T

Ü R K

İ

Y

E

DiYANET VAKFI

O
O

O
O

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said
Vazıcıoğlu Görevinden Ayrıldı .
Basın ve Kamuoyunca Başarılı Bulunan 1991
Yılı Hac Organizasyonu
Azerbaycan'dan Bir Mektup
Ödemiş Şubemizin Örnek Çalışması

İÇ İ NDEK İLE R

TÜRKİ Y E
Dİ YANET VAK FI

HABER BÜLTE N İ

SAHiBi
Türkiye Diyanet Vaki ı Adına
Niyazi BALOGLU

•

Vakfımız Sosyal ve Eğitim Yardımlarını S.ürdürüyor...... 1

•

ıx. Vakıf Haftası.. .. .. .. . . . ... . .. . . . . . .. . . .. ... . ... .. ... ..........

2

•

Dini ve Sosyal

Amaçlı Yardımlar. . ... . . . ..... . .... .. ... ....

6

•

Azerbaycan'dan Bir Mektup.... ..... .... ......... .... .....

•

Diyanet işleri Başkanı Prof.Dr. Mustafa Said
Görevinden Ayrıldı....... . ... . .... . .. ...... .. ..

Yazıcıoğlu

7

.

8

Müıevelli Heyeı Üye si

Genel Mudür Vekili

•

Vakfın Yardım Eli Çok Uzaklarda........ ................ .

1o

•

•

Auburn Camii ve Kü ltür Merkezi.......................... .

11

•

Vakfımız Yurtdışına

Otuzbir Burslu
Gönderdi. .... ........ ............... .................. .

11

•

imam - ı Birgivi Sempozyumu ..................................

12

•

Vakfımız Şanlıurfa'da Dini Yayınlar Sergisi Açt ı ... : .

13

•

Vakfımızı Tanıyalım.... . ......... . ... . . . . . .. . .. .. ... . ... . ....... .

14

•

Diyanet işleri Başkanlığı'nı Destekleme Çalışmaları .. 16

•

Vakfımızı Ziyaret Edenler........................ .... ........ .

•

Türkiye Benim için Bir Masal Ülkesiydi. ............... . 20

•

Vakfımız Tarafından Okutulan Koreli Öğrencileri~

Yayın

Koordinatörü
Şevk i ÖZKAN

Genel Müdür Yardımcısı

•
Yazı işleri Müdürü ve Yayına
Hazırlayan

Selahattin AYVAZ
Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müşavir V.

•
Fotoğraf:

Oğrenci

Aileleri

Yükse l SEZGi N

•

Vakfımızı

18

Ziyaret Etti.. ... ............... ............ . 21

•

Şube l erimizden.. . ..... . .... . ............. . .... ... . .. . . . .... .. . .. .

22

•

Adres: Dr.Mediha Eldem Sok.
No: 89
06640
Kocatepe-ANKARA
Tel: 117 12 35-117 12 45
Fax: 118 19 00

Diyanet işleri Başkanlığı'nca Gerçekleştiri len
1991 Yılı Hac Organizasyonu Üzerine Notlar...... . 23

•

Hac Sağlık Ekibi. ................................. .............. . . 25

•

Şubelerimiz Çalışmaları ve Şubelere Yönelik Denetim
Hizmetleri.......... ... .......... .................................. .. . 26

•

•

Yayınlarımız... . .. . ............... .. ........ ....................... .

27

•

Yüksek Öğrenim Öğrenci Yu rtlarımız . ................. . .

28

•

Bilgi işlem Merkezinin Çalışmaları........... . ..... . ...... .

31

•

inşaat Hakkında Genel Bilgi...... .............. ........... . 32

•

Siret-i Nebi Yarışması Hakkında Açıklamalar.........

Dizgi-Baskı- Grafik:

Semih Ofs et
Selanik Cad. 65/1
Bakan lıklar/ANKARA
Tel: 125 03 57-1 18 53 42
Fax: 118 24 49

32

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni

1

VAKFIMIZ
SOSYAL VE EÖİTİM
YARDIMLARINI SÜRDÜRÜYOR
Türkiye Diyanet Vakfı, IX. VAKIF HAFTASI münasebetiyle sosyal, kültürel, eğitim
ve hayri hizmetlerini artırarak devam ettirdi.

VAKIF GELENEGİ VE
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
insana, hatta insanın bütün
hizmetlerin hepsini
hizmet anlayışına sindirip sığdıran; özveri ve
hoşgörüyü, en geniş ve en medeni bir şekilde
uygulama alanına koyan yüce duygular manzumesidir. Tarihi vakıf belgeleri incelendiğinde, yüzyı11ardır kurula gelen vakıfların
temelinde, Allah rızası ile sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik, doğruluk, şefkat, n~erhamet,
birlik, beraberlik, yardımlaşma ve
dayanışma gibi yüce duyguların yer aldığı
görülmektedir.
VAKIF;

canlılara

insanın

Kütahya Vecidiye Medresesi

sunabileceği

Bu milletin fazile t, cömertlik, vatanperverlik, kısaca milli ve manevi ruh ile heyecanının kuvvetli bir tezahüründen başka bir
şey olmayan vakıfların, Türk-İslam kültürünün yüzyıllar boyu hakim olduğu sahalarda

Eını;,kli Diyanet işleri ~aşkım Yardımcısı ve Vakfımız
kurucu üyesi Yakup Ustün yardım çekini verirkı;,n.

önemli bir yer

tuttuğu

kesinlikle bilinmelidir.

1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet
Vakfı, Türkiye genelinde cami, müftülük sitesi, Kur'an kursu ve imam hatip lisesi binaları,
orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurdu gibi dini
ve sosyal hizmetlere yönelik in şaatları n
yapımında öncülük etmektedir. Özellikle
Vakfın Ankara, Adana, Bingöl, Erzincan,
Konya, Elazığ, Samsun, İzmir ve diğer illerde
abidevi özellik arzeden cami ve sitelerin
yapımındaki katkıları memnuniyet verici
boyutlara ulaşmıştır.
Türkiye Diyanet Vakfı İsl am Dini'nii,
özüne uygun yanlış anlama ve yorumlara meydan vermeyecek muhtevada hazırlanmış ve
hazırlanacak
olan
dini
ve
milli
değerlerimizin tanıtılması ve geliştirilmesi
amacına dönük basılı, sesli ve görüntülü
yayınları, Kutlu Doğum Haftası, Dini
Yayınlar Fuarı, İslam Ansiklopedisi vb.
çalışmalarıyla kültür hizmetleri, öğrenci
yurtları, öğrencilere verdiği karşılıksız burslar, öğrenci ve eğitim kurumlarına yaptığı
çeşitli yardımları, fakir, muhtaç ve hasta vatandaşlarımıza yaptığı yardımları ile sos ya 1,
kültürel, eğitim ve hayri hizmetlerinde vakıf
geleneğini devam ettirmektedir.
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IX. V AKiF HAFTASI
2-8 Aralık 1991 tarihleri arasında kutlanan IX. Vakıf Haftasi münasebetiyle Türkiye
Diyanet Vakfı Genel Merkezi, 200 fakir aileye yakacak yardımı, okul müdürlüklerinin
seçtiği 300 öğrenciye giyecek yardımında bulundu. Ayrıca vakfa bağışta bulunanların ruhuna ithaf edilmek üzere Hatim ve Mevlid
okutuldu. Bu programlara paralel olarak
vakfın 751 il ve ilçe şubesi de benzeri faaliyetleri gerçekleştirdi.
200 FAKİR AİLEYE YAKACAK YARDIMI

IX.

Vakıf Haftası

münasebetiyle Vakfımızca Ankara'nın çeşitli semtlerinde oturan
200 aileye, yakacak yardımı yapıldı.
Vakfımızın Hayır İşleri Müdürlüğünce

tes-

bit edilen 200 aileye yakacak yardımlarının
dağıtılması münasebetiyle bir merasim
düzenlendi. 5 Aralık 1991 Perşembe günü saat
10.30'da Vakfımızın Konferans Salonu'nda
düzenlenen merasıme, Vakfımız ve Diyanet
İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri ve kalabalık bir topluluk katıldı.
Toplantının açış konuşmasını

Heyeti

Mütevelli

Başkanımız Rıza Selimbaşoğlu yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nm,
Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini desteklemek amacıyla kurulduğunu, kuruluşunun
yeni olmasına rağmen din görevlilerimizin
gayretli çalışmaları ve vatandaşlarımızın
yardımları sayesinpe mevcut vakıfların en
güçlüsü haline geldiğini anlattı.
Selimbaşoğlu,

Türkiye'de sosyal yardım kuruluşlarının
beklenen düzeyde olmadığını belirten Selimbaşoğlu, "Bu
nedenle Türkiye Diyanet
Vakfı olarak
ihtiyaç sahibi kardeşleri
mizin yardım
taleplerini
karşılamaya
çalışıyoruz"

dedi.
lla:;,k;ıııımı z
Rıza Selimbaşoğlu

tvlutt·vdli l· h:y,·ti

200 fakir aileye yakacak yardımında
münasebetiyle dtizenlenen toplanh.

bulunulması

Bu güne kadar yol parası olmayan, hastanede
tedavi edilirken maddi imkanı yetmemiş olan
vatandaşlara Vakıf tarafından yardım edildiğini, ancak arzu edilmesine rağmen imkanların sınırlı olması nedeniyle daha fazla
yardım yapılamadığını belirten Rıza Selimbaşoğlu, "Türkiye çapında 751 şubemiz de bu
tip faaliyetlere devam etmektedir. Bu hafta
münasebetiyle bir çok ihtiyaç sahibi
kardeşimizin derdine deva olabildiysek kendimizi bahtiyar sayacağız. İnşallah memleketimizin sosyal kurumları, sosyal dayanışma
yapısı daha iyi hale gelir ve ihtiyaç sahibi
kardeşlerimiz daha iyi bir hayata kavuşur"
dedi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Lütfi
Şentürk'te toplantıda yaptığı konuşmasında,

ülkemizdeki vakıflar ve hayır hizmetlerini
anlatarak, "Değerli kardeşlerim mensubu olmakla gurur duyduğumuz müslümanlığın iki
hedefi vardır. Bu hedeflerden birisi Allah'ı
tanımak ve ona iman etmek, ikincisi onun
yaratıklarına karşı şefkat ve merhamet
göstermektir. Yani iki ana hedefte 1slamın
hedefidir. Bu hedeflerin birincisi, kişinin kendisiyle Allah arasında olan münasebetidir.
Onu tanıyacak, ona inanacak, onun emirlerine
uyacak, ona karşı kulluk vazifesini yerine getirme gayreti içinde bulunacak ve onu nazar etmeye çalışacak. Bu hiç kimsenin uzak duramayacağı bir hedeftir. İkincisi, kulun
yaratıklara karşı, insan olsun, hayvan olsun
hepsine karşı şefkat ve merhamet göster-

Türkiye Diyanet

IX.

Vakf ı

Haber Bülteni

Vakıf Haftası

münasebetiyle ihtiyaç sahibi

mesidir. Peygamberimiz (S. A.
V.) buyurur ki "Siz yerde b11/1111mılara1

yerdeki can/1/ara şef
kat gösteriniz ki, gökteki/erde
si::::e merhamet etsinler."

Yeryüzündeki canlılara insan
hayvan ayrımı yapmadan
hepsine şefkat göstereceğiz,
elimizden geldiğince merhamet edeceğiz, yardımda bulunacağız. "

"Yardım etmek çok güzel,
çok zevkli bir hizmet. Türkiye
Diyanet Vakfı bu hayri hizmetleri gerçekl eştirmek için
kurulmuş bir Vakıf. Çok kısa
bir dönem önce kurulmuş, aradan çok kısa bir süre geçmiş
olmasına rağmen kurulduğu

Diyanet

işleri Başkan Yardımcısı

Lütfi

Şentürk
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vatandaşlarımıza yardım

andan itibaren günümüze kadar
hizmetlerini sürdüregelmiştir .

