfları7!1ızın 
üstlendikleri hizmetlerin zamanla olumlu meyvelerini vereceklerinde 
şüphemiz yoktur. 

Niyazi BALOGLU 
Mütevelli Heyet Üyesi 
Genel Müdür Vekili 
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Mevlid-i Nebevi: Kutlu Doğuın 
• Mevlld Kandlll'ne yeni bir anlayışla 

yaklaşan Türkiye Diyanet Vakfı, Pey
gamber'lmlzln doöum yıldOnOmOnO 

içine alan haftayı "Kutlu Doöum Haf
tası" ilan etmiş ve bu hafta boyunca 
11ml toplantılar ve sanat faallyetlerı or
ganize etmeyi gelenek haline getır

m iştir. .llkl 1989 yılında kutlanan 
"Kutlu oogum Haftası", gOrdOQO 
bOyOk llgl Ozerlne 1990-1991 yılları 

içinde bOtOn TOrklye'ye teşmil edilmiş 
bulunmaktadır. 

• Haftaya, Türk dünyasından gelen 
temsllcller de katıldı 

"Kutlu Doğum Haftası" kutlamaları , bu defa 
Türkiye sınırları dışına taşırıldı. Bu sene Türk 
dünyasını temsil eden misafirlerin katılımıyla 
gerçekleşen kutlamaların, Kurultay hayası 
içinde geçmesi dikkat çekti. 

., 
Haftaya katılmak üzere Yugoslavya'dan Moğolistan'a 
kadar çeşitli ülkelerden gelen soydaşlarımızla toplantılar 
yapıldı. 

• Genel merkez 16 ll'de program 
düzenledi. 

Bu yıl "Kutlu Doğum Haftası" münase
betiyle genel merkez tarafından hazırlanan 
programlarla 16 ilde ilmi toplantılar 
düzenlendi. Ayrıca, Ankara, Bursa ve 
lstanbul'da Yıldırım Gürses ve ekibince Türk 
Tasavvuf ve Türk Sanat Müziği örneklerinin 
icra edildiği bir konser verildi. Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın diğer il ve ilçe şubeleri de kendi im
kanlarıyla programlar düzenledi. 

Türk Sanat ve Tasavvuf Musikisi Konseri'nde Yıldırım 
GOrses ve Ekibi. 

AÇILIŞ PROGRAMI 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, ilki 1989 

yılında yapılan ve gelenek haline gelen "Kutlu 
Doğum Haftası" kutlamalar.ının üçüncüsü, 
19.9.1991 Perşembe günü yapılan açılış 
programıyla başladı. 

Programı bir konuşmayla açan Türkiye 
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza 
SELIMBAŞOGLU, konuşmasında; 

"Allah'a hamdolsun, Kutlu Doğum vesile
siyle bizi bir araya getiren Peygamber Efendi
mize sonsuz salat-ü sel~m olsun. Bütün 
geçmişlerimizin, ,aziz şehitlerimizin ru.hları şad 

olsun. 
Bir kaç senedir gelenek haline getirdiğimiz 

"Kutlu Doğum Haftası", Sevgili Peygamberimi
zin doğum yıldönümlerine isabet eden ve 
"Mevlid-i Nebev1" olarak bilinen mukaddes 
günü kutlamak için tertip edilmiştir. 

Türk Milleti, X. asrın ilk çeyreğinde, Kara-

Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza Selimbaşoğlu . 
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hanlı hükümdarı Satuk Buğra'nın kutlu fer
manından sonra gönüllü kitleler halinde 
lsıamiyeti kabul etmiş, yeni dinlerini çok büyük 
satvet, samimiyet ve inanılmaz bir süratle be
nimsemiş ve özümsemiştir. Milletimiz, ilk keli
me-/ şehadet getirdiği günden bugüne kadar 
geçen 1000 yıl boyunca aynı samimiyet ve 
satvet içinde hayatını lsMmiyete adamış, 
Allah'a ve peygamberine adanmış bir millet 
olarak yaşamıştır. 

Yüce Peygamberimi
zin kutlu tebliği 
ulaşmadan önce ata
larımız dağlarda göçebe 
hayatı yaşıyorlardı. Bit
mez tükenmez bir enerji-. 
feri, ele avuca sığmaz bir ' 
tabiatları vardı. /sıamiyet 
onları dağdan getirdi, 
attan indirdi, bir kamil 
insan haline soktu. Edip, 
sanatMr, ilim sahibi in

_ .,.,.,.....,_ 

sanlar yaptı . Yunus Emre yaptı, Hoca Ahmet 
Yesevi yaptı, Farabi yaptı. lbni Sina yaptı, 
Mevlana, Gazali yaptı. Dünyanın o güne 
kadar görmediği hakanlar yaptı. Yüce Pey
gamberimize izafeten Mehmetçik yaptı . 

ıı Bütün ulvf duyguların kôreımeye 

yüz tuttuğu günümüz dünyasında ve 
Türklye'mlzde hislerin coşması, kalem
lerin taşması için bir yol, bir imkan 
açılması gerekiyordu. 

Milletimizin Yüce Peygamberine duyduğu 
bağlılık, uçsuz bucaksız sevgi herşeyden önce 
bir şükranın ifadesidir. Milletimiz, Peygamberi
mizin 14 asırdır insanlığa saçtığı ışığı, her vesi
le ile kutlamaya can-ü gönülden istekli 
olmuştur. Peygamberimizin doğum 
yıldönümleri olan "Mevlid-i Nebevi" veya Mev
lid Kandili, bu kutlamaların başında gelir. 

Erbil Atabek'i, Türkmen Beyi, Muzaf
ferüddin Gökbörü'nün 13. asırda başlattığı 
Mevlid Törenleri tarihimizdeki köklü mevlid ge
leneğinin başlangıcı sayılabilir. Erbil'de 
Gökbörü'nün Mevlid törenleri, günlerce süren 
ilim, fikir, musiki, sanat toplantıları haline 
gelmişti. ' 

"Mevlid"le bir tuttuğumuz "Vesiletü'n 
Necat" veya hepimizin bildiği "Mevlid", altı 
asırdır Türk milletinin Allah'ına, Peygamberine 
bağlılığını, sevgisini, saygısını Süleyman 

Ekim 1991 

Çelebi'nin mısralarıyla ifade etmektedir. 

Sadece dini duyguların değil, bütün ulvi 
duyguların körelmeye yüz tuttuğu günümüz 
dünyasında ve Türkiye'mizde hisleNn coşması, 
kalemlerin taşması için bir yol, bir imkan 
açılması gerekiyordu. Milletimiz peygamberini 
yine seviyordu, yine övüyordu. Ona yine aşkla 
bağlı idi. Bunun günyüzüne çıkabilmesi, · 
günümüzün ve geleceğin nesillerine bu ulvi 

duyguların, düşüncelerin 

aktarılabilmesi için bu 
zengin geleneği 

yaşatmak, zengin-
leştirmek gerekiyordu. 

Bu inanç ve düşünce 
ile 1989 senesinde 
Resul-i Ekrem'in 
doğumunu, "Mevlid-i 

.- _ Nebevi"yi bir hafta 
; .lllllıı boyu ilmi toplantıların 
- konusu haline getirdik. 
· Büyük bir alaka ve hüsn

ü kabüle mazhar oldu. Yine aynı yıl 
şairlerimizi, Peygamberimize bağlılıklarını, sev
gilerini ifade etmeye teşvik için "Na't 
Yarışması" açtık. Beklemediğimiz bir alaka ve 
coşku ile karşılaştık. Bu şiirlerin ilk yüzü, güzel 
bir baskı ile takdirlerinize sunulmuştur. Biz, 
kalıcı ve muhteşem bir eserin vücuda gelmesi
ne vesile olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 

Geçen sene ilan ettiğimiz "Münacat 
Yarışması" için de aynı sözleri tekrar etmek 
mecburiyetindeyim. Şairlerimiz buradalar. 
Biraz sonra şiirlerini okuyacaklar. Bah
tiyarlığımızı paylaşacağınıza inanıyorum. 
"Münacat Yarışması", Azerbaycan'dan gelen 
şairlerimizle gönüllerimizi ferahlatan bir ufuk 
kazandı. Azerbaycanlı soydaşlarımızın şiir 
pınarlarından, Allah'a yakarışlarını , 
"MünAcAt"larını büyük bir haz ile hep birlikte 
dinleyeceğiz. 

Bu sene Türk dünyasının değişik 
bölgelerinden gelen kıymetli misafirlerimiz top
lantı mızı şereflendiriyorlar. Huzurunuzda 
soydaşlarımıza hoş geldiniz diyor, davetimize 
icabet ettikleri için, Türkiye Diyanet Vakfı 
adına teşekkür ediyorum. 

Vakfımız, nasib olursa, "Kutlu Doğum Haf
tası"nı bundan sonra da Türk dünyasının bir 
araya geldiği, meselelerinin konuşulduğu, 
tartışıldığı bir kurultay halinde sürdürecektir. 
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Bize böyle hayırlı vesileler bahşeden yüce 
Allah'a hamd ve Peygamberimize salat ve 
seıam olsun. 
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dönem lsıam bilginleri , Hz. Peygamber'in 
hayatını, bütünüyle Asr-ı Saadet'i, fevkalade 
hassas ve ilmi metodlarla incelemiş, derlemiş 
ve kütüphaneler dolusu kaynak eserle ifade 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. edilebilecek yazılı belgeler haline getirmiştir. 
Diyanet lşıerl Başkanı Prof · Dr. Bu konuda emeği geçen lsıam bilginlerini bu-

Mustafa Said YazıcıoQlu "Kutlu Do- rada bu vesile ile bir kez daha rahmet ve 
{lum Haftası" hakkındaki dOşOnceıerını şükranla anıyorlım. Onların bilinen gayretleri 
anlattıQı konuşmasında ; aynen devam etseydi, bugün her alanda çok 

"Bu sene , daha ileri noktalarda 
üçüncüsü kutlanmaya olacağımızı ifade etmek, 
başlanan , "Kutlu mübalağa olmasa gerek-
Doğum Haftası"nın tir. 
programı her yıl Geç kalmakla beraber, 
genişlemekte ve zen- bugün bizlere düşen 
ginleşmektedir. Bu se- görev, büyük bir birikim 
vindirici gelişme sonu- oluşturan bu belgeleri ilmi 
cunda bütün il ve ilçe usullerle ortaya koymak, 
müftülüklerimiz ile, Sevgili Peygamberimizin 
Türkiye Diyanet hayatını , güzel ahlakını ve 
Vakfı'nın işbirliğiyle haf- uygulamalarını , özellikle 
tanın programı ülke ge- genç ve gelecek kuşakla-
nelinde yaygınlaştırılmış. Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu . ra doğru anlatıp kavra-

çeşitli ülkelerden davet edilen diğer konuk· maktır. Hz. Muhammed'in hayatının çok iyi bir 
ıarımızla da uluslararası bir mahiyet ka- şekilde biliniyor olması, geçmişten günümüze 
zanmıştır. Gelecek yıllarda programların daha kadar olduğu gibi, geleceğe yönelik de 
muhtevalı ve kapsamlı oıaca{ıını ümit ve te- lsıam·ın , diğer dinler arasında bariz bir 
menni ediyorum. özelliğini, büyük bir avantajını teşkil etmekte-
• lnsanııgın, lklblnll yıllarda, bilhassa dir. Zira yeryüzünde peygamberi , Yüce 
insani ve ahlAkf konularda, Sevgili Allah'tan insanlara getirdiği mesajları lslQm'ınki 
Peygamberimizin getlrdlQI anlayış ve kadar açık ve net bilinen başka bir ilahi din 
uygulamalarına lh.tlyacı oıaca{lına mevcut değildir. Bu gerçek, lsıam·ın diğer din-
yOrekten inanıyorum. ıer karşısında en önemli özelliklerinden birisi-

Yirminci yüzyılın ikinci yarısını , özellikle de dir. 
şu son yıllarını , çok çeşitli alanlarda Gerçekten ~evgili Peygamberimizi iyi ve 
başdöndürücO değişim ve gelişim içinde ta- do{ıru tanımak, O'nu örnek edinmek, Kur'an-, 
marnlamak üzere olan insanlığın, ikibinli Kerim'i daha doğru anlamak, bütünüyle lsıam·ı 
yıllarda, bilhassa insani ve ahlaki konularda, daha iyi yaşamak ve yaşatmak demektir. 
Seygili Peygamberimizin getirdiği anlayış ve Çünkü, tamamı ilahı ve asli hüviyetini koruyan 
uygulamalarına ihtiyacı oıaca{ıına yürekten Kur'an-ı, Allah'ın yüce ,katından getiren, insan-
inanıyorum. Günümüz insanı, manevi alanda ıara ileten , O'nu onlara ö{ıreten ve 
büyük bir arayış içine girmiştir. Bu itibarla, Sev- hükümlerini uygulama alanına ilk koyan insan 
gili Peygamberimizi gerçek anlamda, histen sevgili Peygamberimizdir . G On ü m O z 
ziyade akla hitap eden cazip program ve TOrklye'sl, sOzkonusu temel kaynakla-
çalışmalarla tanıtmak insanlığa büyük hizmet- ra dayalı olarak, günümüz insanının 
tir. Günümüz müslümanlarının, O'nu her yönü anlıyaca{ıı şekilde Sevgili Peygambe-
ile tanıyıp anladıklarını ve örnek edindiklerini rımızı her yo·no ııe daha doQru 
söylemek imkanı yoktur. tanıtabilecek ııım adamı, düşünür ve 

Halbuki, miladı yıl hesabıyla günümüzden din gOrevllsl potanslyellne sahiptir. 
1420 sene önce doğmuş olmasına rağmen , Sadece bu elemanlar arasında daha çok 
Sevgili Peygamberimizin hayatı , dini ifadesiyle diyaloğa, daha fazla işbirliğine ve kollektif 
"Sünnet"i , çok az insana nasip olacak çalışmaya ihtiyacımız vardır. Bu toplantı , bu 
şekilde, bütünüyle ve açıkça bilinmektedir. ilk gerçeğin en güzel göstergesidir. 
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Ülkemizde din hizmeti ve din eğitimi yapan 
müesseseler gerek sayı, gerekse kalite olarak 
genişleyip gelişmekte ve belli bir seviyeye 
gelmiş bulunmaktadır. Dokuz ilAhiyat 
fakültesi, şimdilik iki ilAhiyat meslek 
yüksekokulu, dörtyüze yaklaşan imam-hat_ip 
lisesi ve beşbini aşkın Kur'an kursunda dın 
eğitimi ve öğretimi yapılmaktadır. Bu beşbin 
Kur'an kursu Başkanlığımıza bağlı olarak hiz
met vermektedir. Kur'an kurslarinda, yılda or
talama üçbin hafız yetişmektedir. 

. Diyanet işleri Başkanlığı, merkez teşkilatı , il 
ve ilçe müftülükleri ve yurtdışı teşkilatı ile 
bütün vatandaşlarımıza din hizmeti götürmeye 
çalışmaktadır. Personel sayısı seksenbinlere 
ulaşan Başkanlığımızın bugün en önemli ih
tiyaçlarından Qirisi, personelin yarısından faz
lasını oluşturan imam-Hatip Lisesi mezunu 
olanlarını dint yüksek tahsilli duruma getirmek
tir. Bu elemanların sayısı 50 bin, yaş ortala
ması 25 civarındadır. üstelik, imam-Hatip Lise
si mezunu personelimiz, din hizmetinin özü 
olan imam-hatiplik, Kur'an kı..rsu öğreticiliği 
gibi önemli görevleri yüklenmiştir. Türkiye'de, 
ibadete açık 65 bini aşkın cami bulunmaktadır. 
Bu elemanlarımızı dini yüksek tahsilli duruma 
getirmek için çalışmalarımız sürmektedir. 
Bunun gerçekleştirilmesi konusunda kararlıyız. 
O zaman, din hizmetlerinin kalitesi çok daha 
artmış olacaktır. 

Sadece yurtdışında, Amerika ve Avustralya 
dahil, gayr-ı müslim Batı ülkelerinde çalışıp 
yaşayan vatandaşlarımıza din hizmeti sunmak 
üzere görev yapan 800'0 aşkın personelimizi 
burada hatırlatmam, Türkiye'nin bu alanda 
geldiği noktayı göstermesi bakımından yeterli
dir. 

DoOu Bloku Olkelerlnde son yıllarda 
yaşanan ve inanılmaz gibi görülen 
deQlşlmler sonucu BaşkanlıQımıza ve 
TOrklye Diyanet Vakfı'na olan yogun 
talepler, sorumıuıuoumuzu artırmak
tadır. Bütün ' imkanlarımızla bu kardeşlerimize 
hizmet götürmek kararlılığı içinde olup bunu 
dini ve milli bir görev telakki ediyoruz. 

Kutlu Doğum Haftası'nın amacına 
ulaşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, değerli 
katkılarıyla zengin programların oluşmasına 
vesile olan değerli ilim ve fikir adamlarımıza, 
değerli misafirlerimize ve Hafta'n ın dü
zenleyicisi Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerine 
teşekkür ediyor, hepinize sevgiler, saygılar su
nuyorum. 
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Devlet Bakanı Fahrettin Kurt. 