Camiler

yapmış, Kıır'an

ları açınış,

kursimam-hatip lisele-

ri1ıe yardım e/iııi u:::atımş,
okııllarda

okuyan

bıı

çocııklara

yurtlar
fakir ve fukarayı giydirmek, yakacak yardımmda
bulunmak ve çeşitli hastalara
tedavi iınkam hazırlamak
gibi pekçok hizmetleri ifa
etmiş ve etmeye devam eden
bir kımılııştıır. Müslüman
yardımda

bulıımmış,

açmış,

halkımız onun bu hizmetlerini,
bu hizmetlerin devamındaki
samimiyetini gördükçe ona
desteğini esirgememiş, yardım

ve etmeye de devam etmektedir. Türkiye Diyanet
Vakfı, IX. Vakıf Haftası münasebetiyle Müslüman kardeş
lerimize yakacak yardımında
bulunuyor, giyecek yardımında
bulunuyor, yiyecek yardımında
bulunuyor. Bu yardımlar sadece bu hafta münasebetiyle
yaptıklarıdır. Yoksa, yıl boyu
sayılamayacak kadar hizmetlerde bulunmaktadır. Bu
etmiş

çekleri verilirken...

yardımlar,

ihtiyaç sahibi insanlara ilgi göstermeni n
önemini sergileyen bir hizmettir. Cenab-ı Hak bu hizmeti
herkese nasip etsin. Çünkü
veren el, alan elden daha
hayırlıdır. Veren el olmaya
çalışmak lazım ama mecbur
durumda kalmış isek, bize
yardım edecek, bize şefkat
elini uzatacak kişilerin, kuruluşların olması da Dinimizin
zengin olmasındandır. Cenab-ı
Hak hepimize nimetlerini bol
bol ihsan etsin. Cenab-ı Hak bu
hayırlı hizmetleri amaç olarak seçmiş olan Türkiye Diyanet Vakfı'nı bu hizmetlerinde
daim kılsın . Buraya gönül
vermiş olan arkadaşlarımıza
güç kuvvet ihsan etsin. Cenab-ı
Hakkın lütfu kereminin bizimle beraber olmasını diliyor,
hepinizi selamlıyor, Vakfın
yöneticilerini de bu vesileyle
kutluyorum."
Toplantıda yapılan konuş

malardan sonra yardım çeklerinin ihtiyaç sahibi ailelere
dağıtımına geçildi.
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HATİM

VE MEVLİD
KIRAATI

Toplumumuzda, sosyal yardımlaşma ve
ruhunu geliştiren, milli ve manevi
hayatımıza önemli katkılar sağlayan, Türklslam Medeniyetinin her alanda kökleşmesine
neden olan vakıf müesseselerinin kurucuları
ve bu müesseselere maddi - manevi yardımlarda bulunan h_ayırseverlerin ruhuna
bağışlanmak üzere hatim okundu ve 6 Aralık
1991 günü Cuma namazından önce Kocatepe Camii'nde Mevlid kıraat edildi.
dayanışma

300 ÖGRE~CİYE GİYECEK YARDIMI
Türkiye Diyanet Vakfı'nın kuruluşundan
günümüze kadar yaptığı çalışmalardan
örnekler veren Selimbaşoğlu IX. Vakıf Haftası münasebetiyle yapılan yardımların,
yıl boyunca devam ettiğini söyledi.

Toplantıya katılan

Prof.Dr. M.Said

tüm

Diyanet İşleri Başkanı
da bir konuşma

Yazıcıoğlu

yaptı;

"Sayın Bakanım, değerli misafirler, sevgiöğrenciler, hepinizin bildiği gibi Aralık
ayının ilk haftası Türkiye'de belli bir süreden
beri Vakıflar Haftası o larak kutlanmak-

li

Öğrencilere yardım paketlerinin dağıtılması münase-

betiyle düzenlenen

toplantı.

Vakfımız, Ankara 'nın çeşitli bölgelerinde
bulunan 25 okuldan, yöneticilerce seçilen 300
öğrenciye giyecek yardımında bulundu.

Erkek

öğrenciler

için

yaptırılan ayakkabı,

takım elbise, gömlek ve kıra~atın,

kız
için manto, eşarp ve çizmenin yer
aldığı yardım paketlerinin dağıtılması
münasebetiyle 7 Aralık 1991 Cumartesi günü
Vakfımız Konferans Salonu'nda bir toplantı
düzenlendi.
öğrenciler

Toplantının açış konuşmasını Mütevelli
Başkanımız Rıza Selimbaşoğlu yaptı.

Heyeti

tadır. Bu münasebetle çeşi tli faaliyetler
düzenlenmekte, Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer hayır kuruluşlarının çeşitli faaliyetleri sözkonusu olmak ta dır. Bu faaliyetlerle, bu hafta
içerisinde tertip edilen diğer çeşitli programlarla beraber vakıfların, Türk sosyal
hayatındaki gerek tarihte ve gerekse
günümüzdeki ağırlığı ve önemi üzerinde durulmaktadır. Bilindiği gibi vakıflar, Türk-İslam
kültürünün ortaya koyduğu, tarihte çok önemli
fonksiyonlar icra eden hayır kuruluşlarıdır.
Bu kuruluşların el atmadığı sosyal konu yok
gibidir" diyerek konuşmasına başlayan
Yazıcıoğlu, devamla "Tiirkiye'de pek çok
hayır kımılıışıı ve vakıf kıırıılmaktadır.
Türkiye Diyanet Vakfı da bıııılarm içerisinde
belki en eskisi değildir, a)na bugii11 gü11iimiizde

Türkiye Diyanet

en

Vakfı
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Haber Bülteni

etkin

olanlardan bir tanesi haline
Bu da hayırsever vatandaşlarımızın bu müesseselere ve Diyanet
müessesesine gösterdiği ilgiden ve saygıdan
kaynaklanmaktadır." dedi.
Toplantıya katılan Devlet Bakanı Ekrem
Ceyhun'da bir konuşma yaph;
"Bugün burada bir hayır işleminin
gerçekleşmesi için bulunuyoruz. Bu hayır
işlemi duvarda yazılı bulunan bir Ayet-i Kerime ve bir Hadis-i Şerifte çok açık ve seçik
olarak zikredilmiş bulunuyor. Cenab-ı Hak
Kur'an-ı Kerim'de "Hayır işleyiniz ki mutlu
olasınız" diyor. Hz. Peygamberimiz de
"İnsanların hayırlısı insanlara faydalı
olanıdır" buyuruyor. Bu sözleri aramızda bulunan gençlerimiz için söylüyorum. Toplumları
ayakta tutan, toplumu meydana getiren fertlerin hiç bir yarar beklemeden karşılıklı
dayanışma duygusudur. Eğer toplumun içinde
dayanışma duygusu yoksa o toplumların
yöneticileri ne kadar iyi olurlarsa olsunlar,
toplumun idrakine sahip olan devlet ne kadar
güçlü olursa olsun toplumların bir arada sulh
içinde beraberce yaşaması hemen hemen im-

gelmiştir.

kansızdır.

Binaenaleyh her ferdin,
teker
teker birbirlerine faydalı olmasını
gerçekleştir

mek oldukça
zor olduğun
dan, toplum
vakıf
dedi-

Devlet

Bakanı

öğrenciye

Ekrem Ceyhun
verirken.

yardım

paketini bir

Ceyhun, konuşmasına şöyle devam etti.
"Şimdi içind,~ bulunduğumuz çağ bir sosyal
devlet çağıdır. Sosyal devlet demek, halkın
sağbğını, eğitimini, sosyal güvencesini, mutluluğunu düşünen devlet demektir.
Devlet bunu kendi imkanları ile vatanda vakıf yoluyla meydana getireceği hay ır müesseseleri eliyle yapacaktır."
daşlarımız

Toplantı,

öğrencilere verilmek üzere
giyecek ~paketlerinin dağıtılma
sıyla sona erdi.
Vakfımız Genel Merkezi tarafından IX.
Vakıf Haftası münasebetiyle düzenlenen faaliyetlere paralel olarak il ve ilçe şubelerimiz
de imkanları ölçüsünde fakir ailelere yakacak
yardımı, öğrencilere giyecek yardımında bulundu.
hazırlanan

Devlet Bakam Ekrem Ceyhun topbir konuşma yaptı.

lantıda

ğimiz müesseseyi meydana getirmiş ve bu
müessese yoluyla toplumun hem kendisine, hem
de fertlerine cevap olmasını sağlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Osmanlı İmparatorluğunda eğitim, sağlık ve benzeri her tür sosyal hizmetin vakıflar eliyle
yapı ldığını görüyoruz. Cumhuriyetin ilk
yıllarından 40'lı yıllara kadar hizmetler
böyle yapılmıştır. Ancak, bundan sonra Devlet
bu görevleri üstüne almışhr." dedi. Devletin
yerine getirdiği hizmetlerin giderek büyümesi
sonucu, bu hizmetlere yeterli bütçe
ayırmadığını anlatan Devlet Bakanı Ekrem

Uasın mensupları

ve öğrenciler

toplantıyı

izlerken.
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İl ve ilçe şubelerimiz aynca, düşkünler ve
özürlülere ait yurt ve müesseseleri ziyaret
ederek uygun hediyeler verdi. Ülke çapında
vakfedenlerin ruhuna bağışlanmak üzere
Hatim ve Mevlid okundu.
Vakfımıza bağışta

il ve ilçelerimizde

bulunan

hayırseverler,

oluşturulan

heyetlerce

ziyaret edildi.
Bazı şubelerimizce yarışmalar düzenlenerek, dereceye girenlere hediyeler verildi.

KISA KISA KISA
DİNİ VE SOSYAL

AMAÇLI YARDIMLAR
İNŞAAT , iAŞE

VE İBATE
YARDIMLAR I

Vakfımızın desteği

ve şube
ile son üç ay içinde
yapımı devam etmekte olan
cami ve külliye in şaatlarına,
eğitim merkezlerine, öğrenci
yurtlarına, Kur'an .kurslarına ve
Kur'an kurslarında barınan
öğrencilerin iaşe ve ibatelerini
karşılamak maksad ıyla harcanmak üzere toplam 854 milyon
imkanları

yardım yapıldı.
YURTDIŞI

YARDIMLARI
Azerbaycan'dak, ıJemokra
tik gelişmelere millet desteğinin
bir ifadesi olarak Demokrasi
Vakfınca yaptırılacak "Demokrasi Anıtı"nın yapımına bir katkı
olmak üzere 5.000.000.- TL.
yardım yapıldı. Ayrıca lskeçe
ve Gümülcine'de yaşayan
müslüman Türk soydaş
larımıza dağıtılmak üzere 1000
adet Kur'an-, Kerim, Diyanet
işleri Başkanlığı'na teslim edildi.
FAKİR VE

MUHTAÇLARA
YARDIMLAR
Bazı sebeplerden dolayı
mağdur duruma düşmüş,

yurtdışından

gelmiş,

maddi
ve yurduna
dönememiş, kış mevsiminin
gelmesine rağmen odun ve
kömür alamamış ve kocasının
ölümüyle yetimlerine bakmakta
zorluk çeken bazı vatandaşlarımıza son aylarda toplam
olarak 85.400.000.- TL. yardım
sıkıntıya düşmüş

yapıldı. ·

SAGLIK

YARDIMLARI

sı amacıyla

13.100.000..- TL.

yardım yapıldı.

Kanserli hastaların tedavisinde kullanılması için Vakfı
mızca
bilgisayar sistemi
alınarak Numune Hastanesine
bağışlandı.