Toplantıya katılan ve bir konuşma 
y~pan Devlet Bakanı Fahrettln Kurt 
konuşmasında şunları söyledi; 

"Peygamber Efendimizin doğum yıldönümü 
münasebetiyle tertip edilen "Kutlu Doğum 
Haftası" takdire değer bir teşebbüstür. Bu 
teşebbüsü üç yıldan beri sürdüren ve faydalı 
bir gelenek tesis eden Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. 

Daha da önemlisi , bu organizasyonun 
Türkiye sınırları dışına taşırılarak Türk 
Dünyası'nın seçkin temsilcilerinin Türkiye'ye 
davet edilmesi, Mevlid Kandili'nin tanışmaya, 
kaynaşmaya vesile edilmesidir. Bu kadar 
geniş çerçeveli düşünülen bu organizasyonun 
bu yönünün de bir gelenek haline getirilmesi
ni, her sene Mevlid Kandill'nde Türk 
oonyası'nın Ankara'da tek vücut 
oımasnı temenni ediyorum . Hafta 
münasebetiyle açılan şiir yarışmalarının da, 
bütün Türk Dünyasını kapsayan bir kültür ve 
sanat faaliyeti olmasını diliyorum. 

Bu temennilerle, bizi bugün bu salonda bi
raraya getiren inancın, kadeşliğin ilham ettir
diği bir hakikate temas etmek istiyorum; 

21. yüzyıl insanlık tarihine "Türk Asrı" ola
rak geçecektir. Dünyadaki bütün gelişmeler, 
yıkılan düzenler, arayışlar bu hakikatin haber
cisidir. Dünya'da yaşayan 150 milyon Türk'ün 
uyanışının habercisidir. Çağımız 
başdöndürücü değişmelere tanık olmaktadır. 
iletişimin ve kültür alışverişinin hızlanması, 
yaygınlık ve yoğunluk kazanma~.' Dünya'nın 
çehresini hızla değiştirmektedir. ünümüzdeki 
yıllar, Türk Dünyası'nın kültür birliğine tanık 
olacaktır. Bu birliğin tesis edileceği esaslar, 
boydan boya Türk coğrafyasında bütün 
canlılığı ile yaşamaktadır. Bu kültür birliği aynı 
dine inanan, aynı dili konuşan ve aynı kanı 
taşıyan insanların gönül birliği olacaktır. 
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"Kutlu Doğum Haftası" vesilesiyle bugün 
bu salonda bulunan, Azerbaycanlı , Kazakis
tanlı, Özbekistanlı soydaşlarımızı, Yunanistan, 
Bulgaristan ve Yugoslavya'dan gelen evlad-ı 
fatihanı, milletimiz adına kalpten selamlıyorum. 

Türk Dünyası'nı kucaklayan bu organizas
yonu gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı'nı 
bu toplantıların gelecekte de tekrarı temenni
siyle kutluyorum. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum." 

Ardından bir konuşma yapan Kültür 
Bakanı Gökhan Maraş da Türkiye Diya
net Vakfı'nı, "Kutlu Dogum Haftası" gibi 
gOzeı bir gelenegın başlatıcısı oldu{ıu 
için kutladı ve takdlrlerını ifade etti. 

Eski Bakanlardan Ekrem Ceyhun da 
Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu organizas
yonunun kültür hayatımıza önemli 
katkılar saCJladı{lını anlattı. 

Protokol konuşmalarından so_nra , 
Vakfımızın 1990 yılındaki "Kutlu Doğum Haf
tası"nda ilan ettiği "Münacat" yarışmasında 
dereceye giren ve mansiyon ile Jüri Özel 
Ödülü alan şiirlerin sahiplerine ödüllerinin 
dağıtılmasına geçildi. Ödül dağıtımına önce, 
yarışmaya Azerbaycan'dan katılan ve Jüri 
özel Ödülü alan Oktay ŞAMiL, Memmed 
ASLAN, Nizami SARAÇLI, Eldar IBRAHIM ve 
Gani Hüseyingulu HÜSEYINOV'a ödüllerinin, 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Rıza SELIMBAŞOGLU tarafından verilmesiyle 
başlandı. Sırayla kürsüye gelen Azerbaycan'lı 
şairler, kısaca özgeçmişlerini anlattılar ve 
şiirlerinden birer parça okudular. 

Daha sonra yarışmada Mansiyon alan 
şairlere ödüllerinin verilmesine geçildi. Man
siyon alan şairler Mustafa SARAÇ, Durmuş 
KAYA, Nurullah GENÇ, Hasan AKÇAY ve 
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Mustafa Necati BURSALl'ya ödülleri Diyanet 
işleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said YAZI
CIOGLU tarafından verildi. Mansiyon alan 
şairlerden Fatih OKUMUŞ ve C.Buğra KURT 
programda hazır bulunamadıkları için 
ödüllerinin, adreslerine gönderileceği bildirildi. 

Daha sonra, "Münacat" yarışmasında ilk üç 
sırayı paylaşan şairlere ödüllerinin verilmesine 
geçildi. Yarışmada üçüncü olan Adem 
KONAN'a Kültür Bakanlığı Müsteşarı Acar 
OKAN, ikinci olan Şükrü KARACA'ya Kültür 
Bakanı Gökhan MARAŞ, birinci olan Bahaed
din KARAKOÇ'a da Devlet Bakanı Fahrettin 
KURT tarafından ödülleri verildi. 

Ödül dağıtımından sonra, yurt dışından 
gelen davetlilerin konuşmalarına geçildi. 

lbrahlm Şerif: 
Sesimizi dünya 
kamuoyuna du
yurmaya çalışı

yoruz. 
ilk önce kürsüye 

gelen Gümü/cine 
Müftüsü lbrahim 
ŞERiF, Batı Trakya'da yaşayan müslüman 
Türk azınlığın meselelerini anlattı. Kendisinin, 
haksız sebeplerle tutuklanarak milletvekili 
Sadık AHMET'le birlikte hapse atıldığını, daha 
sonra istinaf Mahkemesi'nin kararıyla tutuklan
malarına son verilip, hapis cezalarının para 
cezasına çevrildiğini, Yunan makamları 
tarafından, kanunsuz olarak tayin edilen 
sözde Müftü'yü tanımayan Türk halkının, 
Cuma kılınan camilerde yapılan oylama sonu
cu kendisini % 98 oyla müftü olarak 
seçtiklerini belirten ŞERiF, seslerini dünya ka
muoyuna duyurmak için gayret gösterdiklerini 



ve bu gayretlerinin sonuçlarını gprmeye 
başladıklarını, bu meyanda anavatan 
Türkiye'den de çok şey beklediklerini ifade 
etti. 

Gümü/cine Müftüsü'nden sonra sôz alan 
Bulgaristan müslümanları Baş Müftüsü Hacı 
Nedim Gencev, şu anda Bulgaristan 'da 
yaşayan Müslüman Türklerin, ibadetlerini ser
b~ s tçe yapabildiklerini, camilerin açık 
olduğunu ve açılmak üzere olan iki imam
Hatip lisesiyle birlikte toplam üç imam-Hatip Li
sesi1ne sahip olacaklarını anlattı. Bunlarla bir
likte, sahip olmaları gereken hakları tümüyle 
alamadıklarını belirten Baş Müftü, Türkiye'den 
daha fazla ilgi ve destek beklediklerini 
söyledi. 

Daha sonra kür
süye gelen Moğolis
tan Müslüman f:lalk
ları Cemiyeti Baş
kanı ve Milletvekili 
Kader SAGRAN, 
Moğolistan'da ya
şayan 140.000 
Kazak Türkü'nün 

selamını getirdiğini söyledi ve ülkesinde yeni 
filizlenmeye başlayan dini hayatı anlattı. 

Son olarak Azerbaycan temsilcisi sıfatıyla 
söz alan şair Memmed ASLAN, ülkesinde 70 
yıldır ''AllahH demenin yasak olduğunu, hiçbir 
dini faaliyette bulunmanın mümkün olmadığını 
anlattı ve "Bu günleri bize gösteren Allah'a 
şükürler olsunH dedi. Azerbaycan'aa dini 
hayatın şu anda bir başıboşluk içinde bulun
duğunu söyleyen ASLAN, aynı krizin kültür 
hayatı için de söz konusu olduğunu ve bu ko
nuda Türkiye'nin yakın ilgisini beklediklerini 
ifade etti. 

Bu konuşmalardan sonra Doç. Dr. 
ismet ERSÖZ ve araştırmacı yazar Be· 
şlr AYVAZOGLU birer konuşma yap. 
tılar. Doç. Dr. ERSÖZ konuşmasında 
Hz.Peygamber dünyaya gelmeden On· 
ce dünyanın içinde bulundu{Ju durumu 
anlattı ve peygamberlik kurumuna in· 
sanlı{Jın nasıl bir ihtiyaç içinde oldu· 
{Junu ifade etti. Konuşmasını, Hz.Pey. 
gamber'ln 0ston 0zelllklerlnden örnek· 
ıer vererek bitiren Doç. Dr. ERSÔZ'den 
sonra son konuşmacı olarak Beşir AY· 
VAZOGLU, "GOi" motifinin sahip oldu
{Ju dini ve tasavvufi anlamları izah etti 
ve bu konuda gazel ornekl~r verdi. 
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16 IL'DE PANEL DÜZENLENDi 
Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, Konya, 

Diyarbakır, lstanbul, Trabzon, Urfa, Van, Zon
guldak, lzmir, Edirne, Erzurum ve Antalya ille
rinde Genel Merkez tarafından çeşitli konular
da paneller düzenlendi. Ayrıca Türkiye 
genelinde tüm şubelerimiz de kendi imkan
larıyla kültür ve sanat faaliyetlerinde bulundu. 

Ankara'da Prof. Dr. Süleyman Hayri 
BOLAY'ın başkanlık ettiği panele konuşmacı 
olarak Prof.Dr.Hüseyin HATEMI, Doç. Dr. Nev
zat AŞIK, Doç. Dr. Mehmet ŞEKER ve gaze-

teci-yazar Fehmi KORU katıldı. Kocatepe 
Camii Konferans Salonu, panele gelen izleyi
ciler tarafından dolduruldu. 

Panele başkanlık eden Prof.Dr. Süleyman 
Hayri BOLAY'ın yaptığı kısa açış konuşmasıyla 
oturuma başlandı. 

Hatem/: Gerçe{Je uygun siyer yazıl• 
malıdır. 

· ilk olarak söz alan Prof. Dr. Hüseyin 
HATEMI, insan haklarının uygulanmasının en 
ideal şeklinin Hz. Peygamber tarafından veril
diğini anlattı. Bunu idrak edebilmek için, 
"gerçeğe uygun" bir siyer yazılması , gerek-
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tiğini ifade eden Prof. Dr. HATEMI, insana, 
"insan Hakları" verilmesinin en önemli sebebi
nin, onun Yüce Allah tarafından yeryüzünde 
bir "Halife" olarak yaratılması olduğunu ve in
sana irade hürriyetinin de bu sebeple veril
diğini söyledi. 

Daha sonra kürsüye gelen Doç. Dr. Nevzat 
AŞIK, Hz. Peygamber'in hayatında "ltidfü"in, 
önemli bir özellik olarak tebarüz ettiğini söyledi 
ve bu konuda Hz. Peygamber'in uygulama
larından ve hayatından canlı örnekler verdi. 
Konuşmasında sık sık hadislere atıfta bulunan 
Doç. Dr. AŞIK, lslAm'ın, bir itidAI dini olduğunu 
ve bu sebeple de ne ifrAda, ne de tetride 
kaçan mOtedil müslümanın da ideal müslüman 
olduğunu ifade etti. 

Üçüncü konuşmacı olarak panele katılan 
Doç. Dr. Mehmet ŞEKER'in konusu, "Hz. Pey
gamber ve lsıam Medeniyeti" idi. Dilimizdeki 
"medeniyet" kelimesinin, batıda kullanılan "Si
vization" kelimesinin karşılığı olduğunu anlata
rak konuşmasına başlayan Doç. Dr. ŞEKER, 
"lsıam Medeniyeti"nin, müslüman milletlerin 
ortak medeniyeti olduğunu , bu sebeple de 
özellikle batıda lsıam Medeniyetinin "Arap Me
deniyeti" olarak takdim edilmesinin yanlış 
olduğunu ifade etti. Medeniyet kelimesinin 
kapsamında, "güzel davranış" ve "ahlak" 
ögelerinin de bulunduğu anlatılan konuşmada, 
bu yönüyle Hz. Peygamber'in, henüz peygam
berlik görevi ile şereflendirilmediği 
dönemlerinde bile "medeni insan" olma 
özelliğine sahip olduğu, bu sebeple de "el
Emin" sıfatı ile mutassıf bulunduğu belirtildi. 

9. 

Yurtdışından gelen davetlilere verilmek üzere Vakfımız 
yayınları hazırlanırken. 

Koru: M0sl0manıar kendi ııetlşlm 
kurum ıarı nı oluşturmalıdır. 

Panel'in son konuşmacısı gazeteci-yazar 
Fehmi KORU idi. "lsıam Dünyası ve Kitle 
iletişimi" konusunu anlatan KORU, Kitle 
iletişim Araçları'nın önemini anlattı ve 
müslümanların bu alanda kendi kurumlarını 
oluşturamadıkları için "edilgen" insan olmak
tan kurtulamadıklarını dile getirdi. Günümüz 
dünyasında "reklAm"ın önemine de değinen 
KORU, "21. yüzyıla adım atmakta olan 
dünyada, müslümanlar olarak bizim de 
söyleyecek sözümüz varsa, kendi iletişim me
kanizmamızı kurmamız gerekir" dedi. 

Ankara'da "Kutlu Doğum Haftası" faaliyet
leri Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda 
Yıldırım GÜRSES tarafından verilen Türk Ta
savvuf ve Türk Sanat Müziği Konseri ile 
devam etti. 

ŞANLIURFA'DA DA "KUTLU DOGUM HAFTASI" 
MUHTEŞEM OLDU 

"Kutlu Doğum Haftası" münasebetiyle Şanlıurfa 
Halk Eğitim Salonu'nda bir PANEL düzenlendi. 
Şanlıurfa ilahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. lbrahim 
DÜZEN'in başkanlığını yaptığı panele konuşmacı 

olarak Yrd.Doç.Dr. Halis ALBAYRAK ve Dr. Recep 
KILIÇ katıldı. Açış konuşmasını il Müftüsü M.Hakkı 
ÖZER yaptı. ÖZER, konuşmasında; "Bütün beşe
riyet Resulullah'ı ve getirmiş olduğu prensipleri bil
mek zorundadır. Zira o bütün insanlığa hakkı, ada
leti ve medeniyeti getirmiştir." diyerek bu hususta 
bazı örnekler verdi. Şanlıurfa Valisi T.Ziyaeddin AK
BULUT konuşmasında; Peygamberimizin doğum 
yıldönümünün kutlanmasının çok isabetli bir karar 
olduğunu ve böylesi programların tüm illerde ve 
hatta ilçelerde dahi kutlanmasının gerekli olduğunu 
ifade etti. Din görevlisi Fethi RAHA T'ın bir Aşrı 

Şerif okumasından sonra Yrd. Doç. Dr. Halis AL
BAYRAK ve Dr. Recep KILIÇ birer konuşma yaptı. 
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KUTLU DOGUM HAFTASINA 
11 ÜLKEDEN DAVETLİ KATiLDi 

Hafta münasebetiyle Vakfımızca Yugos-
lavya'dan Moğolistan'a 'kadar çeşitli bölgelerde 
yaşayan Türk ve müslüman soydaşlarımız davet 
edilmiştir. Çeşitli illerde düzenlenen panellerde 
halkımıza hitap eden misafirlerimiz ayrıca tarihi yer
leri de gezmişlerdir. 

Kutlu Doğum Haftası'na katılanlar: 

ismet Hacı PEHLIVANOV (Bulgaristan 
Başmüftülüğü Vakıflar müdürü) 

Hacı Nedim GENCEV (Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftüsü) 

Prof. Dr. Enver KASOMOV (Taşkent/yazar) 

11 MÜNACAT11 

YARIŞMASI 

SONUÇLAN Dl 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 

1991 yılı "Kutlu DoQum Haftası" (Mev
lld-1 Nebevi') münasebetiyle açılan 

MünactU yarışmasında dereceye giren
ler belll oldu. BlrlnclllOI "Beyaz Dilekçe" 
ısımıı şiiriyle Bahaeddin Karakoç, 
lklnclllöl "MOnacaat" isimli şiiriyle ŞOkrO 
Karaca, Oçoncülü(JO "MOnacaat" adlı 
şiiriyle Adem Konan kazandı. Ayrıca, 

Azerbaycan'dan yarışmaya katılan 

şairlerden Memmet Araz'ın "Ya Rebbl, 
Bu Dünya Sen Kuran De(JII" şiiri, Mail 
Allyev'ln "Münacat" şiiri, Eldar 
lbrahlm'ln "Tanrım Meni Şehid Ele" şiiri 
başta olmak üzere toplam sekiz Azer-

Kader SA('.;.AN (Moğolistan Müslümanları Halk 
Toplulukları Başkanı, Milletvekili) 

Muhammet SALiH (Özbekistan'da gazeteci, 
şair, yazar) 

Dr.Baymirza HAYIT (Türkistan Araştırma Ens
titüsü Başkanı) 

Muhammet ARUÇI (Yugoslavya'lı, yazar. Halen 
lslam Ansiklopedisinde görev yapmaktadır) 

Gani Hüseyingulu HÜSEYINOV (Azerbaycan da 
hekim, şair ve yazar) 

Eldar IBRAHIM (Azerbaycan 'lı, şair ve yazar) 

Oktay ŞAMiL (Azerbaycan Edebiyat Gazetesi 
yazarı, şair) 

Memmet ASLAN (Azerbaycan'lı, şair ve yazar) 

Mail ALIYEV ( şair ve yazar) 

Zekeriya CANDERBEKOV (Kazakistan Azet Sul
tan Tarihi Müze Müdürü) 

Nur Muhammet Seysen Uli (Kazakistan Azet 
Sultan Tarihi Müze Müdür Yardımcısı) 

Nizami SARAÇLI (Gürcistan'lı halk aşığı) 

Bahauddin ISAYEV (Dağıstan Müslümanları Ru
hani idare Reisi) 

lbrahim ŞERiF (Gümilcine Müftüsü/Yunanistan) 

Eserleri jüri özel ödülü kazanan Azerbaycanlı şairler. 

baycanlı şairin şiiri Jüri özel ' ödülüne 
ıayık bulundu. 

Vakfın açtı(Jı Münacat yarışması, 

günümüz şaırıerının çagdaş şiir anlayışı 
teknikleriyle Münacat türünü yenileye
rek devam ettirmesini, çağdaş insanın 

Allah'a yönelişini estetik değeri yüksek 
bir tarzda dile getiren taze ve orjlnaı 

yüzlerce şiirin yazılmasını sagladı. 
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TOrk-lsıam Edebiyatında Monacat 
Türk Dini Edebiyatının en önemli form

larından olan münacat, Allah'a yakarış , dua, 
niyaz manasına gelir. En meşhuru Sinan 
Paşa'nın "Tazarru'name" isimli eseridir. Klasik 
divan tertibinde "Tevhid"lerden hemen sonra 
yer alan, beşeri aczin, korku ve ümidin dile 
getirildiği münacatlar, Türk Edebiyatının en 
seçkin ör~eklerini oluşturmuştur. 

Münacat türünün en son örnekleri, Cahit 
Sıtkı , Ziya Gökalp, Mehmet Akif, Halide Nus
ret, Şukufe Nihal, Orhan Seyfi ve Arif Nihat 
Asya gibi şairlerin kaleminden çıkmıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı ve Münacat 
Yarışması 

Din hizmetlerini geliştirmek, lslamiyeti 
gerçek hüviyetiyle anlatarak halkı aydınlatmak 
için kurulan ve 1975 yılından beri faaliyet 
gösteren Türkiye Diyanet Vakfı , iki senedir 
unutulmaya yüz tutan dini edebiyat formlarını 
yeniden canlandırmak için bir dizi faaliyete 
girişti. Dini Edebiyat Serisi başlığıyla 
yayınlanması planlanan kitaplar bu faaliyetler
den ilkini teşkil ediyor. Bugüne kadar 
"Hilye"nin yayımlandığı bu seride, "Na't" , 
Münacat", "Tevhid", "Mevlid", "Ramazaniye", 
"Miraciye" gibi eserler bulunuyor. 1989 yılında 
açılan ve 1990 yılı "Kutlu Doğum Haftası"nda 
açıklanan "Na't Yarışması" ile başlatılan faa
liyet, bugünün şairlerini dini edebiyat 
sahasında yazmaya teşvik etmek için 
düşünülmüştü . Na't Yarışması'na gelen 3.000 
civarında şiir , Türk şairlerinin bu sahaya 
yönelmedeki şevklerini ortaya koydu. Dere
ceye giren şiirler ise, Türk şiirinin bütün 
canlılığı ile "Na't" geleneğini yaşattığını ispat
ladı. 

Devlet Bakanı 
Fahre'ttin Kurt. 

münacat 
yarışması birincisi 

Baahaeddin 
Karakoç'a ödülünü 

veriyor. 
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Yarışma Azerbaycan'da ligi gOrdO. 
1990 yılı Kutlu Doğum Haftası 

münasebetiyle açı lan "Münacat" yarışmasına 
yurt içinden ve başta Azerbaycan olmak 
üzere Türk dünyasından 3.000 civarında şair 
katıldı. Jüri, Türkiye'den gelen şiirlerle , Türk 
dünyasından gelen şii rl eri ayrı ayrı 
değerlendirerek derecelendirdi. Bu sene 
açılan "Münacat" yarışmasının şaşırtıcı ve se
vindirici sonucu, Azerbaycan'dan gelen şiirler 
oldu. 74 yı ldır komünist idare altında yaşayan 
Azerbaycan Türkleri, yüreklerinin çölleş-

.· tirilemediğini, din duygusunun, Allah ve Pey
gamber sevgisinin bütün diriliği ile kalplerinde 
yaşad ığını sanatkarane bir şekilde ifade ede
bildiklerini gösterdiler. 

Jüri özel ödülü alan Memmet Araz'ın şu 
mısraları, Azeri Türklerinin Allah'a yakarışlarını 
sembolize ediyor. 

insandan insana körpümüz sınıb, 

Ya Rebbi, hamımız sene sığınıb. 

Özünü özünde itirib insan, 

Didişme dişleri bitirib insan, 

lçdiyi zeherdir, gusduğu zeher. 

Beheri beherdir, beheri geher. 

Ya Rebbi, biz/iye gaytar bizleri, 

Şeytan gulağında ahtar bizleri. 

Çaparlıg istesek yolumuz kesik. 

Gılınca el atsaq golumuz kesik. 

Ya Rebbi, el açtıg, tut elimizden, 

Çıhmasın bu doğma yurd elimizden. 

Ödül Töreni 
Türkiye Diyanet Vakfı , geçen sene ilk yuze 

giren Na'tları fevkalade bir baskıyla kitap
laştırdı . Münacat yarışmasında dereceye giren 
ilk yüz şiir de aynı şekilde kitaplaştırı larak 
şiirsevenlerin istifadesine sunulacak. 

Münacat yarışması ödül töreni, 1991 Kutlu 
Doğum Haftası, açılış programında yapıldı. 
Törende, dereceye giren şairler kendi şiirlerini 
seslendirdiler. Ayrıca törende şairlere ödülleri 
de takdim edildi. Daha önce açıklandığı gibi, 
birinciye 15 milyon, ikinciye 1 O milyon, 
üçüncüye 7.5 milyon TL para ödülü verildi. ilk 
ona giren şairler de 1'er milyon TL. para ödülü 
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aldı. Ayrıca yayınlanmaya değer bulunarak MünAcAt kitabı 
içinde yer alacak şiirlere de 200 biner TL. telif ücreti 
ödenecek. 

Dereceye Giren Şiirler 

Birincilik Ödülü: Bahaeddin Karakoç "Beyaz Dilekçe" 
ikincilik Ödülü: Şükrü Karaca "MünAcaat" 
Üçüncülük Ödülü: Adem Konan "MünAcaat" 
Mansiyon: C.Buğra Kurt "Münacat", Mustafa Necati 

Bursalı "Aşk Meltemi", Hasan Akçay "Münacat", Nurullah 
Genç "Arzuhal", Durmuş Kaya "Rabbim", Prof. Dr. Musta
fa Tahralı "Münacaat", Fatih Okumuş "Yakarış" 

Jüri özel ödülü alacak Azerbaycanlı şairler: 
Memmed Araz "Ya Rebbi, Bu Dünya Sen Quran 

Deyil", Mail Aliyev "Münacaat", Eldar lbrahim "Tanrım 
Meni Şehid Ele", Oktay Şamil "Allah'a Yakarış", Höküme 
Billuri "Münacaat", Gani Hüseyingulu "Münacaat", Nizami 
Saraçlı "Münacat". 

MUHTEŞEM MEVLİD 
Merhamet-i Muhammediye ko-

nusunda bir konuşma: 
Doç.Dr.lsmail Lütfi ÇAKAN 

Kur'an-ı Kerim: Ramazan AL
PARSLAN 

lıahi (Gühanım hadden efsun
dur bana rahmeyle Allahım): Amir 
ATEŞ ve Korosu 

· · ~ - Tevhid Bahri: Amir ATEŞ 
P"' Türkiye Na't Yarışması Birin-

- ,. 'i cisi Yağmur Şiirinin Okunması: 
'.J. , Dr. Nurullah GENÇ 

(
l~ ilahi (Ey Güzellerden Güzel 
~ ~- Ruhum Muhammed Mustafa) (Gül j yüzünü rüyamızda görelim ya 

~
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j · · Rasulallah): Amir ATEŞ ve Korosu 

Vakfımızca sevgili Peygamberimiz Hz. Muham
med (S.A.V)'in do~um yıldönümü dolayısıyla 
düzenlenen kutlama programı içinde 19.09.1991 
Perşembe günü yatsı namazını müteakip Kocatepe 
Camiinde zengin bir MEVLID-1 ŞERiF programı 
düzenlendi. 

Viladet Bahri: lsmail COŞAR 
Ara Duası: Ali CAMBAZ 
Kur'an-, Kerim: Süleyman ARABULAN 
llahl (Canü gönülden dilersen yalvar 

kul Allah'a yalvar) Amir ATEŞ ve Korosu 
Merhaba Bahri: 
Türkiye Münacaat Yarışması Birincisi 

Beyaz Dilekçe Şiirinin Okunması: Bahaed
din KARAKOÇ 

Bu mutlu gecede, Hz. Muhammed (S.A.V.) sev
gisinin manevi ikliminde kıraat olunan Kur'an-, Kerim 
ve Mevlid-i Şerif'le mü'minlere Kocatepe Cqn;ıii'nde 
manevi ziyafet anları yaşatıldı. 

19.09.1991 Perşembe Günü Kocatepe 
Camii'nde okı.ınan Mevlid programı. 

Takdim: Süleyman ARABULAN 
Kur'an-ı Kerim: Kadir TEMEL 

Kur'an-, Kerim: Timur SUNEL 
ilahi (Canım kurban olsun senin yoluna 

adı güzel kendi güzel Muhammed): Amir 
ATEŞ ve Korosu 

Mirac ve Münacat Bahri: Yusuf GEBZELi 
Kur'an-ı Kerim: lsmail BiÇER 
Değerlendirme ve Dua: Adem ERiM 
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BEYAZ. Ol LEKÇE 
"Ve yalnızca Rabb'ine rağbet edip (O'ndan) 
iste." 
(El-inşirah, Ayet: 8) 
Rahman ve Rahim olan adına sığınırak 
Açtım iki elimi: Kor gibi iki yaprak. 
Bir edep ölçeğinde umutlu ve utangaç, 
işte dünya önümde; benim ruhum sana aç. 
Bu seğriyen ellerle senden seni isterim, 
Senden seni isterken canımdan çıkar terim. 
Sana aşık ruhumdur merceği yakan ı şık, 

Gözlerim cemalini görmeden de kamaşık. 
Bir mirasyediyim ben iflasın eşiğinde, 
Hep sabrım ölçülüyor ihlas bileşiğinde; 
Kimim, kimlik ararken hem güler, hem ağlarım, 
Yükseklerden dökülen sular gibi çağlarım. 
Çok tuzlu bir denizim, her anım med ve cezir, 
Sana aşık olalı yüreğim kut'la esrir. 
Döşeğim kara toprak, yorganım kara bulut; 
Ben seninle doluyken vurgun yapamaz kunüt. 
Her insan günah işler, Sen'den saklanır mı sır? 
Tövbe dilekçesiyle sırttan k'alkar bu nasır. 
Kainatı yarattın, donattın, rızık verdin; 
Kimine sonsuz körlük, kimine ışık verdin; 
Yanlış adım atmayın diye inc;li her kitap, 
Sana açılan eli geri çevirmezsin RAB. 
Ulu bir silsileden peygamberler gönderdin, 
Gökyüzüne yıldızlar, yere çiçekler serdin; 
Senden önce bir sen yok, kainatta iLK, 
Sen'sin; 
Bu kainat bir meta hepsine Malik Sen'sin. 
Ey Malik, ey Esmaü'I-Hüsna'nın cem'i Allah! 
Kalbim buharlaşıyor içimden çektikçe ah .. 
Hakim-i Mutlak Sen'sin, Vahid-i Ehad Sen'sin, 
Rahmani'r-rahim Sen'sin, Kerim ve Samed 
Sen'sin. 
Rabbim, seni tanıyan bilir doluyu-boşu, 
Kapına geldi işte yorgun bir aşk sarhoşu . 

Sen'den başkalarına el açtırma; kapı, TEK ... 
Herşey ışık ve gölge, bir Sen'sin mutlak gerçek. 
Garibim, muzdaribim, ama umutsuz değil, 
Seninle dost olanlar cihanda mutsuz değil. 
Sen kurdun kainatın görkemli yapısını, • 
Bu ev benim olsaydı açardım kapısını. 
Her uzvum bana karşı, benimse halim işte; 
Su alev alev yakar, diş kırıyor erişte. 
Her damla ve lokmada ben sana hamdederim, 
Rezzak'sın, rızkını Sen'den, vermezsen ben 
neylerim? 
Kovduğun şeytan bile mülkünde zar atıyor, 
Gaflette avlayınca kulunu aldatıyor. 
Benimse Kıblem belli, secdelerim sanadır, 

Bahaeddin Karakoç 
Nefes alıp-verirken, her seferim sanadır. 

Aklın bir sınırı var, Sen sınırsız büyüksün; 
Kul azıp sapıtmazsa, gazabın niye çöksün? 
Kin tutmak ve kan gütmek insana özgü maraz; 
Kış başka hava söyler, başka çiçeklenir yaz, 
Kulunum, kurbanınım, Rabbim senin mülkünde 
Garip kulun ne söyler, gülümse dilekçeme ... 

Tanyeri ışımada, uyandı tarlakuşu, 
Sen varken tek bilici, kim çözer kuşça düşü? 
Ey, insanı kalbiy le kilitleyen ve açan; 
Ey, karanlıklar yırtıp zatından nurlar saçan 
Sadıku'I-Va'dü'I-Kerim ve Kahhar-ı Zü'I-Celal! 
Hayırlı amel varken kim ister hayırsız mal? 
Dünya çürük bir tekne, batıp-batıp çıkıyor, 

Mal da put, makam da put, kabuk özü sıkıyor. 

Güzel, çiçek çıkarmış, iki yüzü de çopur; 
Her işin çarkı hile, kalmadı bereket, nur. 
Her gece nöbetçidir bir garip ishak kuşu; 
Nedir bu güzel sevda, nedir bu derin huşü? 
Neden yanık ötüyor, neden hep geceleri? 
Yoksa kapanmış mıdır gündüzlerin defteri? 
Ey, mazlümun hakkını zalimde bırakmayan, 
Özünde odun-ateş olmayanı yakmayan, 
Aşkın yanıklarını başka türlü yandırma, 
Dünyada ve ukbada sen bizi utandırma! 
Işık için ölüme nasıl koşar pervane; 
işte ben de öyleyim, Sana deli-divane. 
Senin için verince, verenin feyzi artar, 
Gönülden bir sadaka, dağca bir ömrü tartar. ·· 
Herşeyim sana açık, yak beni yakacaksan, 
Hep seni zikreyleyen külüme bakacaksan; 
Ey benim öz sahibim, yeter ki sen ilgilen, 
Cemalini görmeye namludan geçerim ben. 
Ay'a, güneşe, çağa, emeğe ant içerim, 
Azığımı azık yap Sıratı da geçerim. 
Ne zaman ufka baksam, ufuklar bir kızıl gül; 
Güllerle demetlenmiş beyaz lale, mor sümbül; 
Gül, lale, sümbül, kekik... her çiçek sana 
bakar, 
Sular sevdalanınca sürünmez, kanat takar. 
Hep sana sığınmışım, tövbe benim ıtırını, 
Geceden sehere dek özümü kanatırım. 
Ellerim iki hüma, hep dal arar konacak, 
Havada elif çizen bu yürek eller sıcak; 
içim ateş örtüsü, dışım bir garip buzul, 
Sen cömert bir Halık'sın, ben ise yoksul bir kul. 
Kainatta ne varsa hepsinin zikrinde SEN, 
Hamd ve şükür sanadır, herşey Seninle esen; 
Sen ki Sana geleni çevirmezsin eli boş, 
Aşık boşa dememiş: "Lütfun da, kahrın da hoş." 
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Ey cennetler va'deden, va'dinde sadık Rabb'im 
Seni yar diye yansır dört köşe yedi iklim. 
Görünmez,bir el var ki ömrümüzü biçiyor, 
Sevap hasatı için vakit gelmiş geçiyor; 
Herkes evine gitmiş, tek oynanmaz körebe, 
Ben kalbimi güneşin astım kirpiklerine. 
Şair yanım yürüyor; şiir, canın dumanı, 
Namazdaki kıyamdır, ruhumun secde anı; 
Uzayan ve kısalan çöldeki çölün sesi, 
Her mevsim çiçek açan bir umudun gölgesi. 