Ö G RET İ M
YARDIMLARI
Çeşitli

okullarda okuyan
ve öğrenim
giderlerinin karşılanmasına
yardımcı
olmak amacıyla
Vakfımızca 31.373.000.- TL.
yardım yapıldı. Bazı okullarımızın . ihtiyacı olan eğitim
malzemeleri temin edildi.
öğrencilerin eğitim

Çeşitli hastalıkl ara yakalanan, maddi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle Vakfımıza
başvuran hastaların, tedavilerinin yapılması ve ihtiyaç duydukları işitme cihazı, tekerlekli
sandalye vb. cihazların alınma-

TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Vakfım ız

tarafından

Orhangazi İlçesinde
inş ası sürdürülen Gazi Orh anbey Camii, Vakıf
Ç arşıs ı, Konferans Salonu inşaatına yakın alaka
gösteren, maddi ve manevi yardımların ı
artır arak devam ettiren, değer li iş adam ı ,
hayırsever insan Orhan Öcalgiray'a bültenimiz
aracılığı ile teşekkü r ediyoruz.

Türkiye Diyanet

Vakfı
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AZERBAYCAN DAN BİR MEKTUP
1

SAYIN RIZA SELİMBAŞOGLU'NA
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
MÜTEVELLİ HEYE11 BAŞKANI

Aziz ve Hürmetli Başkanım,
Kafkas s ıradAğların,l y,bl,rnan bereketli Azerbaycan toprağının selamlarını iletmeyi
kendime borç bilirim. Sizin ülkenizin, Türkiye'nin kokusunu ve hahnıu ömür boyu unutmayacağız. Lutfedip gösterdiğiniz büyük misafirperverlik için arkadaşlarım ve şahsım adına
minnettarlığımı bildiririm.
Hürmetli Başkanım,
Azerbaycan'ın Türkiye'ye sevgisi, kardeşin kardeşe olan sevgisidir. Gidiş-gelişlerimizi
70 senelik bir zaman duvarı ayırmıştır. Amma biz, bu duvarın o yüzünde kardeşlerimizin
hangi işle meşgul olduğunu fehm ile de olsa öğrenmiştik. (biliyorduk), duymuştuk. Siz de
bizim başımızdaki belalardan tahminen de olsa haberdar imişsiniz.
Bu gün Büyük Allah'ın izni ile aramızdaki setler ve engeller yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Serhadlerdeki direkler bizi artık korkutmuyor, kendi istek ve arzularımızı serbestçe ifade edebiliyoruz.
Hürmetli Başkanım,
Türkiye seferimizin, ordaki görüşmelerin, sevgi ve saygıların hayatımızın en parlak sayfaları olduğuna inanın. Kan kardeşlerimiz, bizim Azerbaycanlı misafirler olduğumuzu
öğrendikten sonra ateşin etrafında dolanan pervaneler gibi başımıza üşüştüler. Ve bu bizim 70
senelik kırık gönlümüzü nasıl ısıtırdı bilemezsiniz. büyük Türk halkının misafirperverliği
b,ir numunedir. Biz bunun bir daha şahidi olduk.
Hürmetli Başkanım,
Bizim Türkiye seyahatimizi Azerbaycan basın organları geniş şekilde aydın
latmaktadır. Radyo ve televizyonlarda bu konudaki görüşlerimiz yayınlandı. İran, Güney
Azerbaycan, Türkiye ve Arap ülkelerinde yayınlanan programlarda sohbetlerimiz oldu. Biz
kendi halkımıza ve diğer halklara Türk din adamlarının gördüğü işleri anlattık., İslami
ilimlere Türk kardeşlerimizin katkılarından, onların bu yöndeki çabalarından söz ettik. Bize
hediye olarak verdiğiniz kitaplardan, kasetlerden, çocuklarımızın dini bilgilerini
artırmak, onlarda Allah'a ve Peygamberimize sevgiyi aşılamak maksadıyla hususi yayın
programları hazırlatmaktayım. Bu yayınlarımız, yeni yıldan itibaren inşallah bir sistematiğe kavuşacak.

Ben bu günkü fırsattan istifade
perverliğe kar_~ılık bir daha size,

ederek, gösterdiğiniz büyük lütufkarlığa, yüksek misafirbu arada Ramiz Dişli Bey'e, hürmetli Mahmut Sevgili
Bey'e, Harun Ozdemirci'ye, Diyanet Reisliği ve Diyanet Vakfı'nın bütün çalışanlarına sevgilerimi bildiririm. Azerbaycan yollarınızı gözlemektedir. İnşallah, bir daha görüşünceye
kadar.

Sevgi ve

Saygılarımla

Oktay ŞAMİL
Bakü/ AZERBAYCAN

Ocak 1992
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI
PROF.DR. MUSTAFA SAİD YAZICIOGLU GÖREVİNDEN AYRILDI
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mustafa
Said Yazıcıoğlu, görev süresinin tamamlanması üzerine, Başkanlık görevinden ayrılarak
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki
öğretim üyeliği görevine başladı.
Prof.Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun
görevinden ayrılması münasebetiyle
Vakfımız Konferans Salonu'nda Diyanet
İşleri Başkanlığı ve Vakfımız personelinin
katıldığı bir toplantı düzenlendi.
Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli adına Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Hamdi Mert, bir konuşma yaptı.
"Muhterem Başkanım,
Merkez teşkilatımızın değerli yöneticileri,
elemanları,

Değerli basın mensupları,

Bugün burada -bir kul olarak- yerine getirilmesi çok kolay olmayan bir görevi ifa
etmek üzerı: toplandık:
5 yıla yakın zamandır Diyanet İşleri
Başkanlığı
makamını
temsil eden
Başkanımızı uğurlayacağız.

"Çok kolay olmayan" şey uğurlamanın tamevcut zorluktur. Fakat, "takdir",
"kader-kaza" yönünden bakarsak, kendimizi
teselli edebiliriz:
Zira hizmeti yürütenler geçicidir ama,
hizmetler kalıcıdır.
Hizmetler devam
eder, fakat o hizmeti
yürütenler değişir.
Başkanımız 4,5 yıl
kadar önce Başkanlık
görevini devraldık
larında "Daha önce
Başkanlık merkezinde
görev yaptıklarını;
Hamdi Mert
Başkanlığı o döneme
Diyanet lşleri Başkan Yardımcısı göre çok gelişmiş ve
biatında

büyümüş

olarak

bulduklarını"

ifade

etmişlerdi.
Şimdi biz kendilerini yeni güzel hizmetlere uğurlarken, samimiyetle, şu müşahedemizi
kendilerine arzediyoruz:

Başkanlığımızın hizmetleri, kendi dönemlerinde de artmış; gelişmiştir. Bu dönemde:
* Taşra teşkilatı yeni yetkilerle donatılmış;

* Din görevlisi yetiştiren ve pedagojik formasyon almış din görevlisi yetiştirmeyi hedefleyen yeni yüksekokullar açılmış;
* 50 bin din görevlisine yüksek tahsil
imkanı sağlayan çalışmalar meyvelerini
vermiş, bu konuda ilk adımlar atılmış;
* 4 ayrı binaya dağılmış bulunan merkez
teşkilatı için yeterli/modern bir hizmet binası
inşası başlatılmış;

* Hizmetlerde BİLGiSA YAR yeniliğinden
faydalanma dönemine geçilmiştir.
Diğer hizmetler yanında, sadece bu hizmetler, hatta bu hizmetlerin herbiri bile, bir
dönemin yüzünü ağartacak gelişmelerdir.
Bir de şunu vurgulamak istiyorum:
Diyanet İşleri Başkanlığı gibi çok hassas
bir görevden onurla, yüz akı ile ayrılabilmek
bile başlıbaşına bir başarıdır.
Biz kendilerini bu samimi duygularla
uğurluyoruz.

Kendilerinden bir de

arzımız,

talebimiz

vardır:

Bundan sonra da kendilerini Diyanet

İşleri

Başkanlığı mensubu saysınlar. Diyanet İşleri
Başkanlığı hizmetlerine bundan böyle Öe
müzahir olsunlar.
Diyanet İşleri Başkanlığı makamını temsil
etmek bir kariyer ise -ki öyledir- o kariyeri
hep taşısınlar.
Diyanet İşleri Başkanımız Prof.Dr. Mustafa Said YAZlCIOGLU'nu yeni hizmetlere
uğurlarken Başkanlığımız hizmetlerine unu-

Türkiye Diyanet

Vakfı
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tulmaz-değerli katkılarından dolayı,

merkez,
ve yurtdışı teşkilatlarımız mensupları
adına kendilerine şükranlarımızı sunuyor;
bundan sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk
ve yeni hizmet imkanları diliyoruz."
taşra

Daha sonra kürsüye gelen Prof.Dr. Mustafa
Said YAZICIOGLU ise şu konuşmayı yaptı:
" Değerli Mesai Arkadaşlarım,
17.6.1987 tarihinden beri Diyanet fşleri
olarak görev yapmaktayım. 4,5 yıl
gibi Diyanet tarihinde uzun sayılabilecek ve
bir hayli hareketli bir ortamdaki bu görev
süresi, hayatımın unutamayacağım dönemini
Başkanı

oluşturmaktadır.

Son birkaç yıldanberi Dünyada ve
Türkiye'deki hızlı değişime rastlayan bu
dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığı bütün
teşkilatı ile, olayların gerisinde kalmamak
için yoğun bir gayret içerisinde olmuştur.
Değişen ve gelişen ortam karşısında, daha etkili ve verimli hizmet sunabilmenin yolları
aranmıştır.

Öncelikli personelimizin tahsil seviyesini
yükseltebilmek için yoğun çabalar sarfedilmiş, İlahiyat Meslek Yüksek Okullarının
yanında açıköğretim imkanı

da

sağlanmıştır.

Başlatılan

bu faaliyetlerin daha ileri seviyelerde devam ettirilmesi en büyük dileğimdir.
Sovyetler

Birliği

ve Balkanlardaki son
büyük sorumluluklar
yüklemiştir. İmkanlar ölçüsünde bizden çeşitli
yardımlar
bekleyen bu soydaş ve
müslümanlara destek vermenin, üzerimize
düşen dini ve milli bir görev olduğu unutulmamalıdır. Bu konudaki büyük sorumluluğumuz
bizim için itici bir güç olmalıdır.
gelişmeler, Başkanlığa

işleri Başkaı,lığı Merkez Teşkilatı adına
Vekili M.Nuri Yılmaz, Prof.Dr. Mustafa Said
Yazıcıoğlu'na plaketini verirken.

Taşra teşkilatı
Şakir Sancaktar

adma plaketi Ankara Müftüsü Hasan
verdi

Bütün bu faaliyet ve çalışmalarda
büyük destek ve ilgisini gördüm. Bu
büyük teşkilatın itibarını yüceltmek ve korumak açısından daha yapılacak pek çok şeyın
olduğu bir gerçektir. Başkanlığın yapısı ve
statüsünde, Türkiye'nin gelişmesine paralel,
ciddi düzenlemeler artık kaçınılmaz olmuştur.
Bu hedeflere varmada birlik ve bütünlük
içinde olmanın sayısız yararları vardır.
teşkilatın

. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, Diyanet
Işleri Başkanlığı'nın her kademesinde şerefli
ve ulvi görevler üstlenen tüm mensuplarımıza
veda ederken, Cenab-ı Hak'tan sağlık, afiyet
ve mutluluk içinde üstün başarılarınızın
devamını dilerim."
Yapılan konuşmalardan sonra Prof.Dr.
Mustafa Said YAZICIOGLU'na, Diyanet
İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı adına
Başkan Vekili M.Nuri Yılmaz, taşra teşkilatı
adına Ankara Müftüsü Hasan Şakir Sancaktar
ve Türkiye Diyanet Vakfı adına Mütevelli
Heyeti Başkanı Rıza Selimbaşoğlu tarafından

birer

pL~!ı:et

'.'e!"!!d!.

Diyanet
Başka n

Türkiye Diyanet

Vakfı'nuı

Başkanı Rıza Selimbaşoğlu

plaketini Mütevelli Heyeti
verdi.