Gölgeler aleminde bütünlük yok, tüm yama; 
Sabaha diri çıkan, kilitlenir akşama. 
Gölgeler çok uzadı, belli ki menzil yakın, 
Yolda kalma korkusu ipini kırar aklın. 
Çocuk gökkuşaı;jını yakalama peşinde, 
Ana hep beşik sallar makaslanmaz düşünde; 
iki uç arasında baba kadim bir sarkaç, 
Hayatta hayat arar, ama yollar dolambaç. 
Bir askerin soluQu çizerken mavi izler, 
Besmele sularında yıkanır nebülözler. 
Toprak, yaı;jmurla ıslak, yaQmur düşmezse kuru; 
Acizi Ferhat yapar, Kerem yapar aşk nuru; 
Bir kara vagon gibi mühürlenmişse kalbi, 
Kişi nasıl bulacak karanlıkta SAHIB'i? 
işte bizim halimiz, işte alemin hali; 
Sırtımıza sarmışız dünya kadar vebali. 
Memedeki süt gibi saf ve sıcak çocuklar 
Gündüz bin dalda seker, gece bir havza akar; 
Gözleri yumulunca düşleri pembe, yeşil, 
Elleri yıldız deren her çocuk bir ebabil, 
Dilerim tırpan atmaz filiz kıran karakış, 
Çağın eı;jitmenleri ne söylerse hep kargış. 
Açları doyurmak zor, toklar şükre yabancı, 
Arttıkça putevleri, lbrahim çeker sancı. 
Ey bizi bizden iyi gören, bilen, işiten, 
Vuslat kokusu gelir, tünelden çıktı tiren! 

Bir beyaz dilekçedir Sana her yakarışım, 
imanımla amelim hem perdem, hem nakışım. 
Seni bilen takılmaz ikiye, üçe, beşe; 
Bütün kar taneleri tarak vurur güneşe. 
Kadir ve Kadim olan ey sınırsız tek BÜYÜK; 
Bir çöksem hiç kalkamam, zimmetimde onca 
yük; 
Bu yükün yarısını bir dağa koy, dağ çöker, 
Senin I0tfundandır bu, çökmediyse bu nöker. 
Çalı bile kendine sıgınan kuşu itmez, 
Sen Gaf0r'sun, Aziz'sin, Senin keremin bitmez. 
Geldim işte kapına, kul Senden ırak olmaz, 
Sana adanmamışsa yürek de yürek olmaz. 
Benden önce esirge Muhammed ümmetini, 
Esen gitsin her kervan, en sona ula beni. 
Önce çıksın düzlüQe öksüz, yetim, dul, garip; 
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Defterin sonuna da bizi düşsün Has Katip. 
Balkanlarda yitirdik renkli heybeyi, çulu; 
Eşkiya baskınından çok çekti Anadolu, 
Yangınlar sık yaladı lstanbul'u Bursa'yı, 
ihlas hesap verirken, küfür kaptı parsayı. 
Yolunda Konya, Maraş çok şehitler vermiştir; 
Erzurum yüreğini daı;jlarına sermiştir; 
Mescid-i Aksha esir, Mekke, Medine küskün 
Teni gizlese bile derdi derinde gülün. 
Kainat bir mozaik, herşeye sahip ALLAH, 
Ey gizli ve aşikar her derde tabip ALLAH! 
Ne güzel bir nakkaşsın, nimetlerin bezekler; 
Her hasta senden şifa, her aşık vuslat bekler. 
Binlerce dal fışkırır bir aı;jaç gövdesinden; 
Türlere Sen ayırdın, Adilsin, Bais'sin Sen. 
Tatar, Kıpçak, Azeri, Özbek ve Türkmen: 
Benim, 
Her zulüm çağında da temiz kalmış kökenim. 
Her Müslüman bir kartal, vurulur da pes etmez, 
Oruçtan tad alanlar kemik peşinde gitmez. 
Bezm-i Elest'te Sana secde eden ruh için; 
Verdiği söze sadık, doğru giden ruh için; 
Kurtuluş zincirinin son halkası Muhammed, 
Gelişi bir rahmetti, sonsuza dek de rahmet... 
Sevginle şekillenen o güzel rahmet için, 
Miraç'taki vuslatta olan Muhammet için; 
Tuz için, ekmek için, kitap ve kalem için; 
Hakk'a hakkı arzeden eğrisiz kelam için; 
Hiç kimseyi vatansız, milletimi devletsiz, 
Gönülleri sevdasız, şehirleri mabetsiz; 
Bayrakları rüzgarsız, ocakları ateşsiz 

Bırakma Ulu Rabb'im, asi kul değiliz biz! 
Beş vakit minareler gürül gürül gürlesin, 
Beş vakit camilerde secde ehli terlesin . 
Her can şunu bilsin ki, Kitap, Resul, Kıble bir; 
"Allah Bir" yolcusunun akortu Hakk'ı zikir. 
Ey dilimin çiçeği, ak sütü imanımın; 

Bıçak yüreQi buldu, beden artık boş bir kın. 

Tarihin uzak-yakın boyutları içinde, 
Diyelim Balkanlarda, bize kapalı Çin'de, 
Ne kadar aç we işsiz ve de mümin Türk varsa, 
Cümlesini uyandır özünü sarsa sarsa. 
Ve indir rahmetini mukaddes şehirlere, 
Daı;jlara imrenmesin etekteki bir dere. 
Dursun şu göç kervanı, yabanın derdi çok zor; 
Piyasa Firavunca, fakir garip, fakir hor, 
Anadolu insanı vere vere tükendi, 
Duam o ki göçmesin bu deQirmenin bendi. 
Kırım gazilerini, Kerkük şehitlerini, 
Filistinde kolları, ayakları kırılan 
Vatanından alınıp diyar diyar sürülen 
Erleri, erenleri, pirleri Sen esirge; 
Sen ki Rabbü'I-Alemin, isteyen bir çekirge!. 
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MÜNACAT 
ŞUkrU Karaca 

l 
Ne yana geçsem öbür yanda yanar aıeşin 
Zamanı ve güciimii sogurur azgın bir ırmak 
Biitün kaybettik/erim sensin ve bilmediklerim 
Gittim mi dikine giderim bu yüzden 
Düştüm mü başüstü düşerim. 

Sınamayı seversin, bu senin eski oyunun 
Bense yanılmaya tutkunum 
Hem sana tııtkıınum 
Hem ortadayım 
Nöbet davulları çalarım rüsvay oldukça 
Kapıma karışık notlar koyarlar 
En mıızip yanımla dönerim sabalıa 
Ve sendan uzaga 
Ve sana. 

Sen, sen, sen ki ne belalar gördüm senin yüzünden 
Beni "BELA" ile yıkadığın günden beri 
Kızgın şerbetler içtiğim senin sofrandı 
Damga/adın da ortada koydun köleni. 

Gel diyorsun 
Bense kaza çukurunda çürüyen atlar gördüm 
Kanatları yanmış anka kuşlarını yol boylarında 
Yol boy/a~ında yosun tutmuş gemiler gördüm 
Usta kılavıhlar gördüm şaşkınlık batağında. 

Dön diyorsun 
Nasıl yüz yüze geliriz, yiizsiizler şahıyım ben 
Hadd-i miinıelıadayım, bir kıy/ ü kal iç-indeyim 
Hiç bir yerde tarifim yok sanki mulıfil içindeyim 
Büzüldükçe üzerime kurar çadırım korku 
Söyle neyim 
Yakup muyum 
Yusuf muyum 
Kuyunm? 

il 
Bu gam viranesinin baykuşuyıım ben 
Kendi canı üzre tüneyen 
Leyla'ya namertlik talim ederim 
Bu gönül şarında 
Ne bana göre iş, ne başka urba 
Bir deli sarkaç olurum kulpuna tıılllnur da 
O yana giderim ordasın 
Bu yana gelirim hurda 
Korkudan öldürme beni 
Leyla 
Bırakma ellerimi 
Merdoglu mertler aşkına! 

Mekteplerin bir gôrip lfJdeniyim ben 
"La" de kaldı tedrisim bu yüzden 
Bu yüzden gözlerimi bagladılar 

Şimdi lıangi yana gitsem yeridir 
Şimdi büıiin zamanlar leylidir 
Bana "Len terani" deme, ben bilmem 
Beni ara yerde malızıın bırakma 
Leyla! 

][[ 

Kem sualler giyindim serkeşlik meydanında 
Göge taşlar savurdum dönen olmadı 

Hiç adını sormadım adımı çagıranın 
En yüksek kuşlardan yüksek uçtum göniil kanmadı 
Ne korkular taşladım ardı arkası gelmeyen 
Tuııuğunu koparan ne vehimler gördüm ben 
Aklın sultanlarından seni bilen olmadı 
Seni şaııına uygun bilgiyle bilen olmadı . 

Kulluğd soyıınmuşımı sultanlar sultanına 

Her şeyin tamlığı sensin oysa 
Bütün armağanları vareden sen 
Ey güzeller güzeli 
Ben huysuzum 
Töresiz im 
Tut ipimi 
Eşiğine kelp yerine bağla beni 
Velvele gününde dost meclisinin. 

işte ortasındayım bu konuşan sınin 
Sen nazar kılmazsan canlı olamam 
Topal vezin/ere uyarını söz öğretıııezsen 
Kelamın sahibi sensin 
Ve başlatan 
Ve bitiren. 

And bozmama ses etmeyen sahibim 
işime karışmazsan aklım karışır 
Sensin geceye ve güne kefilim 
Ekmeğe ve suya 
Ve gölgeden çıkan serin uykuya 
Seni reddeden hürriyeti reddederim! 

iV 
Mı1cize söyleyen tutiler tutuşup gitti 
Diirilldii sancak ve gitti gam askerleri 
Gönül kanı sunan giilgun kfJseler çoktan kırıldı 
Tecelligfih vasfeyleyen bir ıecel/üdüm ben 
Yazık, yazık ki nasibim yok bu bahisten. 

Şimdi bu kalp inci Leyla'ya nasıl sunulur 

Bu sedef denizine yağmaz o eski yağmur 

Lütıif ve kerem sahibi Leyla 

Göğün ve yerin sahibi Leyla 

Ne söyleyim -ki- sözüm muhtaç sana 
Burdasın 

Uyanıksın 

Varsın ya! 
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Söndü bütün ışıklar 
Ya isyandır tuJtuğum ya nisyan 
Daha bilmedim şunu; 
Beli diyen ırak olur beladan 

istemeyi bilmedim 

Adem Konan 

Boyum büyüdükçe korktum gölgemden 
Şimdi ne yol ne yön kaldı 
Kaybolmuş bir gemiyim ben 

Nice kapılardan geçtim 
Alnıma sürüldü bir kurban kanı 
içimden neler geçti; ne kötü dii§ünceler 
Vurup çalkanı çalkanı! 

Söz dağıldı 
Dünyanın direği çökıü 

Harap şehirlerde dolaşıyorum 
KünyemdJ senin adın 
Yalnızım 

Zulme uğranıışlardanım! 

Bir oyun bildim dünyayı 
Gafletin ·getirdiği kuyu kenarındayım 
Ne dermanım kaldı sana gidecek; 
Ne duracak kararım. 

Zulme uğramışlardanım 
Yalnızım! 

Bilmem hangi mekandayım ... sesim nerde!? 
Çevrem yine sütliman! 
Ya bir dal kırılır tutsam ya gönül 
Böyle başım belada 
Döker saçarım sözü 
Bir ses ver bana bir ses 
Göğe açık kapılardan! 

Ya bir su ... ya bir duman ... 
Ya bir rüzgar olmalıydmı sana doğru yollanan. 
Mülkünde sözü geçmeyen bir garip sultanım ben 
Sana yönelecek gücü sende arayan 
Bir ruh-ı revan ... 

Şimdi bir ağacım ben 
Dalım, yaprağını poyraz alıp götüren 
Adım-gölgem yok artık. 

içimde çığlığı var talan olmuş kuşların 
Bilmem nasıl ulaşılır gönül yurduna 
Eteğinden tutuyorum okumuşların! 

Ekim 1991 

Ya bir su ... ya bir duman ... 

Ya bir rüzgar o/malıydım sana doğru yollanan. 
Sözümün geçmediği bir mülke sultan oldum 

Yılanlar geziyor uykularımda 

Bayrağım yerde geziyor 

Bozguna uğradı ordum! 

Kaybeıtim verdiğin güzellikleri 

Açıldı kapısı kötüliiklerin 

Dost aradım ellerinden tutacak; 

Sığınacak bir dulda ... 

Kendimi taşımaktan eğildi kemiklerim! 

Söndü bütün ışıklar 

içime bir gül düştü 

Gül düştü ve aydınlattı çevremi ... 

Ve bildim; 

Senden başka varılacak kapı yok! 

Yıktım bütün köprüleri 

Bir su gibi dolanarak büklüm bükliim 

işte kapına döküldüm 

Senindir söz ve hüküm! 

J:iy Sahibim! 

Kimim var senden başka iki cihanda kimimi 
işte kapına geldim 

Aç gözümü 

Beni doyur ve öğret! 

Cahilim 

Ey Rahman ve Rahfm olan! 

Bağışlayan! 

Sana döndür ... yürüt beni! 
Bekliyorum kör-kötürüm 

Herşeyim sana ayan 

Unuttum bildiklerimi 
Yeniden 
Ve yeniden kurdum söz çadırını 
istemek aczimdendir 
Vermek Senin şanından. 

Senindir 
Söz de, hüküm de senin! 
Ey en hayırlısı sevgililerin! 

Elhanıdülillahirabbilalemın! 

... 
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YA REBBI, BU DÜNYA SEN 
GURAN DEYIL 

Memmed ARAZ 

insandan insana körpümüz sınıb, 
Ya Rebbi, hamımız sene sığınıb. 
Özünü özünde itirib insan, 
Didişme çiişleri bitirib insan, 
lçdiyi zeherdir, gusduğu zeher. 
Geheri beherdir, beheri geher. 

Ya Rebbi, bizliye gaytar bizleri, 
Şeytan gulağında ahtar bizleri. 
Telesi yohların celesi işlek, 
Celesi yohların telesi işlek. 
Çaparlıg istesek yolumuz kesik 
Gılınca el atsag golumuz kesik. 
Ya Rebbi, el açdıg, tut elimizden, 
Çıhmasın bu doğma yurd elimizden. 

Sen bizi kiçikler kininden goru, 
Fil tutur, şir tutur hörümçek toru. 
Ya Rebbi, adilsen, hifz ele bizi 

' 
Halat ocaglara üzv ele bizi. 

Gör harda, gör nece mecnunug hele. 
Külünk de bizimdi, 
Torpag da bizim 
Batmış da, yitmiş da, oyag da bizik. 
Yalanı tuş ele öz ünvanına, 
Özün çek nahaggı hagg divanına, 
Hele mür'gülüyük, heyli mürgülü 
Zurnalı, gaallı, neyli-mürgülü. 
Hele öz içinde batanımız çoh. 
Düşmen laylasına yatanımız çoh. 
Hele goltuglara sığan ne geder, 
Hele töküleni yığan ne geder. 

Yolu çoh genişdir geder-gelmezin, 
Ağlımız bu yolla gelsin-gelmesin? 
Bu geliş, ne geliş, 

Bellise sonu? 
Bu gediş ne gediş? 
Kim govur onu? 

Ya Rebbi, helbirle lovğa "menleri". 
Eleyib sovur da "bölünenleri" 

' 
"Bizlere", "sizlere", "bölünenleri" 
Keçir bölünmekle öyünenleri. 

Çohluğa sedd olan "azlığa" uçur, 

Çohluğu azlığın üzerinde gur. 
Kimdir gıl vereni fendgir azların? 
Kimdir yaradanı yaramazların? 

Ehdini cehdine girov goyanlarl 
Adını demeyek, deyek ki, Honlar", 

Gelir gulağıma bir ses derinden: 
Goru sen özünü hendeverinden! 
Bir dinle zamanın sevdiyi sesi: 
Tülkü gaggıltısı, gurd melertisi! 
Ya Rebbi, sen gaytar bizi bizlere, 
Cala boz günleri ağ gündüzlere. 
Ne geder itik var 
Min artıg tapan, 
Nahırsız nahırçı, sürüsüz çoban 
Garışıb: halg kimdi, 

Halgı çapan kimi 
lşıg paylayan kim, işıg gapan kim. 
Bu nece yuhudu ... ayılmag olmur. 
Gaçanı govandan ayırmag olmur. 

Ne geder gaçacag bu gaçan yazıg? 
Ne geder govacag bu govan yazıg? 
Ona "gaç deyibler" , gaçır belece .. . 
Buna ''tut deyibler" -govur belece .. . 

Ya Rebbi, men sene olanı dedim, 
Azacıg yadımda galanı dedim. 
Bize galmayacag ne bize galsa, 

Dağ dağa govuşsa, düz düze galsa. 
Galan derdimizi yüklesek eger 

Kel olsa, ner olsa geddi eyiler. 
Ya Rabbi, arabir düş yanımıza, 
Arabir ölçü goy vicdanımıza; 
Harda dinimiz var, 
imanımız yoh. 
imana gelmeye gümanımız yoh; 
Gelsen tufanla gel, 
Tufanla gayıt, 

Bu yeri, bu yurdu sahmanla gayıt. 
Ya Rebbi, bu dünya sen guran deyil, 
Gudurğan sen gören gudurğan deyil. 

indi guduranın altında yatır .. 
indi gudurğanlar uzun ömürlü, 
Maymunlar yene de ağacda yatır, 
Fağırlar yene de guzu ömürlü. 
Ya Rabbi, bu dünya sen gören deyi!! 
Bu sedler, serhedler sen hören deyil 

Adını, soyunu deyiş dünyanın 
Odunu, suyunu deyiş dünyanın, 
Yurdunu, yönünü deyiş dünyanın, 

Ya Rebbi, bu dünya sen guran deyil, 
Fezada yerini deyiş dünyanın. 
2 Nisan 1991 
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RÖPORTAJ 
ŞiiR PINARLARI KURUMAMIŞ 
Vakfımız 1990 yılının Eylül ayında ilan ettiği 

"Münacat" yarışmasını sonuçlandırdı. Yarışma 
hakkında, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Sayın Rıza Selimbaşoğlu ile görüştük. 

Sayın Selimbaşoğlu, "Münacat 
Yarışması"nı neden açtınız? Böyle bir 
yarışmayı tertip etmekle neyi 
amaçlamıştınız? isterseniz, "Münacat"ın 
ne anlama geldiği ile söze başlayalım. 

Rıza Sellmbaşoğlu: "Münacat·, Allah'a 
yakarış, dua, niyaz manasına geliyor. kelime 
anlamının ötesinde "Münacat" Türk-lslam Ede
biyatının, dini edebiyatın en çarpıcı, en bilinen form
larından birisi, edebiyat geleneğimizde, şiir gele
neğimizde, hemen hemen "münacat" yazmayan şair 
yok gibi. Zaten, klasik divanların bir bölümü, mutla
ka "münacat"a ayrılırdı. Yani, divan sahibi her şair, 
aynı zamanda "münacat" yazmış şair demekti. 

"Münacat" şiirin şahikası, şair sözlerin 
en güzelini Allah'a yalvarmak için 
sıralıyor. 

Bizim dini edebiyat geleneğimizin, özellikle de 
dini muhtevalı şiir geleneğimizin çok güçlü olduğu 
bilinen bir husus. Bu formların belli başlıları, "Tev
hid", "Na't", "Mevlid", "Hilye" gibi başlıklar altında 
toplanıyor. "Münacat" şiirin şahikası, şair sözlerin 
en güzelini Allah'a yalvarmak için sıralıyor. Aczini, 
korkusunu, ümidini ve ümitsizliğini dile getiriyor. 
Diğer şiir for_mlarından farkı şu: Şair, imanı ve 
inancıyla yaradanla karşı karşıya. Söz hüneri, sa
mimiyeti, ruhunun derinlikleri tek tek açılıyor, bir 
araya geliyor ve sonunda ortaya "münacat" 
dediğimiz şiir çıkıyor. 

Şimdi sorunuza geliyorum. Yüzyıllar boyu, dini 
edebiyat olarak ifade edebileceğimiz bütün dallarda 
çok güçlü bir birikimimiz var. Verimli bir kaynak, 
şaheserler hasıl etmiş bir geçmişimiz var. 

Çağımızın formları ile bu muhteşem ge
lene!}i yeniden diriltelim istedik. 

Milletimizin vicdanında, şairlerimizin dünyasında 
bu kaynağın kuruma,dığına inanıyorduk. Sanat 
anlayışları devirden devire değişir. Aruzla yazan 
şair heceye, heceden serbest vezne geçebilir. Me
cazlar, istiareler değişebilir. Ama şair, benimsediği 
sanat anlayışı ile, şiir zevki ile yine kendi dilince 
Allah'a yakarabilir; kısaca "münacat" yazabilir diye 
düşündük. Çağımızın formları ile bu muhteşem gele
neği yeniden diriltelim istedik. ilk teşebbüsümüz, 
1989 yılında ilan ettiğimiz "Na't Yarışması" oldu. 
Yarışmaya katılan şiirler haklı olduğumuzu gösterdi. 
Şairlerimiz, günümüz diliyle, günümüz sanatıyla 
peygamber sevgisini seleflerini aratmayacak ölçü 
ve zenginlikte-dile getirdiler. 3.000 civarında şiir, bu 
sahadaki iştiyakın işaretidir. 

Ekim 1991 

Geçen yıl açtığımız "Münacat Yarışması", 
şairlerimiz için verdiğimiz hükmün memnuniyet veri
ci bir teyidi oldu. Teşebbüsümüzün hedefini 
bulduğuna, amacımıza ulaştığımıza inanıyorum. De
lili, yarışmaya gelen şiirlerdir. 

Bir de Azerbaycan'dan gelen şiirler 
var. Bize çok anlamlı geldi. Azerbaycanlı 
şairlerin "münacat"ları hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? 

Rıza Selimbaşoğlu: "Münacat" yarışmasını, 
Azerbaycan'da geniş çaplı duyuramadık. Azerbay
can'dan gelen misafirlerle, kulaktan kulağa sınırlı bir 
duyuru oldu. Buna karşılık gelen şiirlerin çokluğu 
karşısında hayrete düştük. Biliyorsunuz, Azerbay
canlılar Türklerin en çok şiir yazanıdır. Şiir zevkini, 
şiir kültürünü çok canlı olarak yaşatıyorlar. Ancak, 
70 yıl komünist idare altında yaşayan, kültürleri 
tahrip edilen, kendi sanat menbaları ile bağları 
koparılan bir topluluktan "Münacat" tarzı şiir yazma
larını beklemek, başta bize haksızlık gibi gelmişti. 
Sağolsunlar, bizi şaşırttılar. Bu korkunç kültür 
zulmüne rağmen Azerbaycan Türkleri "Münacat" 
tarzında muazzam şiirler gönderdiler. Bu 
yarışmada, bizim hissemize düşen en büyük bah
tiyarlığın, Azerbaycan'dan gelen şiirler olduğunu 
söylemeliyim. 

Bu şiirleri nasıl değerlendirmeyi 
düşünüyorsunuz? Bundan sonra bu mec
rada ne gibi teşebbüsleriniz olacak? 

Rıza Selimbaşo!}lu: Tabii ilk işimiz, 
teşebbüsümüzü tamamlamak, yani kalıcılığı temin 
etmek. Geçen sene "Na't" yarışmasında dereceye 
giren şiirleri, daha doğrusu ilk yüz şiiri kitap
laştırdık. Aynı şeyi "Münacat Yarışması" için yapa
cağız. Şiir okuyucusuna, şiir sevenlere kalıcı bir 
eser bırakacağız. 

Bu sene şiir mecrasındaki yolculuğumuza ara 
verip, nesir türü bir yarışma açmayı planlıladık. 
Düşündüğümüz, Peygamber Efendimizin hayatını 
konu alan bir "Nesir Yarışması". Bu yarışmanın da 
büyük ilgi ile karşılanacağı_na ve Türk okuyucusuna 
yeni şaheserler kazandıracağımıza inanıyoruz. 
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VAKFIMIZ GENEL MÜDÜR VEKİLLİGİNE 
SAYIN NİYAZİ BALOGLU ATANDI 

Vakfımızın 9 ncu 
Olağan Genel Kurulu'nda 
Mütevelli Heyeti Üyeliği'ne 
seçilen Genel Müdürümüz 
Kemal Güran'ın, Genel 
Müdürlükten ayrılması ne
deniyle Vakıf personelinin 
katıldığı bir toplantı dü
zenlendi. Toplantıda Mü-
tevelli Heyeti Başkanı 

Rıza Selimbaşoğlu, Mütevelli Heyeti Üyesi Kemal 
Güran, Mütevelli Heyeti üyesi ve Genel Müdür Ve
kili Niyazi Baloğlu birer konuşma yaptı. 

Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza Selimbaşoğlu 
konuşmasında "Uzun yıllar aramızda başarılı 
çalışmalarda bulunan Genel Müdürümüz 
Kemal Güran Bey, aynı doğrultuda 
çalışmalarına devam edecektir. 

Kemal Bey, bizim neslin yıllarca süren 
davasına kendini hasretmiş bir arka
daşımızdır. Ben onu 1960'ta bu davanın 
içinde gördüm . Bugüne kadar aynı 
davanın içinde çalışmalarına devam 
etmiştir. 

Diyanet işleri Başkanlığı'nın her kade
mesinde bulunan arkadaşımızın tecrübe 
ve birikimlerinden, günlük yoğun ve hızlı 
iş akışının dışında, genel konularda ya
rarlanacağız, istifade edeceğiz. Bu 
görevi aynı anlayış ve doğrultuda, aynı 
ölçüde arkadaşımız Niyazi Baloğlu 
yürütecektir . 

Yaptığı çalışmalardan dolayı Kemal 
G0ran beye teşekkürlerimi sunarken 
Niyazi BaloQlu beye de yeni görevinde 
başarılar dilerim." dedi. 

Mütevelli Heyeti Başkanımızın konuşmasından 
sonra Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Kemal Güran 
bir konuşma yaptı. 

"Sayın Başkan, değerli mesai arka
daşlarım; 

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllü bir hiz
met müessesesidir. 
Biz bu esplri ile ça
lışmalarımızı silrdilr
dük. Çalışmaları me
mur zihniyeti ile 
değil, Vakfın dini, 
hayri bir kuruluş ol
duQu inanctyla yürüt
tük. Dünyada herşey 
fanidir. Bugüne kadar 
yürüttü{Jümüz çalış
malarımızda elimiz-

den geldiği kadar yoğun mesai harcadım. 
Vakfımız elhamdülillah belli bir yere 
geldi. 

Mütevelli Heyetine seçildim. Mütevelli 
Heyette daimi üyeliğe layık görüldüm. 
Gücüm neye yetiyorsa, tüm birikimimizi, 
tecrübemizi Vakfımız çalışmalarında, 
davamızda kullanmaya devam edeceğim. 

Niyazi Baloğlu, 1961 'den itibaren dava 
arkadaşımdır. Hizmette sınır tanımayan 
bir arkadışımızdır. Her görevde başarısını 
tescil etmiştir. Ben böyle bir görevi, bu 
seviyede bir arkadaşıma devrettiğim için 
memnunum." 

Genel Müdürümüz Kemal Güran konuşmasını ta
mamladıktan sonra, salonda bulunan personel 
tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Bu arada 

bazı vakıf çalışanlarının 
gözyaşlarını tutamadığı 
gözlendi. 

Mütevelli Heyeti Baş
kanı Rıza Selimbaşoğlu, 
çalışmalarından dolayı Ke
mal Güran'a Türkiye Diya
net Vakfı Şükran Plaketi 
verdi. 

Vekaleten Genel Mü
dürlük görevini yürütecek 
olan Vakfımız Mütevelli 

Heyeti Üyesi Niyazi Baloğlu, vakıf çalışanlarına hi
taben şu konuşmayı yaptı . 

"Kuruluşundan bu yana Vakfımıza 
büyük emeği geçen, Vakfımızın gelişmesi 
için gece gündüz çalışan, muhterem arka
daşımdan bu görevi devralmış bulunuyo
rum. Kemal Bey, 30 yıldır yan yana 
çalıştığım arkadaşımdır. Onu imam-hatip 
neslinin davasını takip eden bir arka
daşım olarak buldum. Bugüne kadar ken
disinden üç defa görev devraldım. Bunlar, 
imam-Hatip Okulları Mezunları Federasyo
nu Başkanlığı, 0 .1.B. Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürlüğü görevleridir. 

Türkiye Diyanet Vakfı kurucu 
üyesiyim, şimdi Vakfın Genel Müdür Ve
killiğine görevlendirildim. Yine yakın 
desteğini isteyeceğim. Bu görev hassas 
ve zor bir görevdir. Bu önemli h izmetleri 
yerine getirirken çizgimiz aynı olacaktır. 
Tüm arkadaşlarımla karşılıklı sevgi ve 
saygı içerisinde görev bayrağını daha ile
rilere götüreceğiz . 
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AZERBAYCAN MİLLi AKADEMİSİ VAKFIMIZDAN ÜÇ 
KiŞiYE AKADEMİK DiPLOMA VERDİ 

Azerbaycan Milli Akademisi Başkanı Prof. Dr. Nizami MEH
METOOLU tarafından Azerbaycan'la ilgili çalışmalar yapan sekiz 
kişiye akademik d_,loma verilmiştir. 

Bu amaçla düzenlenen toplantı 21.8.1991 tarihinde Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından organize edildi ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Kocatepe Camii Konferans Salonu'nda yapıldı. 

Toplantının açış konuşmasını Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Başkanı Rıza Selim~lu yaptı. Selirnbaşoğlu konuşmasında, 

"Azerbaycan Milli Akademisi Başkanı Sayın Prof.Dr. 
Nizami MEHMETO(İLU ülkemizi ziyaret için gelmişlerdir. 

Bu akademinin mensupları ile ülkemizdeki ilim adam
ları ve bazı sosya.l ve kültürel amaçlı kuruluşlarımızın men 

Dr. Tayyar Altıkulaç, 
Hayrettin Sallı ve 

Niyazi Baloğlu aka
demik diplomalarını 

alırken. 

supları ötedenberi karşılıklı dostluk anlayışı içinde 
ilişkilerini sürdüregelmişlerdir • 

.Amaç, her türlü teknik, sosyal, kültürel ve dini konu
larda çalışmalar yapmakta olan Azerbaycan Milli Akade
misi'nin sayın mensupları, ülkemizden sekiz kişiye muhte
lif akademik diplomalar vermeyi uygun görmüşlerdir. Bu 
belgeleri takdim etmek ve dostane ilişkilerde bulunmak 
üzere Azerbaycan Milli Akademisi, Akademi sayın Başkanı 
Prof. Or. Nizami MEHMETOQLU'nu görevlendirmişlerdir. 
Bu amaçla ülkemizde bulunan Sayın Mehmetooıu'nu An
kara'da aoırıarnakla mutluyuz. Sayın MehmetoOlu'nun 
şahsında Azerbaycan Milli Akademisi mensuplarını 
saygıyla selamlıyorum. 

Verme lülfunda bulundukları fahri akademik payeleri
nin, biz her iki soydaş cumhuriyetin karşılıklı ilişkilerine de 
güç kazandıracaoına inanıyoruz. 

Bu belgeleri vermeyi layık gördükleri din ve ilim adam
ları arasında Vakfımız mensuplarından üç zatın da bulun
ması bizi ayrıca memnun etmiştir. 

Yurtiçi ve yurtdışı dini, sosyal ve kültürel çalışmalarına 
diger hizmetler meyanında önem veren Türkiye Diyanet 
Vakh, bu ve benzeri ilişki ve faaliyetlerin daima destekcisi 
olmuştur ve olmaya devam edecektir." diyerek konuşmasını 
tamamladı ve Nizami Mehmeloğlu'nu kürsüye davet etti. 

"Hürmetli ve sevimli Türk gardaşlarım" diyerek 
konuşmasına başlayan Mehmetoğlu, Türkiye ile Azerbaycan 
arasındaki ilişkilerin son yıllarda devamlı geliştiğini, gelecekte de bu 

· ilişkilerin gelişmesi için tüm tedbirlerin alındığını anlatarak, 'bu ko
nuda bize yardımcı olan Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfına, Türkiye Diyanet Vakft'na, Azerbaycan Kültür 
Merkezine ve diOer ilgililere tüm Azerbaycanlılar adına 

şükranlarımı sunuyorum" dedi. 
Sovyetlerde yapılan istatistiklerde okuyanların sayısı 

itibariyle Azerbaycan birinci gelmektedir. 
Sovyetlerde ve Azerbaycan'daki eğitim durumunu da anlatan 

Mehmetoğlu "Azerbaycan'da 18 üniversite, onlarca ihtisas 
mektebi vardır. Sovyetlerde yapılan istatistiklerde okuyan
ların sayısı itibariyle Azerbaycan birinci gelmektedir. Bu 
durum Azeri halkının ilme, okumaya dönük isteOinin bir 
göstergesidir. Azerbaycan'da gerek çocuk gerek yaşlı 
okumaya büyük heves vardır. Bu bize Peygamber Aleyhis
selamın vasiyetidir. "Beşikten mezara kadar okuyunuz", 
"ilim Çin'de de olsa gitmek gerekir" her müslümanın borcu 
ilmi öOrenip diQer mOslOmanlara öOretmektir. Bu sebeple 
tüm zor şartlara raornen halkımız okumuştur" dedi. 

Azerbaycan'daki eğitim kurumları ve Temel Araştırmalar 
Eğitim Merkezi hakkında geniş bilgi veren Mehmetoğlu, 
konuşmasının sonunda, "Azerbaycan Milli Akademisi, 
Türkiye'de bazı zevatı, gerek ilmi çalışmaları, gerekse 
Türkiye -Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda 
gayretleri a91sından d90erlendirmiş, ilmi ürünlerini incele
miş ve kendilerine muhtelif Onvandaki diplomaları vermeyi 
kararlaştırmıştır. 

Bu bir başlangıçtır. Gelecekte bu çalışmalarda bulu
nan dlOer gardaşlarımıza da diploma vermek istiyoruz." 
deci. 

Azerbaycan Milli Akademisi Başkanı Nizami Mehmetoğlu 
Süleymanh'nın konuşmasından sonra, Akademik Diplomalan veril
di. Akademik diploma verilenler şunlardır. 

Dr. Tayyar AL TIKULAÇ (Eski Diyanet işleri Başkanı, akade
mik d_,loma ve Profesörlük diploması.) 

Niyazi BALOOLU (TDV. Mütevelli Heyeti Üyesi ve Gnl.Md.V.) 
fahri doktora diploması.) 

Hayrettin ŞALLI (KOMAŞ Yönet.Krl.Bşk, fahri doktora diplo-
ması.) 