Ocak 1992
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VAKFIN YARDIM ELİ ÇOK UZAKLARDA
Recep YILDIRIM (Dış İlişkiler Müdürü)
baskıcı rejimin
ve- Sovyetler Birliği'nin
dağılmas ıyla bağımsızlığını kazanan Orta
Asya ve Kafkaslar'daki Müslüman Türk Cumh uri yetl eti ile Balkanlar'da yaşayan
soydaşlarımızın dini-sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılamayı
insani ve İslami bir görev bilen Vakfımızın
yurtdışına yönelik hizmet ve faaliyetleri artarak devam etmektedir.

70 ~ldan beri uygulanan

sona

ermesi

Gürcistan, Kafkasya, Polonya, Norveç ve Cezayir'de bulunan cemiyet ve kuruluşların talepleri üzerine çeşitli türde basılı, sesli ve
görüntülü yayınlar,
- Gürcistan'da bulunan tarihi BATUM
CAMİİ için ihtiyaç duyulan:
500 adet Kur'an-ı Kerim,
500 adet Kur'an-ı Kerim Elifbası,
500 adet Tecvit kitabı,
500 adet Mevlit kitabı,
Tüm levazımatı ile birlikte 2 takım anfi,
- Azerbaycan'daki soydaşlarımıza dağıtıl
mak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'nca
bastırılan 20 bin adet Kur'an-ı Kerim Meali ve
diğer dini yayınlar,
Bizzat Vakfımız eliyle veya çeşitli kuruluşlar aracılığı ile ilgili ü lkelere gönderilmiştir.

Bulgaristan'daki soydaş larımı z için hazırlanan 10 bin
adet takvim bu _ülkeye gönderilmek üzere hra yükleniyor.

Bu meyanda;
- Vakfımızca

- Çeşitli vesilelerle veya Vakfımızın davetlisi olarak zaman zaman ülkemize gelen
heyetler misafir edilerek, İslamın ve
Türklüğün problemleri üzerinde görüş alış
verişinde bulunuldu, ileriye dönük projeler
üzerinde çalışıldı.

bastırılmış

ve Bulgaristan'da
illere
göre hazırlanmış 10 bin adet duvar takvimi,
- İskeçe ve Gümülcine'deki soydaşlarımıza
dağıtılmak üzere 1000 adet Kur'an-ı Kerim,
- Makedonya'daki soydaşlarımızın dini
yaşayan soydaşlarımızın bulundukları

ihtiyaçlarına katkıda bulunulmas ı amacıyla
çeş itli

türde basılı ve sesli yayınlar,
- Bulgaristan, Arnavutluk, Kazakistan,

..,
Roma Camü'ne gönderilen çiniler.

Türk-İslam

sanat ının

estetik

yurtdışında
tanıtılması
amacıyla, Dışişleri Bakanlığı'nın teklif ve
tensipleri üzerine Endonezya'nın Aceh Eyaleti'ndeki Baiturrahman Camii'nin 102 m 2

özelliklerinin

tutarındaki duvar çinisi ile,
dünyasının merkezi durumunda olan

Gümükine'de soydaşlarımıza
nan 1000 adet Kur'an-ı Kerim

dağıtılmak

üzere

hazırla

Katolik
Roma'da
yapımı İslam Kültür Merkezince sürdürülen
Roma Camii'nin 120 m2 tutarındaki mihrap ve
duvar çinileri Vakfımızca temin edilerek söz
konusu ülkelere gönderildi.

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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Yurtdış ınd aki vakfım ı za

ait gayrimenkullerden:
AUBURN CAMİİ VE KÜL TÜR MERKEZİ

Avustralya'nın

N .S.W. Eyaleti'nin Sidney
Kültür Merkezirice sürdürülen "AUBURN CAMİİ VE
KÜLTÜR MERKEZİ"nin temeli 1986 yılında
şehrinde, yapımı Türk-İslam

atıldı.

Cami ve Kültür Merkezi ile ilgili bilgiler:
A) Cami: Projesi Türkiye'den temin edilmiş
olup, 8 ana sütun üzerine bir büyük kubbe oturmakta ve 8 yarım kubbe ile desteklenmektedir. Camii n yüksekliği 27 metre, ikişer
şerefesi olan her iki minarenin uzl!nluğu ise
40'ar metredir. Tamamlandığında en az 5000
kişi ibadet edebilecektir.
B) Dini Bilgiler Okulu: 8 sınıftan oluşacak
ve aynı anda en az 400 öğrenci ders yapabilecektir.
Aubu.m Camii maketi.

C) Kütüphane: Dini, sosyal ve kültürel 5000
ciltlik Türkçe, Arapça, İngilizce ve diğer dil-

Aubum Camii

lerdeki yayınlardan oluşacaktır.
D) Konferans Salonu,
E) Din Görevlileri Lojmanı,
F) Misafirhane,
G) 200 taşıt kapasiteli oto parkı,
gibi bölümlerden oluşacak olan söz konusu
camii ve kültür merkezinin inşaat çalışmaları
devam etmektedir.

iıışaah.

VAKFIMIZ .XYRTDIŞIN;\ OTUZB~R BURSLU
OGRENCI GONDERDI
Abdülkadir

HACIISMAILOGL U

Hayır işleri Müdürü
Eğitim

Vakfımızca,

bu güne

belirli aralıklarla
yurtdışına dil kursu, master
ve doktora öğrenimi için 31
kadar

öğrenci gönderilmiştir.

Öğrencilerin seçilmesi,
çalışma talimatlarına göre,
kısa adı İSAM olan İslami
Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmakta ve takip
edilmektedir.
Sözkonusu öğrencilere

Milli
1416

Eğitim

sayılı

Bakanlığı'nın

kanun uyarınca
yurtdışında lisans ve lisansüstü öğrenim yapan
öğrencilere yapılacak ödemelere dair esaslar uygulanmaktadır. Örneğin yollukları, aylıkları, ek ödenekleri,
sağlık giderleri ve tez masrafları gibi harcamalar aynı
esaslara göre Vakfımızca
yapılmaktadır.

ve Kültür Müdür Vekili

Bugüne
kadar
5.788.258.032.- TL. tutarın
da burs verilen öğrenci
lerden 21 'i ingiltere'ye, ikisi
Fransa'ya, üçü Almanya'ya,
üçü Mısır'a, birer öğrenci de
Amerika ve italya'ya eğitim
yapmak üzere gönderildi.
Bu öğrencilerden dokuzu
doktorasını tamamlayarak
İSAM'da göreve başladı.

Ocak 1992
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ÖDEMİŞ ŞUBEMİZİN ÖRNEK ÇALIŞMASI

"İMA M-/ BİRGİVİ SEMPOZYUMU"
Vakfımız

Genel Merkezi
tarafından yürütülen sosyal
kültürel çalışmalara paralel
olarak Ödemiş Şubemiz de,
aynı bölgede yaşamış büyük
din alimi İmam- Birgivi'nin hayatı, eserleri, dilciliği ve ilmi şahsiyetinin
tüm yönleriyle anlatıldığı
bir sempozyum düzenledi.
Ödemişte 22-23 Kasım

1991 tarihlerinde düzenlenen lmam-ı Birgivi Sempozyumu, 19 bilim adamının sunduğu bildir!lerle
dört oturum halinde gerçekleşti.

Bölge halkı, basın ve kamuoyunca ilgi ile izlenen
sempozyumun açış konuş
masını llçe Müftüsü ve
Vakıf Şube Başkanı Niyazi
Kaya yaptı. Kaya konuş
masında, lmam-ı Birgi-

Sempozywn ilgi ile izlendi.

vi'nin Osmanlı döneminin
en büyük alimi olduğunu,
rnüslüman toplumlarda
büyük çapta yayılma istidadı gösteren bid'at ve hurafeler ile mücadele ettiğini,
sünneti Ahmediye'yi ihya hareketinin
öncülüğünü yaptığını ve
bu konuda da başarılı bir
tablo çizdiğini, ayrıca
lmam-ı Birgivi'nin eğitim,

öğretim ve çalışma sisteminin günümüz irşat faaliyetlerine örnek kabul edilebileceğini belirtti.
Vakfımız

Mütevelli
Heyet Üyesi Kemal Güran'ın da katıldığı sempozyuma değişik üniversitelerden gelen 19 bilim
adamı tebliğ sundu.

11 ı• ı--r,--.,.,
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Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Kemal Güran, toplantıda

bir konuşma

yaptı.

Ödemiş Müftüsü ve Vakfımız Şube Başkanı Niyazi Kaya.

Türkiye Diyanet

Vakf ı

Haber Bülteni
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VAKFIMIZ ŞANLIURFA.'DA DİNİ YAYINLAR
SERGiSi AÇTI
Kültür değerlerimizin tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, İslam Dininin, gerçek yönleriyle
öğrenilmesi ve kitabın toplumumuzda daha geniş
rağbet görmesine yardımcı olunması maksadıyla
Vakfımız Şanlıurfa'da kitap sergisi açtı ve Şanlıurfa
halkına ücretsiz dini film gösterileri sundu.
1991 tarihleri arasında Şanlıurfa
Hz. İbrahim (A.S.)'ı Anma ve 1.
Sanat ve Kültür Haftası düzenlendi. Şanlıurfa liim
Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV)
tarafından gerçekleştirilen haftada, mehter
takımının yürüyüşleri, gece havai fişek gösterileri,
Türk Halk ve Tasavvuf Musikisi Konseri, hat ve
18-24

Kasım

Valiliği tarafından

Daha sonra kürsüye gelerek bir konuşma yapan
ve Şanlıurfa Valisi T.Ziyaeddin
Akbulut şunları söyledi: "Bu yıl birincisini
düzenlediğimiz, gelecek yıllarda daha görkemli
törenlerle kutlayacağımız Hz. İbrahim (A.S.)'ı Anma
1. Şanlıurfa Kültür ve Sanat Haftası, kitapsız ve
yayınsız düşünülemezdi. Mutlaka kültür denilince
aklımıza kitap geliyor. Günümüz ve gelecek nesillere tarihimizi, kültürümüzü ve geçmişimizi anlatmak
istiyorsak, yararlanacağımız en önemli, en büyük
araç kitap olacaktır. Bu bakımdan bu haftanın
içerisinde bir çok kültürel etkinliğin, serginin, konferansın yanında bir kitap fuarının da olması
lazımdı. Bunu da Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet
Jşleri Başkanlığı ve diğer yayınevlerinin eserlerini
de sergileyerek bu görevi üstlendi. Umuyorum bu
sergiyle kitaba, kültüre ilgi ve alakayı uyandırmış
oluruz. Bu serginin gayesine uygun olarak başarılı
olmasını diliyorum" dedi.
ŞURKAV Başkanı

Hafta boyunca Dergah Camii avlusunda sergilenen kitap sergisi halk tarafından büyük rağbet
gördü.
Ayrıca

hafta boyunca Vakfımız tarafından
Belediye Kültür Sarayı'nda halka ücretsiz
olarak dini filmler gösterildi. Film gösterilerinde
sırasıyla Sahibini Arayan Madalya, Reis Bey, Minyeli Abdullah, Yalnız Değilsiniz, Oğlum Osman ve
Çağrı gibi beyaz perdenin seçkin örnekleri yer aldı. ·
Filmler saat 10.00'da talebelere, 14.00'de bayanlara,
19.00'da da halka açık olarak gösterildi. Filmlere
beklenilenin üstünde ilgi gösterildi. Şanhurfa halkı
böyle film gösterilerinin ve dini yayın sergilerinin
tekrarlanması dileğinde bulundu.
Şanhurfa

fotoğraf sergisi, çeşitli konferanslar ve Vakfımızın
dini yayınlar sergisi ile ücretsiz dini film gösterileri
yer aldı.
Vakfımızı

temsilen Hz. İbrahim

(A.S.)'ı

Anma ve
münasebetiyle
düzenlenen dini yayınlar kitap sergisine katılan
Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmemiz, Vakıf
Yayınları yanında birçok yaymevinin dini ve milli
muhtevalı kitaplarını da halka sundu.
1. Sanat ve Kültür

Haftası

Şanlıurfa Dergah Camii avlusunda düzenlenen
kitap sergisinin açılışına il Valisi T.Ziyaeddin Akbulut, 11 Müftüsü ve Vakfımız Şube Başkanı M.Hakkı
Özer, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. M.Hakkı
Özer yaptığı açılış konuşmasında "Şurkav ve
Türkiye Diyanet Vakfı her sene dini yayınlar fuarı
gerçekleştirmektedir. Bu sergilerin Edirne ve Kastamonu'dan sonra üçüncüsünün Şanlıurfa'da
açılması bizler için bir sevinç vesilesidir. İnşallah bu
serginin okuma alışkanlığına hız verme konusunda
katkısı olur." dedi.