Ahmet SCHIMIDE (Akademik diploma ve doktora diploması.) 
Prof. Dr. Turan YAZGAN (Akademik diploma.) 
Ahmet VATANSEVER (Fahri Profesörlük diploması.) 
Do. Dr. Ziya AYDIN (Doktora diploması.) 
Ertan BALIN (Fahri Doktora d_,loması.) 
Akademik diploma verilmesinden sonra Azerbaycan Milli Aka

demisi Başkanı Nizami Mehmetoğlu Süleymanh'ya, Türkiye Diya
net Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza Selimbaşoğlu tarafından, 
karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı ka!kılardan dolayı bir plaket 
verildi. · 
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BAGLI KURULUŞLARIMIZDAN Nurullah Karaca 

TEMSAŞ 

Şirketimiz 1 Kasım 1989 gün ve 2391 sayılı "Türkiye 
Ticaret Sicil Gazetesi"nde anasözleşmesinin 
yayınlanması ile kuruluşunu tamamlamış, 1 Aralık 1989 
tarihinden itibaren de Türkiye Diyanet Vakfı ile yapmış 
olduğu sözleşme gereği ticari faaliyetine başlamıştır. 

Şirketimiz, ~uruluş gayesi olan cami ve eski eser te
mizliğinin yanı'sıra eksikliği hissedilen genel temizlik, 
halı yıkama, mermer zemin cilalama işleri vs. gibi 
işlelere girildiğinde, karlı işler yapılabileceği ve daha 
çok personele istihdam imkanı sağlanabileceği 
düşüncesinden harekeHe, gerek ihale yoluyla ve gerek
se ikili görüşmeler neticesinde; lstanbul'da TRT'den An
kara'da banliyö trenlerine kadar Türkiye'mizin güzide 
kuruluşlarında iş imkanları sağlanmış ve bu işyerlerinin 
tamamından takdir, teşekkür referansları alınmıştır. 

Türkiyemizin tarihi eserlerden yana zengin olması 
hasebiyle de Avrupa'dan getirtmeyi amaçladığımız son 
sistem olan, yüksek basınçlı kumla püskürtme sistemi 
olarak adlandırılan ve şu sırada Almanya'da birçok pro
fesörün onayladığı bu sistemin Türkiye için çok yararlı 
olacağı kanaatindeyiz. TEMSAŞ bu sistem ile çok büyük 
işlerin başarılabileceği görüşüyle bu konuda da 
Türkiye'nin tek hizmet vereni haline gelmeyi 
amaçlamaktadır. 

Bu hizmetlerin yanısıra temizlik hizmetlerinde kul
lanılan malzeme, ürün, alet ve makinaların üretimi ve 
pazarlamasının bazı tekellerin elinde bulunduğu tesbit 
edilmiş, piyasaya girebilmek için gerekli pazar 
araştırmaları yapılmış, bu konularda ve bu alanda 
şimdiye kadar gerekse imalat halinde mevcut bazı ka
lemlerde ithalat yapılıp, piyasaya sunulmuştur. Fakat 
kalıcı ve kuvvetli olabilmek için kaliteli üretim yapabile
cek kendi tesislerinin kurulması zorunluluğundan hare
ketle bu konu üzerinde araştırmalar yapılmıştır. 
Dünyanın 3. büyük sektörü olan ve Türkiye'de de yıllık 
işlem hacmi trilyon lira ile ifade edilen bu sektörde bir 
yer edinebileceğimiz kanaati ve inancıyla, faaliyete 
geçilmiş ve ilk etapta 700 m2 kapalı bir alan kiralanarak 
deneme üretimleri tamamlanmış, gerekli verimin 

sağlanacağı kanaati hasıl olunca uzunca bir araştırma 
sonucunda Gebze'de bir fabrika yeri ile ileride satın 
almak üzere anlaşılarak 5 yıllığına kiralanmış ve ön 
hazırlıklar yapılarak üretime başlanmış bulunmaktadır. 
Bu tanıtımın yeterince yapılabilmesi için bu sektörde 
profesyonelce yıllarca çalışmış değerli elemanlardan 
kurulu bir pazarlama ekibini de bünyesine katmış bu
lunmaktadır. 

TEMSAŞ'ın küçük bir odada başlayan ticari faaliyeti, 
21 ay gibi kısa bir sürede şu anda lstanbul'da 2 katlı 
binası, 700 m2 deposu ve fabrikası, Ankara'da kendi 
bürosu ile 200'e yakın uzman bir personel sayısına 

_t ____ ....;::ııııı..._:ı-,ı;. 

Dış cephe tarihi eser temizliği. 

ulaşmış ve şu anda 4 genel müdür yardımcısı hizmet
muhasebe-idari işler - üretim - pazarlama elemanları 
olmak üzere geniş kadrosu ile hizmet yarışını 
sürdürmeye devam etmektedir. 

Şirketimizin bu noktaya gelmesi, yönetim kurulu eski 
başkanımız Sayın Hayrettin ŞALLI ve yönetim kurulu 
üyelerimizin bizlere gösterdiği güven ve destek ile şu 
~nd~. yönetim kurulu başkanımız Sayın Yakup 
USTUN'ün ufkumuzu açan görüşleri ve desteği, Türkiye 
Diyanet Vakfının değerli yardımları sayesinde olmuştur. 

Şirket Yö.~eti~ Kurulu Türkiye Diyanet Vakfını temsi
len Yakup USTUN (Yönetim Kurulu Başkanı), Emin 
ASLAN (Genel Müdür), lsmail KARAHAN ve diğer ortak
ları temsilen Mehmet BÜYÜKTORTOP'dan teşekkül et
mektedir. 

T emsaş Ankara temsilcisi Nurullah Karaca. 
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GİNTAŞ 

GINTAŞ A.Ş . HiZMETLERiNE BiR 
YENiSiNi DAHA EKLEDi 

Vakfımızın iştiraklerinden biri olan GINT AŞ A.Ş. 
Ankara-Siteler'de Orman Ürünleri Doğrama ve Deko
rasyon Mağazası açtı. 

Açılışa Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza 
SELIMBAŞOGLU, Mütevelli Heyet üyelerimiz, 
Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel Müdür Ve
kili Niyazi BALOGLU, Vakfımızın diğer yöneticileri, 
GINT AŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yakup 
ÜSTÜN ve çeşitli firma yetkilileri ile kalabalık bir top
luluk katıldı. 

Açılışta bir konuşma yapan GINTAŞ A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Yakup ÜSTÜN, GINTAŞ'ın 
yaptığı faaliyetlere değinerek, hizmete açılan 
Orman Ürünleri Doğrama ve Dekorasyon 
Mağazasında, her türlü ahşap doğrama, ahşap de
korasyon, sunta, durafit, plastik tutkal, suntalam, 
kontraplak işler yapılarak uygun fiyatlarla satışa 
sunulacağını belirtti. 

Daha sonra bir konuşma yapan Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza SELIMBAŞOGLU, 
Vakfımızın . yaptığı faaliyetleri kısaca anlatarak 
mağazanın hayırlı ve başarılı olması di leğiyle 
açılışını yaptı. 

GINTAŞ TURiZM VE SEYAHAT ACENTASI 

1 

L .,ı:: 
::::::::::::..-Jc.---=-- _,:_..____...r l 

ı #7 
Belirli çalışma alanlarında uzmanlaşmak üzere 

çeşitli işletmelerimiz faaliyetlerine devam ediyor. 
GINTAŞ da seyahat ve turizm alanındaki 
gelişmeleri takip etmek ve bu konuda çalışmalar 
yürütmek amacıyla turizm ve seyahat acentası 
kurdu. 

GINTAŞ Turizm ve Seyahat Acentası, 

Yurt içi ve yurt dışı uçak blletıerı, 
Otel rezervasyonları, 

Yurt içi ve yurt dışı tur düzenlemeıerl, 
Otomobll ve otob0s klraıama, 
Kongre, seminer, sempozyum orga-

nızasyonları, çalışmala rını y0r0tecektlr. 

Adres: Tunalı Hilmi Cad. Kuğulu lşhanı B Blok, 
Kat: 1 No: 135 Kavaklıdere/ANKARA 

Tel: (4) 127 37 85 - 86 
Fax: (4) 127 8419 

GINTAŞ Turizm ve Seyahat Acentası Müdürü Nail Çimen. 
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VAYIN MATBAACILIK VE TiCARET İŞLETMESİ 
ÇEŞiTLi FUARLARDA VAKFIMIZ YAYINLARI SERGiLENDi 

Vakfımız, Yayın Matbaacılık ve Ticaret işletmesi aracılı~ıyla yayın faaliyetlerine devam 
ederken, yayıncılık alanındaki fuarlara da büyük bir önem vermektedir. 

KASTAMONU DiNİ YAYINLAR SERGisi: 
Kastamonu Müftülüğü ve Vakıf Şubesi, 

"Kastamonu Dini Yayınlar Sergisi"ni 
düzenledi. Bu sergide aynca bir dizi kültür
sanat faaliyeti de gerçekleştirildi. 
Düzenlenen bu fuara Vakfımızdan başka 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu, Üniversiteler, diğer 
resmi kuruluşlar ve yüzden fazla yayınevi 
de iştirak etmiştir. Sergi süresince çeşitli 
film gösterileri yapılmıştır. 

AZERBA YCAN'DA KÜL TÜR HiZMETi: 
23-27 Nisan 1991 tarihleri arasında Azer

baycan'da düzenlenen "Türk ihraç Ürünleri 
Fuarı"na, Vakfımızı temsilen Yayın Matbaacılık 
ve Ticaret işletmesi ile Vakıf Yayınları işletmesi 
katılmıştır. 

Azerbaycan'daki fuarda Vakfımız yayınları 
geniş ilgi uyandırmış ve başta Başbakan 
olmak üzere Azerbaycan'daki diğer yetkili 
zevat ilgi gös·termiştir. Üniversite 
kütüphanelerine lslam Ansiklopedisi ve Yayın 
Matbaacılık ve Ticaret lşletmesi'nin çıkardığı 
sesli yayınlar seti hediye edilmiştir. Ayrıca fuar 
sonunda halka da çeşitli yayınlar ücretsiz ola
rak dağıtılmıştır. 

VAKFIMIZ YAYINLARI 
ÇOCUK FUARINDA 
23-28 Nisan 1991 tarihleri arasında Anka

ra Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 

"Uluslararası Çocuk Fuarı"na iştirak edil
miştir. Bu fuarda da Vakfımız yayınları 
büyük ilgi ile karşılanmışhr. 

KİTAP FUARI 
15-19 Mayıs 1991 tarihleri orasında 

düzenlenen "Kitap Fuorı"no iştirak edilmiştir. 
Geçtiğimiz yıl do kohlmış olduğumuz bu fuarda do 
halkımızın vakıf yayınlarına büyük ilgisi ile 
karşı laşı lmışh r. 

Milli E9itim Bakanı Avni Akyol Genel Müdürümüz Niyazi 
Baloğlu ile yayınlarımızı incelerken 

ANKARA ÇOCUK FUARI VE 
ŞENLİGİNDE BÜYÜK İLGİ 

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Dairesi 
Başkanlığı tarafından 24-30 Mayıs 1991 ta
rihleri arasında düzenlenen "Ankara 
Çocuk Fuarı ve Şenliği"ne katılmış olan 
Vakfımız, burada da seçkin bir yayıncılık 
örneği sergilemiştir. 

EDiRNELi 
HiZMET 

KiTAPSEVERLERE 

1-1 O Temmuz 1991 tarihleri arasında 
Vakfımızla Edirne Müftülüğü ve Vakıf 
Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Edirne ikinci 
Kitap Sergisi" açılmış ve Vakfımız yayınları bu
rada da sergilenerek halkımızın teveccühlerine 
mazhar olmuştur. 
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TÜRKiYE 
DİYANET VAKFI 

İSLAM ANSiKLOPEDiSİ 

Bilindiği üzere 1984'de kuruluş ve altyapı 
çalışmaları başlatılan Türkiye Diyanet Vakfı 
lslam Ansiklopedisi'nin ilk cildi Ekim 1989'da, 
4. cildi de Eylül 1991 de çıkmıştır. 

Bundan böyle yılda iki cilt olarak Mart-Eylül 
periyotlarında neşredilecek olan lsıam Ansiklo
pedisi yine her ay bir fasikül halinde çıkmaya 
da devam edecektir. 

Şimdiye kadar yayınlanan 4 ciltte, yurt içi 
ve yurt dışında olmak üzere 358 müellif ilim 
adamının uzunlu kısalı 1822 maddesi ile 750 
atıf madde yer almış ve bu maddelerde 167 4 
görüntü (resim, harita, vs.) kullanılmıştır. 

Ekim 1991 

PROF.DR. NİHAT M.ÇETİN HOCAMIZI KAYBETTİK 

Kuruluşundan bu yana değerli fikri 
katkıları ve yazdıkları önemli maddeler ile 
lslam Ansiklopedisine büyük destek veren 
müelliflerimizin sayısı 1 000'e ulaşmış bu-
1 un maktadır. Bunlardan biri de 
Prof .Dr.Nihat Çetin idi. 

25 Haziran 1991 'de kaybettiğimiz 
hocamızı artık eserlerinde ve Ansiklopedi
mize yazdığı ilmi ve edebi maddelerinde 
bulabileceğiz. 

1924'de Amasya Gümüşhacıköy'de 
doğan merhum, milli kültür ve irfanımıza 
ilmi dehası ve mümtaz şahsiyetiyle hayatı 
boyunca hizmet etmiş, yetiştirdiği pek çok 
talebe ve yazdığı kıymetli eserleri yanında 
birçok kültür müessesesi ve bilimsel kurul
da idari ve ilmi hizmetlerde bulunmuştur. 

Ağustos 1990 da görev yaptığı lstanbul 
Qniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Uyeliğinden emekli olan Prof. Dr. Nihat 
Çetin, lslam Ansiklopedisi merkez ilim 
heyeti kadrosunda bulunuyordu. · 

Hocamızın çıkan ilk dört ciltte, Abderi 
Ebu Muhammed, Ahbar, Aklam-ı sitte, Ak
sariyi Ahmet, Allah (Hat sanatı bölümü), 
Arap (maddesinin arap yazısı, dili ve ede
biyatı bölümleri), Aruz, Ateş, Ahmet ve 
bahir olmak üzere 9 maddesi yayınlanmış, 
Basit ve Beyit maddeleri ise müteakip ciltte 
yayınlanacaktır. Hocamıza Allah'tan rah
met, ansiklopedi çalışanlarına ve ilim ca
miasına başsağlığı diliyoruz. 
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YUGOSLAVYA HEYETİ VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ 

4.6.1991 tarihinde Yugoslavya Müslümanları 
temsilcisi, Makedonya Demokratik Prosparite Parti
si Genel Başkanı ve Milletvekili Nevzat Halili, bera
berindeki milletvekilleri Necati Caferi ve ismet Ra
mazani ile birlikte Vakfımızı ziyaret etti. Bu 
ziyarette lstanbul'dan Muhammed Aruçi ve Anka
ra'dan Galip Velici de hazır bulundu. 

Mütevelli Heyet Başkanımız Rıza Selimbaşoğlu 
başkanlığında oluşan bir heyet ile temaslarda bulu
nan Yugoslavya heyeti, Yugoslavya'daki lslami 
gelişmeyi, orada yaşayan müslümanların lslami 
yaşayış tarzını ve bazı sorunlarını dile getirdiler. 

Yugoslavya müslümanlarını temsil eden heyet, 
Ortaavrupa'ya lslamiyetin yayılmasında Osmanlı 
lmparatorluğu'nun büyük rolü olduğunu, kendilerinin 
ibadetin nezaket içerisinde yapılmasını Os
manlılardan öğrendiklerini söylediler. Yugoslavya'da 
nüfusun üçte birinin müslüman olduğunu söyleyen 
heyet, müslümanların birlik ve beraberlik içinde 
yaşadığını, müslümanlar arasında büyük bir bağ 
olduğunu ifade ettiler. Avrupa'da lslamiyetin hızla 
yayıldığını söylediler. 

Bu yıl ilk defa Ramazan Bayramı'nda müslüman 
milletvekillerinin müslümanlarla televizyondan bay
ramlaşma imkanı bulduğunu ve yine ilk defa 
müslümanların dertleriyle ilgilendiklerini ifade ettiler. 

Bu umut verici gelişmelerin yanında bazı sorun
ların olduğunu da dile getiren heyet, bugün Yugos
lavya'nın Sırbistan baskısı altında olduğunu, Pusti
ni'de 53 bin kişinin işten çıkarılarak mağdur duruma 

düşürüldüğünü ve bunların hem maddi hem de ma
nevi desteğe ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. 
Ayrıca 450 yıllık tarihi Cafer Kadı Camii'nin bugün 
alkol deposu olarak kullanıldığını ve bu durumun 
düzeltilerek, caminin asıl yapılış · gayesi 
doğrultusunda kullanılması ile vakıflara ait mal 
varlıklarının geri verilmesini talep ettiklerini belirtti
ler. 

Yugoslavya'daki 23 müslüman milletvekili adına 
konuşan heyet 1945 yılından bu yana Diyanet işleri 
Başkanlığı'nın yakın desteğini gördüklerini, Pusti
ne'de Diyanet işleri Başkanlığı 'nın milletvekilleri ile 
diyalog halinde olduklarını söyleyerek, "sizi orada 
görmek ve tekrar görüşmek istiyoruz" dediler. 

GÜRCİSTAN'DAN ZİYARETÇİ 
Ülkemizin sınırlan dışında yaşayan müslüman 

soydaşlarımız, ülkemize geldiklerinde Vakfımızı da 
ziyaret ediyor. Bu ziyaretçilerden biri de 
Gürcistan'dan gelen Sefer Halımowitch. 