Ocak 1992

14

VAKFIMIZI TANIYALIM
Milli ve manevi hayatımıza büyük katkıları olan vakıfların etkileri, sosyal-kültürel
tesirlerini artık tüm kamuoyu bilmektedir.
Türk - İslam Medeniyetinde, vakıflar ile sosyal-kültürel ve ekonomik hayat iç içedir. Anadolu
Selçuklu, Beylik ve Osmanlı döneminde bu gerçek görülmektedir.
Türkler Anadolu'ya girdikleri zaman, fethettikleri şehirlerde, komutanın ilk ciddi işi, şehrin
merkezinde Ulu Camii yerinin tesbitidir. Ulu Cami yapılmaya başlanınca, yanında işçilerin temizliği için hamam inşa edilirdi. Cami merkez olmak üzere yanı başında medrese, bedesten, arasta,
darüşşifa inşa edilerek şehrin sosyal, kültürel ve ticari potansiyeline büyük bir canlılık getirilirdi.
Bu eserler inşaat bittikten sonra vakfedilirdi.
Avrupalıların komplex, campus dedikleri, bizim dilimizde ise külliye olarak bulunan bu site, o
devrin üniversiteleriydi ve bu külliyelerde dini ilimlerin yaıunda modern ilimler de okutulurdu.
Kaynağını Kur'an ve sünnetten, en gelişmiş örneklerini Türk-İslam Medeniyetinden alan vakıf
müesseseleri cumhuriyet döneminde de varlığını sürdürmektedir. Bu dönemde vakıflar, hizmet
alanlarını toplumun ihtiyaçları oranında artırarak çalışmalarını devam ettirmektedirler.
Türk-İslam vakıf geleneğinin cumhuriyet döneminde devam eden en güzel halkalarından birini
de Türkiye Diyanet Vakfı teşkil etmektedir.
hayatımıza

TÜRKİYE DİYANET V AKFl'NIN
KURULUŞU-AMACI-FAALİYETLERİ
Türkiye Diyanet Vakfı 1975 yılında, zamanın
Diyanet İşleri Başkam Dr. Lütfi Doğan, Başkan
Yatdııncıları Tayyar Altıkulaç, Yakup Üstün ve 1.
Hukuk Miişaviri Ahmet Uzunoğlu, tarafından kurulmuştur.

Vakfımız,

işleri Başkaıı/ığı mensupferasetleri, mukaddes görev
nıılnyışları ııe iistiiıı gayretleri ile k11rıılmıış, .ııiııe l,u
cnıııiaııııı ıiegerli ıııeıısupları ile lıayırsever ve Jıa
ıııiyetperı•er milletiıııiziıı bı1yiik ilgi ııe destekleri,
ıııaddi ve 11/aııeııi yardmıları ile bııgiiııkii oıııırlu
larıııııı

Diyaııct

yüksek

meı•kiiııe ulaşmıştır.

Bu

miiııaselıetle

l'ı! kiiltıirel
teşkil cdcıı

hizmet

yiice

lllilletiıııiziıı

diııi,

sosyal

koıııılarıııa iiııemli lıir kayıınk

Vakf1111ız111

kurulıııasıııa ııc korımııp

gclişmesiııe katkıda lıulıııınıılnrn şiikrnıı/nrınıızı suııuyorıız..

şartlnrına uygun olcırak toplumdaki ihtiyaç sahiplerine intikal ettirerek sosyal yardım ve hizmeti
Vııkfıınızm

kurucu üyeleri w ilk Mütevelli Heyetimiz
toplııntı hıılinde (soldan sağa) Celal Yıldırım (Afyon
Müftüsü), ismet Karaokur (~onya Müftüsü), Lütfi Şentürk
(Ankııra Müftüsü), Yakup Ustün (Diyanet işleri Bıışkaıı
Yardımcısı), Dr.Lütfi Doğan (Diyanet işl er i Bıışkam),
Tayyar Altıkulaç (Diya net işleri Başkan Yardımcısı),
Ahmet Uzunoğlu (D.l.B. 1. Hukuk Müşaviri).

geliştirmektir.

Vakfın kurulu ş gayesi, Vakıf Senedinin 2. maddesinde şöyle belirtilir.
"Vakfın gayesi, lslam Dini"nin gerçek hüviyeti
ile tanıtılmasıda, toplumun din konusunda
aydınlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığı'na
yardımcı ve destek olmak, gereken yerlerde cami
yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekat, fitre gibi mü slüınan vatandaşlarımız

tarafınd,rn

yapılacak

yardımları

Vakıf Ccııcl

Merkezi

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni

Vakıf

gayesini gerçekleştirmek için yapacağı
Diyanet İşleri Başkanlığı ile gerektiğinde ilgili diğer kunıluşlarla da işbirliği yapar."
Vakıf Senedinin 3. maddesinde Vakfın faaliyetleri şöyle anlatılır.
çalışmalarda

Vakıf gayesini gerçekleştirmek için;
a) İslami ilimler ve islam sanatları ile ilgili kitaplar, telif ve tercüme ettirir, yayınlar, kütüphane ve
ilmi araştırma merkezleri açar, gazete, dergi,

.

broşür yayınlar. Bunları ve benzeri göze ve kulağa
hitap eden yayınları parasız olarak kişi ve kuruluşlara verebilir.
b) Matbaa kurar, yayınevleri açar, göze ve
kulağa hitap eden yayınlar (video, bant, kaset, film
vb.) yapar.
c) Diyanet lşleri Başkanlığı ile işbirliği yaparak
yurtiçinde ve dışındaki vatandaşlarımıza irşad
ekipleri gönderir.
d) Diyanet lşleri Başkanlığı mensuplarının ve
bu kuruluşa eleman yetiştiren öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerinin yetişmelerine,
eğitim noksanlıklarının giderilmesine yardımcı
olur, bu maksatla eğitim merkezleri inşa eder, açar,
gerektiğinde bu tesisleri anılan hizmetler için resmi
kuruluşlara tahsis eder.
e) Cami, Kur'an kursu, müftülük binası ve
imam -hatip lisesi gibi binalar inşa eder, yapılanları
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(yurtiçinden ve dışından) bağış veya satınalma yoluyla temellük eder. (Misafirhane inşa veya
satınalınması için Maliye ve Gümrük Bakanlığı'ndan ayrıca ?lumlu görüş alınır.)
f) Bilumum gayrimenkullerini kiraya verebileceği gibi Diyanet işleri Başkanlığı'na, resmi din
eğitimi kurumlarına veya vergi muafiyeti tanınan
dini-hayri demek veya vakıflara ücretli veya
ücretsiz olarak tahsis edebilir. Bunlardan uygun
gördüklerini Diyanet lşleri Başkanlığı ve vakıf
mensupları için lojman olarak tefrik edebilir.
(Vakfın yurtdışındaki gayrimenkulleri, bu senedin 2
ve 3 ncü maddelerinde yazılı iş ve hizmetlerden birini veya birkaçını yapmak üzere yurtdışında vakıf,
dernek veya birlik gibi bir isim altında kurulmuş
kurum ve kuruluşlara kiraya verilebilec~ği gibi
ücretsiz olarak tahsis edilebilir. Bunun için
Mütevelli Heyet Kararı yeterli olup gayrimenkul
tahsis edilecek kurum veya kuruluşun vergi muafiyeti tanınmış veya resmi bir kuruluş olması aranmaz.)
g) Bütçeden kifayetsiz olduğundan
karşılanamayan Diyanet lşleri Başkanlığı ve resmi
din eğitimi kurumları hizmetleriyle ilgili her çeşit
eşya, araç, gereç ve malzemeyi satınalıp karşılıksız
tahsis edebilir, para yardımında bulunabilir. Bunun
için Dışişleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınır.
h) Fakirlere ve felaketzedelere yardımda bulunur.
i) .Maddi imkanları zayıf olan gençlere yurtiçi ve
yurtdışı öğrenim ve doktora bursları verir ve bunlar
için yurtlar açar, işletir.
(Ek: 26.1.1988) Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapasite yetenekli ancak maddi
imkandan yoksun öğrencilere tahsis edilir.)
j) Dini ve ilmi konferans, seminer ve yarışmalar
düzenler. Başarılı olanlara mükafatlar verir.
k) Tedavi kurumları, huzurevleri ve yetimhaneler açar. Fakir hastaların tedavilerinde devlete ait
sağlık kurumlarının araç, gereç ve malzemelerinin
teı'!lininde yardımcı olur.
(Ek: 26.1.1988) Vakıfça kurulacak sağlık tesislerinde hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %
lO'unun maddi imkanı olmayan hastalara tahsis
edilmesi zaruridir.)
1) Vakfa yapılan ayni ve şartlı bağışları amacına
uygun olarak yerine getirir.
m) Mali ibadet olan fitre ve zekatları kabul ederek ayn bir hesapta toplar, bunları dinen verilmesi
gereken yerlere sarfeder. Her çeşit ibadetlerin yerine getirilmesinde (hac ve umre dahil) müslüman
vatandaşlara yardımcı olur, bu maksatla seyahatler
düzenler.
n) Fakir çocukların sünnet ettirilmesi ve Ramazan da iftar verilmesi gibi Islami, milli örf ve geleneklerin yaşatılmasını sağlayıcı çalışmalar yapar.
o) Vakfın mal varlığını artırmak gayesiyle iktisadi işletmeler, şirls.etler kurar, kurulmuş olanlara
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ortak olur, hisse senetleri satınalır.
p) Bu senedin 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı iş
ve hizmetlerden birini veya birkaçını yapmak üzere
yurtdışında vakıf, dernek ve birlik gibi isim altında
kurulmuş kurum ve kuruluşlarla, mer'i mevzuat
çerçevesinde işbirliği ya par, karşılıklı olarak
yardımlaşır. Kendi faaliyet alanı ile ilgili konularda
inceleme ve temaslarda bulunmak üzere ülkemize
gelen kişi ve heyetlerle ilgilenir, bunların
ağırlanmasına yardımcı olur.
r) Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları ve çeşitli
seviyelerdeki gençler için yabancı dil kursları ve labaratuvarları açar.
s) Çeşitli seviyelerdeki din eğitimi kurumlarının

imtihanlarına dışarıdan katılmak isteyenlerle din
hizmetleri mesleğine intisap olanların yetişmeleri
için kurslar düzenler. Tek başına veya diğer
vakıflarla işbirliği yaparak ilgili mevzuat
çerçevesinde üniversiteler açabilir.
t) Gençlerin sağlıklı bir şekilde yetişmelerine
yardımcı
olmak ve boş zamanlarının
değerlendirilmesini sağlamak üzere kamplar açar,
spor tesisleri kurar.
u) Gayesini gerçekleştirmeye yarayan ve devletin kamu görevleri arasında yer alan diğer dini,
hayri, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur.
Vakıf Senedinde belirtilen faaliyet konularıyla
ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalar;

1. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGl 1 NI
DESTEKLEME ÇALIŞMALARI

....