Gürcistan-Sohum ile Trabzon arasında deniz 

taşımacılığı konusunda anlaşma yapmak üzere 
ülkemizde bulunan Halimowıtch, Gürcistan'da 
yaşayan bir milyondan fazla soydaşımıza dini konu
larda yardımcı olunmasını istedi. 

Vakfımızin Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza Se
limbaşoğlu, Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel Müdür 
Vekili Niyazi Baloğlu · ile görüşen Halimowitch, 
Gürcistan'da 1936 yılında tüm camilerin yıkıldığını, 
gençlerin dini bilgilerinin olmadığını, kendilerinin 
Iatin alfabesini bildiklerini, Türk işadamlanyla tica
ret anlaşmaları imzaladıklarını ve Türkiye ile ticaret 
yapmak istediklerini anlatarak dini konularda 
yardımcı olunmasını istedi. 

Mütevelli Heyeti Başkanımız Gürcistanlı Sefer 
Holimowıtch'e cami tip projeleri konusunda 
yardımcı olacaklarını belirterek Vakfımız yayınları 
ile çeşitli dini kitaplar ve mealli Kur'an-ı Kerim he
diye etti. 



26 Ekim 1991 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGI 

HAC HİZMETİ TAKDiR TOPLADI 

* Hac öncesi hazırlıklar tam ve eksiksiz yürütüldü. 
* Hacılarımız planladığı şekilde Suudi Arabistan'a taşındı. 
* Hacılarımız Türkiye'den götürülen otobüslerle Cidde, Mekke ve Medine arasın

da rahat yolculuk yaptı. 
Kısaca: Diyanet işleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, Türk hacılarının ibadet

lerini noksansız, sağlık ve huzur içinde yapmaları için gerekli çalışmaları 
gerçekleştirdi. 

HAC iBADETi 

Hac ibadeti lslam'ın 5 temel esasından biri
dir. 

Saadet Asrından bu yana her ülkeden, her 
kıtadan müşlümanlar yol ve seyahat zorluk
larına katlanarak Hac ibadetine ve bu ibadetin 
ifasına gerekli önemi vermişlerdir. 

özellikle Türk milleti, ülkemizin "Hicaz"a 
uzak bulunması sebebiyle tarihi boyunca Hac 
Seyahati'ni bir "Disiplin" olarak ele almış, Ana
dolu'dan-Hicaz'a organize "Hac Kervanları" 
düzenlemiş, aylarca süren bu yolculukta 
karşılaşılan güçlükler (soygun-gasp ve 
ölümler) şiir, destan, ağıt olarak san'at ve ede
biyatımıza girmiş, yol güzergahında bulunan 
uğrak ve mola yerleri hakkındaki hatıra ve ef
saneler Anadolu insanının hafızasında , 
deyişlerinde yeralmıştır. 

Ulaşım ve haberleşme imkanlarındaki 
gelişmeler, şüphesiz hac seyahatında ortaya 

çıkan problem ve güçlükleri geçmişe göre 
azaltmıştır. 

Fakat, 

- Seyahat öncesi işlemler (pasaport-vize
yol hazırlığı vb.) 

- Seyahat esnasında, özellikle giriş-çıkış 
kapılarında ortaya çıkan ve önceden tahmin 
edilemeyen beklenmedik güçlükler. 

- Mekke-Medine, Arafat-Mina intikalleri, 
Metaf, Mes'a ve Cemeratta zaman zaman 
görülen problemler. 

- iskana ilişkin sıkıntılar sebebiyle hac yol
culuğu yine de çok yönlü , külfetli, güçlükleri 
olan bir seyahattir. Uzun kara yolculuğunda, 
Arafat, Müzdelife-Mina intikallerinde, Cemerat 
ve tünellerde zaman zaman görülen yoğun iz
diham ve hayati tehlike durumları, hac yolcu
luğunu bir "külfet yolculuğu" haline getiren 

kaçınılmaz örneklerdir. 

"Hac seyahati, nerede ne 
zaman çıkacagı belll olmayan 
problemlere karşı "ciddi" ted
birleri gerektiren, bu sebeple 
de, yurtlçlnde ve yurtdışında, 
başından sonuna tek merkez
den, tek elden y0r0t0lmesı, 

yonıendlrllmesı ve takibi ıca
beden, "dini-resmi" ciddi bir 
organizasyondur, karmaşık 
bir hadisedir." 

30.03.1984 gün ve 18357 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe konulan "Hac ve Umre 
Seyahatlarıyla ilgili işlerin Diyanet 
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işleri Başkanlığı'nca Yürütülmesine dair 
Yönetmelik" ile de, 

- Hac işleri Yüksek Kurulu, 

- Yurtiçi Hac işleri Komitesi, 

- Yurtdışı Hac işleri Komitesi, 

kurulması öngörülmüş, Diyanet işleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakf ı'nca 
yapılacak işler ayrı ayrı belirtilmiş; Hac ve Umre 

sürelerinin ilanı, başvuru, pasaport işlemleri , 
sağlık hizmetleri Hac ve Umre büroları, döviz 
ve vize işlemleri, kara ve hava yolcularının 
taşınması işlemleri, giriş-çıkış kapılarının denet
lenmesi ve bu kapılarda verilecek hizmetler, 
şoförler ve taşıtlarla ilgili hükümler, eğitilmiş 
rehber personel görevlendirilmesi, harcama 
usulleri ayrı maddelerde detaylandırılmıştır. 

Bu resmi mevzuatın hedefi, Hac ve Umre 
hizmetlerini resmi, merkezi ve külli bir organi
zasyon ve disipline kavuşturmak, bu seyahat, 
-dini hüviyeti ile mütenasip olarak- her türlü 
maddi ve siyasi çıkarın üstünde tutmaktır. 

1 O yıl süreyle yürütülen bu hizmet, her türlü 
polemik ve dedikodudan uzak, milletimizin 

onuruna ve hac menasikinin dini artlarına 
uygun olarak yürütülmüş, Suudi Arabistan 
Hac ve Evkaf Bakanlığı'nca "ula" (en yüksek) 
derecede başarılı bulunmuş, diğer lslam 
ülkelerine Suudi makamları tarafından örnek 
bir uygulama olarak tavsiye edilmiş, bazı 
ülkelerce incelenerek emsal alınmıştır. 

ilgili mevzuat gereği Diyanet işleri 
Başkanlığı ve Vakfımız , her yıl hac ibadetini 
yerine getirmek üzere Hicaz'a gidecek on bin
lerce vatandaşımıza daha iyi hizmet 
götürmenin çabası içindedir. 

Bu amaçla, 

Hacı adaylarımız için il müftülüklerinde her 
yıl "il Hac Büroları" oluşturulur. Hacı adayları, 

bulundukları ilden başvurarak bu organizasyo
na dahil olurlar. Pasaport, vize, döviz, sağlık, 
konaklama, rehberlik gibi bir dizi hizmetten ya
rarlanırlar. 

Hacı adaylarımız için özel tek tip elbise, 
sağlık şartlarına uygun yatak, sıcaktan koruyu
cu şemsiye, zemzem bidonu, seyahat el 
çantası, isimlik ve yaka kartları hazırlanarak 
tek tek hacı adaylarımıza dağıtılır. 
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ERZiNCAN TERZIBABA CAMii VE KÜLLiYESiNiN 
TEMELi ATILDI 

Terzibaba Camii ve Külliyesinin temel atma 
törenine, dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut, bazı 
bakanlar, milletvekilleri, Erzincan Valisi Metin llsay 
Aksoy ve bazı illerin valileri, Erzincan Belediye 
Başkanı, 0.1.B. Başkan Yardımcısı Rıdvan Çakır, 
Vakfımızın Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza Selim
başe>glu, Erzincan Müftüsü Fikret Karaman, Erzin
can ili daire amirleri, TRT ve basın mensupları ile 
kalabalık bir halk topluluQu katıldı. 

Törende açılış konuşmasını Erzincan Müftüsü 
Fikret Karaman yaptı. Karaman; "Bugün ve yarın 
ilimizde bir dizi tesis ve fabrikaların temeli 
atılacak. Bu fabrikaların bacalarından alev 
ve dumanlar tutuşurken, şu anda temeli 
atılacak olan Terzibaba Camii'nin minarele
rinden ezan seslerinin duyulmasını arzu 
ediyoruz" dedi. 

Daha sonra bir konuşma yapan Vakfımız 

Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza SelimbaşoQlu'da 
Böyle muhteşem bir eserin Erzincan'a ka
zandırılmasında gayret ve çaba sarfeden 
Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi 
Başkanı ve · sorumlularına teşekkür ederek 
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nin, 
temeli atılacak cami için yardımlarının 
devam edeceğini belirtti. 

0.1.B'nı temsilen törene katılan Başkan 
Yardımcısı Rıdvan Çakır'da "Şu anda temeli 
atılacak olan Terzlbaba Camii ve Külliyesi, 
bizim cami, külliye, çeşme köprü vs. gibi in
sanlıgsı hizmet veren eserlerimiz millet ola
rak ihtişamımızın bir ge~en~!}i ''olarak telakki 
edilmelidir" dedi. · 

Törende bir konuşma yapan Erzincan Valisi 
Metin llyas Aksoy'da "Erzincan'da yediyüz 

kişiye hizmet verecek olan bu eser, Erzin
can'ın en büyük eseri olacaktır. Hep birlikte 
secdeye varacağımız, Allah'a yakara
cağımız, birlik ve beraberliğimizi en iyi ko
ruyacağımız bu eserin yapımına teşebbüs 

eden herkese şükranlarımı arz ederim" dedi. 

Daha sonra dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut 
kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Akbulut; 
"Bugün hepimiz için mutlu bir gün. Terziba
ba Camii ve Külliyesi'nin temelini hep bera
ber ataca!}ız, ibadete açacağız inşallah . 
Allah nasip ederse hep birlikte namaz 

kılacağız" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir 
devlet olduQunu ifade eden Yıldırım Akbulut "Laik
lik dinsizlik demek değildir. Laiklik din ve 
vicdan hürriyetinin teminatıdır. Dinimizin 
vecibelerini en iyi şekilde yerine getirebil
mek için bilgili olmak gerekir. Bunun için ila
hiyat fakülteleri, imam-hatip liseleri, Kur'an 
kursları var. Bir işin ilmini yapmadan onu 
tam manasıyla yaşamak mümkün değildir. 

Bu cami ile ilgili olarak şuana kadar 
yapılan hizmetlerde emeği geçenlere ve 
bundan sonrada inşaatın tamamlanmasında 
gayret sarfedecek herkese şimdiden huzur
larınızda teşekkür eder, saygı ve sevgiler 
sunarım" dedi. 

Terzibaba Camii ve Külliyesi'nin temeline ilk 
harç dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut tarafından 
konuldu. Temeli atılan, 1.000 kişinin ibadet edebile
ceQi Terzibaba Camii ve Külliyesi'nin müşte
milatında konferans salonu, kütüphane, okuma sa
lonu, eQitim, seminer ve çalışma bölümleri, açık ve 
kapalı cenaze namazı mekanları , aşevi ve servisleri 
ile bagımsız işyerleri bulunmaktadır. 
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GEDiZ SAZKÖY CAMii 
iBADETE AÇILDI. 

Kütahya'nın Gediz llçesi'nde 1989 yılında 
yapımına başlanan Sazköy Camii ibadete açıldı. 

Açılış törenine, Diyanet işleri Başkan Yardımcıs ı 
Seyfettin Yazıcı , il Müftüsü Ömer Farukoglu, ilçe 
Kaymakamı Ramazan Aksoy, ilçe Müftüsü Servet 
Aydın, Gediz Belediye Başkanı, diger ilçe müftüleri, 
resmi daire amirleri ve kalabalık bir topluluk katıldı. 

Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Seyfettin 
Yazıcı, İl Müftüsü Ömer Farukogıu, ilçe Kaymakamı 
Ramazan Aksoy, i lçe Müftüsü Servet Aydın ve 
diger ilçe müftüleri, günün önemine binaen birer 
konuşma yaptılar. 

Törende ilçe Kaymakamı Ramazan Aksoy 
tarafından caminin yapımında emegi geçen köy 
muhtarlarına üstün gayretlerinden dolayı birer 
şükran plaketi verildi. Açılışı Diyanet işleri Başkan 
Yard ımcısı Seyfettin Yazıcı tarafından yapılan 
Sazköy Camiinin müştemilatında Kur'an kursu ve 
kütüphane bulunuyor. 

SiiRT MÜFTÜLÜK SITESl'N/N 
KABA INŞAA Ti TAMAMLAN Dl 
Şehrin girişindeki ana cadde üzerinde bulunan 

303 m2'lik alanda inşa edilen Siirt Müftülük Sitesi
nin kaba inşaatı tamamlandı. 

Arsası Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesi 
tarafından satın alınarak inşasına başlanan site için 
bugüne kadar 240 milyon Ti. harcanmıştır. 

Yapımı hızla devam eden ve 1 milyar Ti. ye ma
/olması beklenen sitede, müftülük hizmet birimleri, 
Türkiye Diyanet Vakfı Bürosu, toplantı salonu, 
yayınevf ve mescid ile 9 personel lojmanı yer al
maktadır. 

29 

' öW 
ISLAHIYE MÜFTÜLÜK SiTESi I NŞAATİ 

TAMAMLANIYOR 

Mülkiyeti Vakfımıza ait lslahiye Müftülük Sitesi 
inşaatı tamamlanıyor. 

29 Aralık 1988 tarihinde inşaatına başlanan site
nin, cami, kız Kur'an kursu ve müftülük hizmet bi
rimlerinin yer aldıgı katlar tamamlanmış ve hizmete 
başlamıştır. Bugüne kadar 250 milyon TL. harcanan 
sitenin, personel lojmanı ve konferans salonunun 
bulundu~u dördüncü ve beşinci katlarının 1991 yılı 
sonuna kadar tamamlanması planlanmıştır. 

ŞANLIURFA ŞUBE YÖNETiM 
KURULU ÜYESi VEFAT ETTi 
Şanlıurfa Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi 

H.Mahmut lzgördü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat 
etti. 

1982 yılından bu yana Türkiye Diyanet Vakfı 
Şanlıurfa Şubemizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapan H.Mahmut lzgördü, Vakfımızın yaptığı 
çalışmalara aktif olarak katılmasının yanında, cami
lerin imarı, arsa temini ve Kur'an kurslarının her 
türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında da büyük feda
karlıklarda bulunmuştur. Ayrıca iki camiyi kendisi 
bizzat yaptırarak Vak
fımıza bağışlamıştır. 

Vefatı, tüm Şanlıurfa 

halkı ve Vakfımız çalı
şanlarınca üzüntü ile 
karşılanan merhum 
H.Mahmut lzgördü'ye 
Cenab-, Alah'tan rahmet ııırrı-.--
ve mağfiret diliyoruz. 
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YAYINLARIMIZ 

HIL YE-1 SAADET (X) 

Bilindiği gibi süs, ziy
net, cevher, yüz 
güzelliği, ruh güzelliği... 
gibi anlamlara gelen 
"Hilye" kelimesi, za
manla sözlük anlamının 
dışına taşmış ve 
Hı.Peygamber (S.A. V)'in 
yaradılış özelliklerini, dış 
görünümünü, vücut 
yapısını ve güzel 
sıfatlarını ifade etmek için 

kullanılan b~r deyim haline gelmiştir. Hatta 
Türkçe'de bu kelimenin sonuna bir takım sıfatlar 
getirilerek de (Hilye-i Saadet, Helye-i Şerif ... gibi) 
anlamı daraltılmıştır. 

Terim anlamında "Hilye"ler, "Şemail" lerden 
doğmuştur. Şemail , Hilye'den daha geniş anlamlıdır. 
Ancak "Şemail" olsun, "Hilye" olsun Peygamber 
Efendimiz (S.A.V.)'le ilgili kitapların kaynağını ha
disler oluşturur. 

FREUD SKOLASTIGI (X) 

Dışarıda olduğu gibi bizde de isn;ıi etrafında 

gürültüler koparılan isimlerden biri de Freud'dur. 
Onun biyografisini . yazanların, sürekli olarak 
hayatının olumlu yanlarını gösterme çabaları, kendisi 
hakkındaki pek çok önemli hususun dikkatlerden 

FREuoJ 
SKOLASTİGİ 

uzak kalmasını sağlamış
tır. 

Teorisini, 1887 yılından 
itibaren yaptığı 

çalışmalarla ortaya koy
maya başlayan Freud, hiç 
şüphe yok ki yaşadığı 
çevreden ve aldığı 

kültürden büyük oranda 
etkilenmiştir. Onun teorisi-
nin be/kemiğini teşkil eden 
determinizm prensibi 
dönemin maddeci felsefe

sinden, şuuraltı ve içgüdü kavramları, 

insanırt,aşağı hayvan türlerinden tekamül ettiğini sa
vunan Darvinizm'den ve nihayet onun teorisindeki 
erotizm ve ahlak anlayışı da kimilerine göre, 
mensubu olduğu yahudi ırkının özelliklerinden neş'et 
etmiştir. 

Türk edebiyatında da, lslami edebiyatın bir 
parçası olarak "Hilye"ler bulunmaktadır. işte bunlar
dan biri ve en eskisi olarak "Hilye-i Hakani" (eli
nizdeki eser) adından da anlaşılacağı gibi "Haka
ni" (Mehmed Bey. ô. 1606) tarafından kaleme 
alınmıştır. 