Mülkiyeti Vakfımıza ait Diyanet
kez Binası

işleri Başkanlıgı

Mer-

Vakfımız, İslam Dini'nin gerçek hüviyeti
tanıtılmasında, toplumun din konusunda
aydınlatılmasında
Diyanet
İşleri

ile

Başkanlığı'na yardımcı

ve destek olmak üzere

Yapımma başlanan
nalarının

yer

aldığı

Diyanet
arsa.

işleri Başkanlığı

Hizmet bi-

kurulmuştur. Bu sebeple Vakfımızın en önemli
hizmet alanı, Diyanet İşleri Başkanlığı
çalışmalarını destekleme faaliyetleridir.
Diyanet İşleri Başkanlığı çalışmaları,
Başkanlığın ihtiyaç gösterdiği alanlarda ve

\~
\

D.I.B. Antalya

Eğitim

Merkezi.

D.1.8. Kastamonu Eğitim Merkezi.
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Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni

imkanlar ölçüsünde desteklenmiştir. Bu destek çalışmalarının
önemli görülenlerini şöyle
sıralayabiliriz.

EGİTİM MERKEZLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin hizmetiçi eğitim görmeleri
amacıyla eğitim merkezleri kurulmuştur . Vakfımız mülkiyetinde bulunan Antalya, Manisa ve Kastamonu Eğitim Merkezi'nin bakımı,
onarımı, çevre ve iç düzenlemeleri
ile eğitim gören personelin bazı giderleri Vakfımızca karşılanmak
tadır. Ayrıca, eğitim merkezinde
görevli öğretmen ve yöneticilere ' - - - - - - - " ' - -"her ay ek bir ödeme yapılmaktadır.

' <r·•

D.I.

Başkanlığı

personeline hiznıet veren

diş üııitesi.

İRŞAT HİZMETLERİNE KATKILAR

Ha fızlık Yarışma sı

dürlüğü ve Personel Daire Başkanlığı~na bilgisayar araç ve gereçleri alınması, Başkanlık
personelinin lojman ihtiyaçlarının karşı
lanması, Başkanlıkça konferans salonumuzda
düzenlenen aylık konferanslarda konuşmacıya
ücret ödenmesi, yine Diyanet İşleri Başkan
lığı'nca düzenlenen hafızlık yarışmalarında
dereceye girenlerin Vakfımızca ödüllendirilmesi gibi hizmetler gerçekleştirilmiştir.
Vakfımız Diyanet İşl eri Başkanlığı'na bu
amaçla 1991 yılı sonu itibariyle toplam
12.076.647.803 milyar TL yardım yapmıştır.
Vakfımız şubeleri aracılığıyla, Diyanet
İşleri Başkanlığı'nın il ve ilçe düzeyindeki
müftülüklerine de benzer hizmetleri vermektedir. Müftülük hizmet binalarının yapımı:
tefrişi, hizmet otolarının alımı, irşat vb.
çalışmaları şube imkanları ölçüsünde desteklenmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt
ve
dini hizmetlerin yürütülebilmesi için ihtiyaç
duyulan ek mali destekler Vakfımızca sağ
lanmaktadır. Ramazan aylarında yurt dışına
gönderilen dini irşad p ersoneli için Vakfımızca ek destek verilmektedir.
Merkez Binası: Mülkiyeti Vakfımıza ait
Diyanet işleri Başkanlığı merkez binaları,
dışında çalışan vatandaşlarımızın irşadı

Başkanlığın

ihtiyacını

karşılayamamakta

dır. Başkanlığın

tüm ihtiyaçlarını karşılaya
cak nitelikte bir merkez binaya kavuşturul
ması için çalışmalar sürdürülmektedir.
Ayrıca, Başkanlık merkez personelinin tedavileri için bir diş ünitesi ve her türlü laboratuvar tetkiklerinin yapılabileceği malzemeler, Başkanlık Bilgi İşlem Merkezi Mü-

Diyanet

işleri Başkan lığı

Bilgi

işlem

Merkezi.
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VAKFIMIZI ZİYARET EDENLER
KIBRIS VAKIFLAR ÖRGÜTÜ VE DIN IŞLERI DAIRESI
YÖNETIM KURULU BAŞKANI

Kıbrıs Vakıflar Orgütü ve
Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erdal
Vakfımızı ziyaret etti.

Kıbrıs Vakıflar Örgütü ve
Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erdal,
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel
Müdürü M.Soner Çuvalcıoğlu,

Vakfımız

Mütevelli Heyeti
ile
Vakfımız Mütevelli Heyeti
Üyesi ve Vakfımız Genel
Müdür
Vekili
Niyazi
Baloğlu'nun katıldığı toplanhda Kıbrıs'taki çeşitli sorunlara temas edildi.
Hüseyin Erdal, Kıbrıs'ta
Başkanı Rıza Selimbaşoğlu

halkta özellikle genç lerde
dine karşı büyük bir eğilim
olduğunu, dinin tebliği için acilen imamlara ve imam
yetiştirecek okullara ihtiyaç
duydukl arını, halktan yazın
Kur'an kursları açılması
yönünde teklifler geldiğini,
ancak, imkanlarının yetersiz
olduğu için açamadıklarını belirterek Türkiye Diyanet
Vakfı'ndan dini, milli, eğitici
yayınlar ve maddi yönden
yardım talebinde bulundu.
Vakfımız Mütevelli Heyeti
Başkaıu

Rıza

Selimbaşoğl u,

dünyada

meydana gelen
gelişmeler sonucu Vakfımıza
çok yoğun bir hizmet talebi
yapıldığını, Vakfımızın da
imkanları ölçüsünde bu talepleri yerine getirmek üzere

çalışmalar gerçekleştirecegıni

söyledi.

KAZAKiSTAN AZAT PARTiSi GENEL BAŞKAN/
Kazakistan Azat Partisi Genel
Sabetkazı

Akatayoğlu

Başkanı

Vakfımızı

ziyaret
ederek Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi ve
Genel Müdür Vekili Niyazi Baloğlu ile
görüştü.

Genel

Müdürümüz

Niyazi

Baloğlu

görüşmede, Kazakistan'daki ve diğer Türk
cumhuriyetlerindeki gelişmelerden dolay ı
duyulan sevinç ve memnuniyeti ifade etti ve
gelişmeleri yakından
takip ettiğimizi
söyledi.
Akatayoğlu'da konuşmasında

Partisi'nin Kazakistan'da Türk
milliyetçiliği esasları doğrultu

sunda kurulmuş ve resmi hüvi
yeti olan bir parti olduğunu, uç
aşamalı siyasi bir gaye takip ettiklerini anlattı. Bunlardan birinci aşamanın tamamen gerçek
anlamda bağımsız bir Kazakistan, ikinci aşamanın bağımsız
Türk cumhuriyetlerinden oluşan
Orta Asya Konfederasyonu,
nihai gayelerinin ise bütün
Türklerin siyasi birliğini öngören
Turan ideali olduğunu söyledi.

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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VAKFIMIZI ZİYARET EDENLER
REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI PROF.DR. NECMETTIN ERBAKAN

Refah Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN
ziyaret ederek Mütevelli Heyet üyelerimiz ile

Vakfımızı
görüştü.

AZERBAYCAN'DAN HALK AŞIKLARI
Konya Aşıklar Bayramı için gelen halk
ile şair Mehmet İsmail, Vakfımızı
ziyaret ederek Genel Müdürümüz Niyazi
Baloğlu ile görüştüler. Genel Müdürümüz
Niyazi Baloğlu, Şair Mehmet İsmail'e, geçen
yıl Vakfımızca tertip edilen Münacat
Yarışmasının Azerbaycan'da duyurulması için
yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Mehmet İsmail'de konuşmasında bu
yarışmanın ve yarışmada Azerbaycanlı
şairlere de ödül verilmesinin Azerbaycan'da
çok büyük ilgi ve heyecan uyandırdığını
söyledi.
aşıkları

AVRUPA MEDYA ENSTİTÜSÜ
GENEL DİREKTÖRÜ
Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin davetlisi olarak ülkemize gelen Avrupa Medya Ens-

titüsü Genel Direktörü Prof.Dr. George Wedell
Vakfımızı ziyaret etti.
Görüşmede

Genel Müdürümüz Niyazi
faaliyetleri hakkında
kendisine bilgi verdi. George Wedell de direktörü bulunduğu enstitünün amaç, ve
çalışmalarını anlatarak Türkiye Di ycı net
Vakfı ile bası lı, sesli ve görüntülü dini
yayıncılık alanında işbirliğine hazır olduklarını beyan etti.
Baloğlu,

Vakfımız

Görüşmede, Avrupa Medya Enstitüsü Direktörü George Wedell'e tercümanlığı Din
işleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. A.Bülent
Baloğlu yaptı. Bu ziyaret esnasında George
Wedel!'e eşlik eden Dr. Baloğlu ve Alişen
Başgönül konuk direktöre Vakfımız tesislerini
ve 'Koca tepe Camüni de gezdirdiler.
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TÜRKİYE BENİM İÇİN BİR
MASAL ÜLKESİYDİ
Vakfımızın düzenlenen "Münacat" yarışmasına Azerbaycan'dan katılarak dereceye giren
şair Mehmet Araz ile görüştük.

- Türkiye'ye

lıu

kaçıncı

geli-

şiniz?

Mehmet Araz.: Hayalen çok
gelip gittim, ancak cismani olarak
bu ilk gelişim. İnşallah bundan
sonra daha da sık gelip gideceğiz.
Şurasını
kaydedeyim ki
Türkiye benim için tam bir masal
ülkesiydi. O kadar uzak ve o kadar
imkansız bir yer. Ben sanırdım ki
Türkiye'de gökyüzü elini uzatsan
dokunacağın bir yüksekliktedir.
Türkiye'de bulutları okşayabi 
leceğimi,

ağaçların,

durduğunu

falan

baş

aşağı

sanırdım.

leyim böyle şeyler işte.
gelinebilecek bir yer
gördüm. Çok şükür.

NebiGeldim ve
olduğunu

- Ne maksntla gelmiştiniz?
Mehmet Araz: Türkiye Diya-

net Vakfı'nın geçen yıl açtığı
"Münacat" yarışmasına Azerbaycan'dan iştirak ettim ve ödüle
layık görüldüm. "Kutlu Doğum
Haftası"na davet edildim. Ancak
sağlık sebepleriyle gelemedim.
Kısmet bu güneymiş.
Bu şiiri aslında yarışma için
yazmamıştım. Bitirdikten bir kaç
gün sonra bu yarışmanın ilanı
çıktı bizim gazetelerde ve iştirak
etmem için biraz da eşim zorladı.

muntazam yaparlard ı . Öte yandan avcılar ceylan avlamazlardı.
Çınar ağacı kesilmezdi. Hele bir
ağaç vardır. Nahçivan'da ona hiç
kimse dokunamazdı. Peygamberin o ağacın gölgesinde uyuduğuna inanırlardı. Sonra Ruslar
geldiler, ceylanlarımızı vurdular,
çınarlarımızı kestiler, o ağaçları da
yok ettiler. Halkın evvelden günah
saydığı ne varsa hepsini yaptılar.
Böylece halktaki günah korkusumı öldürdüler.
Köyümüzde bir cami yapıl
mıştı. Babamın en büyük arzusu
benim büyüyüp o camide ibadet
etmemdi. Ama olmadı. Tahsil için
şehre gittim. Cami köyde kaldı:
Ben de namaz kılmayı unuttum.
Oradd

Jınleıı

lıaııgi

işle

nıeşgulsüııüz?

Mehmet Araz: "Azerbaycan
Tabiatı Dergisi'nin" baş redaktörüyüm. Bu dergi çevre kirliliğiyle mücadele eden, çevre korumasına yönelik yayrn yapan bir
dergi. Hatta bu sahadaki tek dergi
diyebilirim.
- Azerbnycaıı 'daki çevre problem Teri neler?