(1598-1599) tarihleri arasında tamamlanarak 
Ça~alazade Sinan Paşa'ya sunulan Hilye-i 
Hakani, 712 beyitten oluşmaktadır. Bu eser 
hakkında Muallim Naci, "Süleyman Çelebi'nin 
"Mevtid"i gibi ammenin kabul ve takdirine mazhar 
olmuş ağar-ı mübarekedendir demiştir. 

"Hilye-1 Saadet", Dr. lskender Pala 
tarafından yayına hazırlanmış olup, önsöz, giriş, 
metin, notlar ve lügatçe kısımlarından oluşmaktadır. 

lskender Pala tarafından yayına hazırlanan bu 
kıymetli eser Vakfımız tarafından güzel bir kapak 
ve baskıyla okuyucuya sunulmuştur. 

(X) "Hilye-i Saadet''i, yayına hazırlayan Dr. 
lskender Pala, TDV Yayınları, Ankara 1991 (orta
boy, 1 Hmr. 140 sayfa). 

"Freud Skolastiği" adlı kitabın yazarı olan Pirre 
Dibray, meseleleri ne ideolojik, ne de ahlaki açıdan 
ele almıştır. Onun önemle üzerinde durduğu husus, 
metodolojik ciddiyettir. Dolayısıyla bu eser bir po/e
mikçinin değil, bir mantıkçının tarzında yazılmış ve 
şatafata iltifat edilmemiştir. 

Bu eser, psikanalize yöneltilmiş en sağlam ve 
delillere dayanan eleştirilerden biridir. 

Yazarın, meseleye çok yönlü yak/aşımı,onun 
Freud Skolastiği tenkidine özel bir önem ka
zandırmaktadır. F;eud ekolünün asılsız tedavi iddia
larını, ön teşhislerini ve hastalık fantazilerini 
acımasız bir şekilde ortadan kaldırmıştır. 

Freuduyen teorisinin ne olduğunu ya da ne 
olmadığının doğrudürüst bilinmediği ülkemizde, bu 
eser, bazı şeylerin daha net bir biçimde 
anlaşılmasına büyük bir katkı sağlayacaktır kanaa
tindeyiz. 

(X) Freud Skolastiği, Pierre Debray Rıtzen 
(Çevirenler: A. Fikret Bökdemir, A. Çetin Öztürk, 
TDV. Yayınları, Ankara 1991 (ortaboy, 1. hmr. 2037 
sayfa) 
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KUR'AN-1 KERiM MUCiZESi (X} 
Cezayir'li alim ve düşünür Malik b.Nebi'nin 

kaleme aldığı bu eser
de Kur'an-, Kerim ve 
Hz. Peygamberin mis
yonu her yönüyle 
anlatılmaktadır. Bu 
alandaki pekçok şüphe 
ve tereddüt giderilerek, 
lslam Dini'nin sat 
kaynağı ortaya kon
maktadır. 

Kitap üç bölümden 
oluşmaktadır; 

1. Bölümde Din 
vak'ası ile peygamberlik 

müessesesi tartışılmakta ve karşıt görüşlere de 
yer verilerek sonuca gidilmektedir. 

KAFKASYA'DAN ANADOLUYA 
GÖÇLER (X) 

19. yüzyılın başlarında Kafkasya'dan Ana
dolu'ya yapılan toplu göçler, hem göç eden

ler, hem de göçlerin 
KAFKASYA'DAN yapıldığı yörelerde 

fl' .. ANADO"LU'YA yaşayanlar bakımından 
f il: GOÇLER sosyal, kültürel, dini 

fi~~ . .,__ vb. alanlarda bir "etki
~:i\ '.,. ,. ~ . • - leşim" meydana getir-

~
. A~~'r!~§.f;tf"1·ıM' miştir. M '.,...,,.,., "~-,~ r$f'/ · ş k d 

~,"¾_-r_:_fı)f _ }~ ~

1
-," l~ t. üzerfn~: i{;~diyetı! d~~ ~I ~' ~ rulmadığını üzülerek 

~ • 11 müşahede ettiğimiz bu 
-<ııl~'l!.'~'-~t.ı.~ı- vaka, hiç şüphe yok ki 

bir anda olup biten bir 
hadise değildir. Aksine, göçün getirdikleri ve 
götürdükleri, yine her iki taraf açısından, bilfiil 
yaşanan ve nesilden nesile aktarılan bir sosyo 
kültürel gerçek olarak karşımızda durmaktadır. 

Kendisi de bu ''göç"ün bir parçası olan 
Dr.Hayati Bice, bu eserini, her biri 6'şar ana 
başlık ihtiva eden iki ana bölümden 
oluşturmuştur. 

"Kafkasya ve Kafkasya'dan Anado
lu •ya Gôçler" başlığını taşıyan birinci 
bölümde, Kafkasya adı verilen bölgenin 
coğrafi konµmu, etnik yapısı, Kafkasya'ya 
lslamiyet'in girişi, Osmanlı-Kafkas ilişkisi ve 
yazarın ifadesiyle "bir hicret örneği" olan 
göçler, bu konulardaki bilimsel kaynaklara 
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2. Bölümde lslam Dini'nin iki ana kaynağı 
olan Kur'an ve Sünnet ele alınmakta ve 
diğer dinlerin kaynaklarıyla aralarında mukaye
seler yapılmaktadır. 

3. Bölümde ise bizzat vahiy ele alınmakta 
ve özellikleri belirtilmektedir. 

Bu bölümde Kur'an ile Kitab'ı Mukaddes'in 
detaylı bir karşılaştırması da yapılmaktadır. 

Konularının yeri geldikçe batılı kaynaklarla 
da isbatlandırıldığı bu eserde, yapılan çeşitli 
mukayeseler ve ilmi bakış açısı hemen dikkati 
çeken iki unsur olarak belirtmektedir. 

(X) Kur'an Mucizesi, Malik bin Nebi (müt. 
Ergun Göze) T.D.V. Yayınları, Ankara 1991 
(ortaboy, 1. hmr. 235 sayfa). 

dayanılarak doyurucu bir şekilde 

işlenmektedir. Bu bölümün sonunda yazar, 
sözkonusu göçlerin sosyokültürel bir analizini 
de yapmış ve birinci bölümü, Kuzey Kafka
sya'nın bugünkü durumuna değinerek bitir
miştir. 

ikinci Bölüm'de ise, Kafkasya'dan Anado
lu'ya göçen Karaçay Türkleri ele alınmış, 
Karaçay Türkleri'nin köklerine kadar inen Dr. 
Bice, daha sonra Bolşevik ihtilali sonrası Kaf
kas Türkleri'nin durumunu anlatmış, bu 
dönemde yaşadıkları anıları dile getirmiştir. 

Bu bölümün sonraki kısımlarında Karaçay 
Türkleri'nin dini, sosyal ve etnik özelliklerini an
latan yazar, bu meyanda Karaçay ede
biyatına değinmiş ve son olarak da "Gôç" 
sürecinde Karaçay Türkleri'nin yaşadıklarını 
anlatarak, Karaçayların bu günleri ve yarınları 
hakkında yaptığı d(Jğerlendirmelerle eserini ni
hayetlendirmiştir. 

Kftabın sonunda, biri Şeyh Şamil'i anlatan, 
diğeri de Karaçay edebiyatından örnekler 
veren iki "EK" yer alıyor ve konuyla ilgili hari
talar ve bibliyografya ile kitap sona eriyor. 

Şunu özellikle belirtmek gerekir ki, hepimi
zin yüreğinde Kafkaslar'ın ayrı bir yeri vardır. 
Eminim ki yazarın sürükleyici ve başarılı 
üslubuyla oluşturulan bu kitabı elinizden 
bırakamayacaksınız. 

(X) Dr. Hayati Bice, "Kafkasya'dan Anado
lu 'ya Göçler", TDV Yayınları,· Ank. 1991 
(büyük boy 1. Hmr. 216 sayfa) 
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VAKFIMIZ 
DiNi VE SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR 

Cami ve külliye inşaatlarına, Kur'an kurslarına, 
eğitim merkezlerine, sosyal hizmet veren dernekle
re toplan 172 milyon tutarında yardım yapıldı. 

Yurtdışından ülkemize gelerek Vakfımızdan ta
lepte bulunan kişi ve kurum yöneticilerine para 
yardımı yapılarak Vakfımız ve Diyanet işleri 
Başkanlığı yayınları hediye edildi. 

SAGLIK YARDIMLARI 

Çeşitli hastalıklara yakalanan fakir ve muhtaç 
vatandaşlarımıza 19 milyon TL. yardım yapılarak 
hastane ve tedavi masrafları Vakfımızca karşılandı. 

FAKIR VE MUHTAÇLARA YARDIM 

ihtiyaçlarının giderilmesi için Vakfımıza 
başvuran mağdur ve fakir vatandaşlarımıza 9 mil
yon TL yardım yapıldı. 

Ekim 1991 

YARDIMLARI 

Isparta şubemizin öğrencilere giyecek yardınmı 

ÖGRETIM YARDIMLARI 
Çeşitli okullarda okuyan öğrencilerin eğitim ve 

öğrenim giderlerinin karşılanmasına yardımcı olmak 
amacıyla Vakfımızca 4 milyon TL. yardım yapılarak 
öğrencilerinin bir kısmına orta öğretim bursu 
bağlandı. 

DIŞ iLiŞKiLER MÜDÜRLÜGÜ FAALiYETLERi 

Diyanet işleri Başkanlığ ı'nın yurtdışındaki vatan
daşlarımız ile, çeşitti ülkelerde yaşayan müslüman 
Türk soydaşlarımıza sunmakta olduğu dini-milli ve 
kültürel hizmetlerinin daha koordineli ve verimli bir 
biçimde yerine getirilmesine katkıda bulunulması 
amacıyla Vakıf Genel Merkezi bünyesinde 
oluşturulan "DIŞ iLiŞKiLER MÜDÜRLÜGÜ"; 

Yurtdışındaki Vakıf gayrimenkullerinin 
işlemlerinin takibi, Avrupa'daki Diyanet Vakıf ve bir
likleriyle işbirliği yapılması, bunlar arasında koordi
nasyonun sağlanması, Vakfın yurtdışı teşkilatın ın 

kurulması, yurtdışındaki vatandaşlarımız i le 
soydaşlarımızın, özellikte de gençlerimizin ihtiyacı 

olan dini: milli, sosyal ve kültürel yayınların temin 

Dış ilişkiler Müdürü Recep Yıldırım 

edilerek gönderilmesi, yurtdışındaki vatandaşlarım ız 

ve soydaşlarımızın çocuklarının Türkiye'de eğitim 
yapmalarına yardımcı ve destek olunması, 

yurtd ışındaki vatandaşlarımıza yönelik seminer, 
panel ve konferanslar tertip edilmesi, Vakıf 

tarafından yu rtdışında dil, master ve doktora 
yaptırılan öğrencilerle toplant ılar yapılması, 

yurtdışındaki vatandaşlarımız ile soydaşlarımızın 
bağlı bulundukları dini idarelerle ve islam 
ülkelerindeki dini kuruluşlarla işbirliği yapılarak tes
bit edilecek öğrencilere Türkiye'de öğrenim imkan
larının sağlanması, Almanya ve diğer ülkelerde 
Türkler ve islam dini hakkında çıkan gazete, der_gi, 
makale, kitap vb. yay ınların temin edilmesi gibi hiz
metler de bulunmaktadır. 

KiMDiR 

15.12.1962 yılında Ankara'da doğdu . ilk, 
orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 
Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan Medine 
lslam Üniversitesi'nde yaptı. 

1987 yılından beri Vakfımızda görev yapan 
Yıldırım, 18.8.1991 tarihinde Dış ilişkiler 
müdürlüğüne atandı. 

Recep Yıldırım evli ve iki çocuk babası 
olup, Arapça bilmektedir. 



Hz. MUHAMMED (S.A)'İN HAYATI 
(SİRET-1 NEBİ) 
YARIŞMASI 

1992 Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Peygamberimizin Hayatını konu alan eser yazılması için Türki
ye Diyanet Vakfı'nca yarışma açılmıştır. 

Yarışmanın şartları şunlardır : 

1. Eser takriben iki aralık yazı ile 250 daktilo sahifesi civarında bir kitap olacaktır. 

2. Eserin hazırlanması; 

a) Muteber es~rler esas alınacak, mesnetsiz uydurma ve efsanevi bilgilere yer verilmeyecek; ilmi araştır
ma ve bilgilere dayanılacaktır. 

b) Rasulüllah (s.a)'in kutsal kitaplardaki tebşiratı konusuna ilmi ölçüler içinde işaret olunacaktır. . ' 
c) Rasulüllah (s.a)'in hayatında, günümüzde bazı çevrelerce eleştiri konusu yapılmakta olan olaylar, bu 

eleştirilere de cevap olacak tarz~ üslupla kaleme alınacaktır. 

d) Peygamberimizin üstün ahlakı ö~ekler verilerek işlenecektir. 
e) Rasulüllah (s.a)'in hayatı doğru bilgilerle anlatılırken, günümüz problemlerine ışık tutacak bir yakla

şım ve yorum tarzı benimsenecektir. 

f) Eser, herkesce kolaylıkla okunup anlaşılabilecek, akıcı bir dil ve üslupla kaleme alınacaktır. 

g) Bütün kaynaklarda bulunan ve ihtilafsız nakledilen bilgiler için dipnot verilmeyecek, diğer bilgiler için 
- ilmi usule uygun olarak- dipnot verilecektir. (Dipnotlar her bölümün veya kitabın sonunda toplanabi
lir.) Ayrıca eserin sonunda, faydalanılan kaynaklar, toplu halde yer alacaktır. 

3. İsteyen herkes yarışmaya katılabilecektir. 

4. Kitap en geç 30 HAZİRAN 1992 günü, daktilo edilmiş olarak, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu 
Başkanlığı'na teslim edilmiş olacaktır. 

5. Eserde yazarın kimliğini belli edecek isim, adres, imza ve herhangi bir işaret bulunmayacak, sadece ru
muz kullanılacaktır. Yazarın isim, imza, adres, rumuz ve kimliğini havi belge, üzerinde sadece rumuz 
bulunan kapalı bir zarf içinde ayrıca verilecektir. 

6. Jürinin değerlendirmesine göre: 

Birinciye 20.000.000.-TL. 
İkinciye 15.000.000.-TL. 
Üçüncüye 10.000.000.- TL. 

Ödül verilecektir. 

Birinci gelen eser Vakıfca bastırılınca, müellifine -Vakıfca mutat usule göre- ayrıca telif ücreti ödene
cektir. 

7. Yarışma ile ilgili her türlü yazışma adresi: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu Başkanlığı Olgunlar Sokak. No: 39 

Kocatepe / ANKARA 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 



TÜRKİYE DİYANET VAKF I 

İSLAM ANS1Kl.DPED1S1 

• C _::_-:11.lı-4ı+~ u..~L 
TDV lslam Ansiklopedisi Okuyucu Ailesine 

Siz de Katılın!.. 
TDV İslam Ansiklopedisi, geniş kapsamı, özgünlüğü , mükemmel . 
cilt dizaynı ve baskısıyla Türk okurunun beğenisini kazandı. 

ÇÜNKÜ SAHASINDA BENZERSİZ 
Bu eşsiz eser, Türk ve İslam kültür ve medeniyetiyle ilgili bilgile
rin tamamını tüm detaylarıyla okuyucunun ihtiyacına sunmakta. 

ÇÜNKÜ HER CİLDİ AYRI BİR BİLGİ HAZİNESİ 
Maddelerin sunulma biçimi, zengin anlatımı ile, her cilt kütüpha
neniz için başlı başına bir başvuru kaynağı niteliği taşımakta . 

ÇÜNKÜ DİLİ ANLAŞILIR, SADE 
TDV İslam Ansiklopedisi , yaşayan türkçenin tüm özelliklerini ta
şımakta . Her yaştan , her eğitim seviyesinden insanımız ın anla
yabileceği bir dil ile sunulmakta. 

ÇUNKÜ ÇAGDAŞ DİZAYNDA 
Ansiklopedi , şık ciltleri, birinci hamur kağıda yapılmış mükemmeı 
baskısı , özgün resim , harita ve gravürleri ile okuyucunun göz ve 
gönül zevkine de hitap etmekte. 

ÇÜNKÜ BİR YILDA İKİ ÇİLT 
Çağdaş teknolojinin ulaştığı en .son baskı tekniklerinden yararla
nan TDV İslam Ansiklopedisi, bir yılda iki cilt (Mart-Ekim) yayım
lanacak. 

ÇUNKU AYRICALIK KAZANDIRIR 
TDV İslam Ansiklopedisi bütün bu özellikleri ile size, hacmi ve 
çağdaş dizaynı ile kütüphanenize ayrıcalık .kaı;andırı r. Yeni abone 
kampanyası ile abone olun, TDV İ slam Ansiklopedisi okuyucu aile
sine katı lın! 

·~ 
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bize ve 'b o kaynak 

Abone ve Pazarlama 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI VAKIF YAYIN LARI İ ŞLETMESİ 
Klodfarer Cad. No: 14/2-3 34400 Sultanahmet - İ STANBUL 
Tel. (1) 516 07 39 - 516 22 23 Fax: (1) 516 22 30 