Mehmet Araz : Havamız kirlendi, ırmaklarımız kirlendi. Zehirli gazlar ve sanayi atıkları
havamızı ve sularımızı mahvetti.
Öte yandan, Hazar Denizi'nin
yüzeyi kalın bir petrol tabakasıyla
kaplandı. Denizdeki hayat öldü.
Petrol üretimindeki teknoloji geriliği ve sorumsuzluk Hazar Denizi'ni ve Apşeron Yarımadası'nı bitirdi. Petrol s12ıntısı, burada petrol
gölleri ve batakların oluşmasına
sebep oldu. Güzel vatanımız
haya tı ve canlılığı tehdit eden bir
kirlilikle başbaşa bırakıldı. Sömürünün en kaba biçimi tatbik
edildi.
ren

- Türkiye'de sizi hayrete düşü
şey ne oldu?
Mehmet Araz: Camiler. Kar-

şılarında

hayran, donup kaldım.

- Son bir

mesnjımz varnıı?

Türkiye'deki okuma eksikliği,
özellikle şiirden uzaklaşma beni
yaraladı. Kardelerimiz, vatandaşlık borçlarının baş ta geleninin
kendi şiirini bilmek olduğunu
unutmamalı.

Allah'ın işi işte.

- Azerbnycmı'dn güııünıüzde
dini mevzular üzerine ynzılmış
şiirler · önemli bir yekun tutuyor
111u?
Mehmet Araz.: Hayır. Yeni

yeni başladı. Zira önceleri yasaktı.
Ayrıca komünist rejim dini iyice
unutturdu bize. Benim çocukluğumda canlı bir dini hayat
vardı.

Büyüklerimiz

ibadetlerini

Mehmet Araz ve eşi, Azerbaycan Cumhuriyeti kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı
Mehmet Emin Resulzade'nin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.
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VAKFIMIZ TARAFINDAN OKUTULAN
KORELİ ÖGRENCİLERİN AİLELERİ
VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ
Uzakdoğu'da Türk varlığının,
Türk kültürünün, sanat ve medeniyetinin tanınması ve İslam
Dini'nin öğretilmesi amacıyla,
Vakfımız tarafındal'\ tüm ihtiyaçları karşılanarak okutulan
Güney Koreli öğrencilerin velileri,
çocuklarının durumlarını jetkik
etmek üzere Vakfımızı ziyaret etti.

Kore İslam Federasyonu'nca,
zeka, istidat ve kabiliyet durumları
dikkate alınarak seçilen müslüman öğrenciler, yurdumuzda
öğrenimlerine devam ediyor. Koreli müslüman öğrencilerin tüm
ihtiyaçları Vakfımız tarafından
karşılanıyor. Kore'de liseyi bitirerek Türkiye'de üniversiteye kayıt
yaptırmak için gelen altı Koreli
öğrenci, önce TÖMER'de Türkçe
öğrenimine tabi tutuldu. Bu
öğrenimi bitiren öğrenciler,
üniversite imtihanında büyük bir
başarı göstererek şu fakültelere
girmeye hak kazandılar:

1) Abdullah Yoon: İstanbul
Teknik Üniversitesi Inş.Müh.Fak.
2) Abdurrahman Jung: 9 Eylül

Ünv.

İlahiyat

Fakültesi.

3) Osman Park: Boğaziçi Ünv.
İkt. İdr.

Bilm. Fak.lkt.Bl.

4) Said Seong: Ankara Ünv.
hahiyat Fak.

5) Ömer Jeon: Boğaziçi Ünv.
Fen Edb. Fak. Tarih Blm.
6) Meryem Lee: Boğaziçi Ünv.
Fen. Edb. Fak. Türk Dil Edb. Bl.

Cemil Lee'nin Başkanlığında
ziyaret eden heyet,
Vakfımız Mütevelli Heyeti üyeleri
ve Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza
Selimbaşoğlu ile görüştü.

Vakfımızı

Rıza Selimbaşoğlu

misafirlere
diyerek şunları söyledi; "Aileler kendi çocuklarıyla
görüştükten sonra zannediyorum,
bizim onlara karşı gösterdiğimiz
alakaıun derecesini görmüşlerdir.
Biz bu çocukları kendi yavrularımız gibi görüyoruz, hatta kendi
yavrularımızdan daha ileri görüyoruz. Çünkü, onlar bize emanettir. Bu emanete kendi çocuklarımıza gösterdiğimiz itinadan,
ihtimamdan daha fazlasını gösteriyoruz. Çocuklaruruz lisan kurslarında başarılı oldular. Üniversite
imtihanında hepsinin arzu ettikler i fakültelere girmiş olmaları da
her halde bu ilgimizin bir
işaretidir. Onları bundan sonra
fakültelerinde de izleyeceğiz,
fakültelerinde de bu irtibatımız
devam edecek. Türkiye'de arzu ettikleri tahsili yaparak, Kore'deki
kardeşlerimiz olarak ve bu kültür
alış verişi ileriki tarihlerde de
devam edecek, belki bizde oralara
kendi çocuklarımızı göndereceğiz,
bu kaynaşma devam edecek. Bu
kültür alışverişi yanında elbetteki
dünyada, bugünkü teknolojinin
ulaştığı seviyede birbirimize alıp
vereceğimiz herhalde epeyce şey
olacaktır. Ülkelerimizin ki.ütür etkileşiminde bu çocuklarda birer
köprü vazifesi greceklerdir. Koreli çocuklarımızın daha iyi
yetişmeleri için aileleri ile işbirliği
içindeyiz. Bu konuda sizlerin de
görüşlerini almak istiyoruz.
hoşgeldiniz

Koreli öğrencilerin aileleri
Türkçe bilen Cemil Lee
konuştu. Cemil Lee "Türkiye Kore
tarihinde ilk defa lise mezunu
çocuklarımızı buraya gönderip
size emanet ettik. Ama ilk

adına

başlangıçta

bir endişemiz de
Acaba bu çocuklar başka
bir ki.ütür çevresinde, istenilen seviyeye gelebilecekler mi diye.
Gündüz akşam demeden çok
günler uyuyamadık. Daha sonra
yaklaşık bir sene sonra buraya
geldik gördük, çocuklarla
konuştuk, bu kadar samimiyet ve
bilgi içerisinde yetiştirildiklerini
görünce çok memnun olduk.
Memnuniyetimizi nasıl ifade
edeceğimizi bilemiyoruz. Biz de
çok mutluyuz. Sizlere şükran
larımızı sunuyoruz. Bundan sonra
da bu çocukların istenilen seviyede İslam Dini'ni öğrenerek topluma hizmet edecek şekilde
yetişmesini temenni ediyoruz. Bu
konuda daha sıkı işbirliği içinde
bizim yapabileceğimiz ne varsa
biz yardımcı olmaya hazırız. Aynı
zamanda bizde, Türkiye'den gelip
Kore'de eğitim yapmak isteyen
vardı.

öğrencilere
Ayrıca

yardımcı

olacağız.

sizleri de Kore'de görmek

isteriz.
Biz Türkiye'yi buraya gelmeden önce, Kore Harbi esnasında
Mehmetçiklerden tanıyorduk.
Ama biz buraya geldik,
lstanbul'dan lzınir'e bir çok yerleri dolaştık. Çok muazzam bir
kültüre ve tarihe sahip olduğunu
zu öğrenmiş bulunuyoruz. Biz
çocuklarımızı size emanet ettik.
Bizim sadece ve sadece istediğimiz Türk Kültürünü, Türk Tarihini en iyi anlayan bir Koreli
çocuk olarak bizim ülkemize
dönsün ve hizmet etsinler. Bizim
arzumuz, bizim isteğimiz budur."
dedi.

- - -- o - - - -
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NİKSAR MÜFTÜLÜK SİTESİ HİZMETE

AÇILDI

Niksar Müftülük Sitesi, düzenlenen törenle
21.9.1991 Cumartesi günü hizmete açıldı. Törene
Diyanet İşleri Başkaıl Yardımcısı Lütfi Şentürk,
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Vekili Niyazi
Baloğlu, Ankara Müftüsü H.Şakir S,rncaktar, Tokat
Valisi Metin Turcan, daire müdürleri ve kalabalık
bir halk topluluğu katıldı.
Mülkiyeti Vakfımıza ait müftülük sitesi için
bugünkü değerle 1.5 milyarın üzerinde harcama
yapıldı. lnşaatına 1987 yılında başlanan, dört katlı
sitede, dükkanlar, yatılı Kur'an kursu,. hizmet
büroları, misafirhane ve lojman yer almaktadır.
SANDIKLI MÜ.FTÜLÜK SİTESİ

Hafize

Kundakç ı

tarafından

Vakfımıza

bağışlanan

n.rsa üzerinde inşn edilen Sandıklı
Müftülük Sitesi'nin açılışı münasebetiyle bir tören
düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Halit Güler, Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza Selimbaşoğlu, llçe
Kaymakamı ve yöre halkı katıldı .
Törende açılış konuşmasını yapan ilçe müftüsü
Yahya Polat, sitenin yapılışını anlatarak, site
arsasının hayırsever Hafize Kundakçı tarafından
bağışl;ındığını, hafriyat işlerinin ilçe belediyesince
yapıldığmı, inşac1t tuğlasının Afyon tuğl a fabrikalarından parasız temin edildiğini, sitede kullanıhın
tüm mermerlerin İşcehisar ve Afyon ınerınercile
rinden parasız alındığını anlatarak ··ı .5 milyara malolan siteye Vakfımız 350.974.000.- TL. harcamıştır"
dedi.
Sandıklı'da oturan ha lkın da büyük destekleriyle yapılan sitede, müftülük büroları, kız Kur'a n
kursu, misafirhane, 200 kişilik toplantı salonu ve 2
lojman yer almaktadı r.

Törende Vakfımız Mütevelli !-Ieyeti Üyesi ve Cenel
Müdür Vekili Niyazi Baloğlu bir konuşma yaptı .

ŞUBELERİMİZE

DUYURU
Vakıf

Senedinde belirtilen amaçlar
Genel Merkez ile il V<;! ilçe
~ubeleriınizin çalışma lan her geçe n gün genişle
mektedir.
doğrultu sunda

Yayımı sürdürülen ve 22. sayıya ul;ışınış bulunan Haber Bültenimiz, bundan sonra düzenli
periyodlarla üç ayda bir yayınlanacaktır.

Haber Bülteninin yayın politika,ındn, Genel
Merkez ve şubeler ara,ında haberle:;,meyi ve
bilgi akımını sağlayıcı y,;nde deği"iklikler
yapılmış ve şube çalışmalarına daha geniş yer
ayrılınışhr.

Bu nedenle;
Şubeleriııizce gerçekleştirilen çalış malarla ilgili düki.iınanların (haber metni, flltoğraf, grafik
vb.) ha;,ırlanarak, Vakfımız Basın-Yayın ve Halkla ilişkiler Mü~nvirliğiıw gönderilme~i dunıımııı 
da, Haber Bültenimizde yayınlanacak, diğer
şubelerimiz ile kamuoyunun dikkatlf!riııe sunulacaktır.

Türkiye Diyanet

Vakfı
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGINCA GERÇEKLEŞTİRİLEN 1991 YILI
HAC ORGANİZASYONU ÜZERİNE NOTLAR
1991 yılı Hac Organizasyonu, Tiirkiye'den
itibaren son safhasına kadar, planlandığı gibi
en iyi şekilde uygulanmıştır. Gerek
hacılarımı za verilen hizmetler bakımından
olsun, gerekse hacılarımızın .ibadetlerini çok
rahat şartlarda ifa etmeleri bakımından
olsun, çok başarılı bir organizasyon
gerçekleştirilmiştir.
Vatandaşlarımızın Hac ibadeti yapmak
üzere müftülüklerde kurulan Hac bürosuna
başvurmaları ile başlayan hizmet yarışı, vatandaşların hac seyahatı boyunca hac ibadetlerini en güzel şekilde, noksansız ve huzur
içinde yerine getirmeleri bakımından tüm imkanlar seferber edilerek devam etmiştir.
Evinden, çocuklarından, toprağından
ayrılan, ortalama 60 yaşında, çoğu yaşadığı
köyden veya şehirden hiç ayrılmamış binlerce
insanımız, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonunun verdiği güven ve emniyet duygusuyla kutsal topraklara ulaştırılmıştır.
İnsanımızın karşılaşabileceği tüm güçlükleri
ortadan kaldırmak için her yıl artan tecrübe
ile sağlıklı çözüm yolları üretilmiş, bu yönde
gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizden sevinç gözyaşlarıyla
gönderilen, dönmesi merakla beklenen
hacılarımız için 1991 yılında Diyanet İşleri
Başkanlığınca i,eler yapıldı? Hacılarımızın
yanında bir oğu l sevgisi, bir baba şefkati
göstererek hizmet veren din görevlilerimiz

güneş albnda, uykusuz ve yorgun neler yaptı?
Günde iki vardiya çalışan ayniyat ekibi tüm
ekiplerin !okomotifi gibiydi. Güneş altında
vatandaşlara güneşte durmamalarını söyleyen
Sağlık Ekibi Başkanı, 4 gün kayıp merkezinde
misafir edilen, hangi şirketle geldiğini bilmeyen hacılarımıza ev sah i pliği yapan
Kayıp Ekibi. Hacılarımıza daha iyi hizmet
vermek üzere 2 ay çölde yaşayan otobüs ekibi
ve diğer ekipler.

PASAPORT-VİZE İŞLEMLERİ
Hacı açlayı,

müftülüklerde kurulan hac
bürosuna istenen evraklarla başvurusunu
yapınca, organizasyonun kurduğu mekanizma
çalışmaya başlar. Vatandaşımızın pasaportu,
gerekli vizeleri, gidiş-dönüş biletleri vb. tüm
işlemler tamamlanır.

İl müftülükleri tarafından hacı adayla rına
eğitim kursları verilir. Ülkemizde bu

Hac Sağlık Ekibi Başkanı Şükrü Öztürk, Arafafda
sürekli olarak uyanlarda bulundu.

hacılarımıza

'ı
.ı:-- ~i

Türkiye'den Vakfımızca götürelen ve hacılarımız;ı hizlnet veren 750 otobüs Mekke ve Mectine"de garajda.

hazırlıklar devam ederken Mekke ve Medine'de evler kiralanır. Yerleşim planları
yapılır, hacılarımızla ilgili irtibat büroları,
kayıp merkezleri, sağlık ocakları kiralanır,
dona tımlan yapılır. Diyanet İşleri
Başkanlığı Hastanesi'nin bakımı yapılır,
Mekke ve Medine hacı adaylarımızı
karşılamaya hazırlanır.

Ve hacı adaylarımız hava yoluyla Cidde
Havaalanına ulaşır . Cidde Havaalanında
Diyanet İşleri Başkanlığı Karşılama Ekibi
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Türk bayraklarıyla
nan evler.

donatılan

ve

tarafından

karşılanan

pasaport ve

diğer işlemleri

hızla

sonuçlandırılır.

hacılanmız

için

kiral;ı

hacı adaylarımızın,

bu ekip

Hacı

tarafından

adaylarımız

Türkiye'den Türkiye Diyanet Vakfı'nca getirilen 750 otobüse binerken işlemler tamamlanmaktadır.

Diğer

ülke hacı adaylarının saatlerce bekperonlarda Türk hacı adayları hızla
Mekke ve Medine istikametinde yola çıkmak
üzeredir. İşlemler görevlilerce bitirilir ve klimalı otobüslerle. yola çıkılır.
Mekke ve Medine'de bekleyen karşılama

lediği

Kiralanan evlerde hacı adaylarımız komşu odada kalanlarla birlikte yemeklerini yer ve sohbet çaylarını içer.
adayları
sabırsızlıkla
bekledikleri bu
görevlerini yerine getirirken, Cidde'den Medine'ye gelenler de Ravzayı Mutahharayı ve
Peygamberimizin mübarek mescitlerini ziyaret ederler.
Medine ve Mekke'de evlerine yerleştirilen
hacı adayları tüm vakitlerini ibadetle
değerlendirmektedir. Sağlık durumları başta

olmak üzere tüm sorunlarıyla ilgilenmek ve
hac ibadetinin noksansız yerine getirilmesi
konusunda rehberlik etmek üzere her 40 hacı
adayına bir din görevlisi verilmektedir. Din

Cidde'ye varan hacı adaylarının i :şlemleri, D.1.8. görevlilerince yürütülürken hacılarımız bekleyen o to büslere binerek
Mekke ve M ediıı e'ye doğru yola çıkmaya Jıa zırlamr.

ve

yerleştirme

ekipleri, şehrin dışında hacı
ve daha önce yapılan
planına göre kafile kafile kirala-

adaylarımızı karşılar

görevlileri, hacı adaylarımı gerekli bilgileri
verirken, hac seyahati boyunca grubunun tüm

yerleştirme

sonımluluğunu taşırlar.

yerleştirir

nan evlere
Mutfağı,

banyosu

hazır, klimalı

serin evlere hacı adaylarımız din görevlisi ve kafile
başkanı nezaretinde yerleştirilir. Artık
Kabe'yi
tavafa
ve say
yapmaya
yaklaşılmıştır. Mekke'ye getirilen hacJ

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu ile ilgili çalışmaları daha iyi anlayabilmek amacıyla, organizasyon içinde hizmetleri yürüten ekipler ve görevlerini bu
sayımızda başlamak üzere kısaca inceleyeceğiz.
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Her tiirlii laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin yapıldığı, gerektiğinde anında ameliyatın gerçekleştirildiği Diyanet işleri
Başkanlığı Mekke Hastanesi.

Hacılarımızın yerleştirildiği evler-in merkezine kurulan sağlık ocakları, rahatsızlık
hisseden hacılarımıza 24 saat hizmet vermektedir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN LiGi
HAC SAGLIK EKİBİ
Hacı adaylarımıza sağlık

hizmeti vermek
Mekke ve Medine'de 2 hastane, 12
sağlık ocağı kurulmuştur. 280 personelin görev
yaptığı hac sağlık ekibi, ayrıca Arafat ve
Mina'da kurulan hasta ne ve sağlık ocaklarında da görev yapmışlardı. 1991 yılı hac
döneminde hastane ve sağlık ocaklarında 70
bin hacımıza poliklinik hizmeti verilmiştir.
amacıyla

Mekke Hastanesi

Laboratuvarı

Bunlardan 1132 kişi yataklı tedavi görmüştür.
Aynca 2057 hacımızın laboratuvar ve radyolojik tetkikleri yapılmış olup toplam 13 ameliyat yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı
Hac İdare Merkezi tarafından en ufak rahatsızlık hisseden hacıların derhal sağlık
ocaklarına götürülmesi konusunda din
görevlileri uyarılmıştı r.

Mekke Hastanesi Dış Ünitesi
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ŞUBELERİMİZ ÇALIŞMALARI VE ŞUBELERE
YÖNELİK DENETİM HİZMETLERİ
Halis ÇELE!Ü
Teftiş

Gayesi, İslam Dini'nin gerçek hüviyeti
ile tanıtılması ve toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet İşleri
Başkanlığı'na yardımcı ve destek olmak,
gereken yerlerde cami açıp donatmak,
fakir hastalar için tedavi kurumları
işletmek, zekat-fitre gibi müslüman vatandaşlarımız tarafından yapılacak yardımları şartlarına uygun olarak toplumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak sosyal
yardım ve hizmeti geliştirmek olan Vakfımız, Ankara'da bulunan Genel Merkezi
ve Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet
gösteren Türkiye geneline yayılmış 751
şubesi ile hizmetlerini sürdürmektedir.
Şubelerimiz
bulundukları
il ve
ilçelerde Türkiye Diyanet Vakfı'nı temsil
ederler ve Vakfın yukarıda kısaca belirtilen gayesini gerçekleştirmek üzere, bölgelerinde Vakıf Senedindeki esaslar ile
Genel Merkez tarafından çıkarılan talimat, genelge ve emirler çerçevesinde faaliyette bulunurlar.
Şubelerimizin Genel Merkez dışında
ayrı bir hükmi şahsiyetleri bulunmamaktadır. Şubelerimiz faaliyetlerini Genel
Merkez adına yürütürler. Menkul ve gayrimenkul varlıkları Genel Merkeze aittir.
Şubelerimiz hizmetlerini, asli görevleri müftülük olan, il ve ilçe müftülerimizin başkanlığında teşkil ettirilen ve
üyelerinin yarısı müftülük görevlisi,
diğer yarısı da halktan kişiler olan 5 veya
7 kişilik şube yönetim kurullarının üstün
azim ve gayretleri ile yürütürler.
Şubelerimizde şube yönetim kurullarının faaliyetleri neticesinde ortaya
çıkan işlemlerin yerine getirilmesi ile
şubenin muhasebe işlemleri, mali işlem
hacmi yüksek düzeyde olan şube
lerimizde Genel Merkez tarafından ataması yapılmış şube memurları, mali
işlem hacmi normal seviyede olan
şubelerimizde ise muvazzaf elemanlar

Kurulu

Başkanı

tarafından

yerine getirilmektedir.
üzere bütün il ve ilçelerimizde faaliyette bulunan şubelerimiz,
Vakıf Senedimizde belirtilen gayenin
Türkiye genelinde gerçekleştirilmesinin
temin edilmesinde önemli büyük bir
görevi ifa etmektedirler.
Şubelerimiz sayesindedir ki Türkiye
Diyanet Vakfı'nın hizmetleri ülkenin en
ücra köşesine ulaşmakta ve buralarda atalarımızın bize emanet ettiği vakıf hizmetlerine yenilerini ilave etmek imkanı
Görüldüğü

doğmaktadır.

Vakıf

gayesini ülke genelinde gerçekyararlı ve güzel hizmetler
veren şubelerimize, Genel Merkezimiz
tarafından da imkanlar ölçüsünde destek
verilmektedir. Genellikle maddi olarak
verilen bu desteğin bir yönü de rehberliğe
dayalı teftiş hizmetidir.
Şubelerimiz, Vakfımız Teftiş Kurulu
leştirerek

Başkanlığı tarafından hazırlanan

teftiş

programları

ile periyodik olarak denetlenmektedir. 1984 yılında faaliyete
başlayan Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca
1991 yılı sonu itibariyle 112 şubenin 2 nci
defa, 508 şubenin 3 ncü defa, 96 şubenin 4
ncü defa, 24 şubenin de 8 nci defa genel
teftişi yapılmıştır.
Başkanlığımız şube ttftişlerinin 2 yılda
bir mutlaka yapılmasını 1989 yılından itibaren gerçekleştirmiştir. Yani her
şubemiz 2 yıl içinde mutlaka genel teftişe
tabi tutulmaktadır. Bunun yanında mali
işlem hacmi yüksek seviyede olan
şubelerimizin genel teftişleri her yıl
yapılmaktadır.

Rehberliğe gerekli önemin verildiği
genel teftişler sonucunda; şubelerin kayıt
ve muhasebe işlemleri önemli ölçüde
düzelmekte ve şubelerimizde bu işlem
lerin noksansız bir şekilde yürütüldüğü
müşahade edilmektedir.
·
·
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YAYINLARIMIZ
GÜNÜMÜZ DİLİNDEN
HZ. PEYGAMBERE
NAATLAR
İnsan doğuştan

güzellik duygusuna
sahip "en
~ YAViNI.AAI 68
güzel bir

T\JRKIYE OfYNılET VAKfl

kıvamda",

güzellikten
yaratılmış,
güzelliğe
GÜNÜMÜZ DILlNDEN HZ. PEYGAMBER'E

NAATLAR

tutkun ve
güzellik ibda edebilen
bir varlıktır.
Din ve ahlak gibi sanat da insana mahsus-

Güzelik duygusu ve estetik ibda kabiliyeti ile sözün birleşmesinden edebiyat
doğmuştur. İslami tebliğ, ortaya çıktığı
toplumda kelam kudretiyle, söz gücüyle
de mücadele etmek, sözü bir mücadele

vasıtası

olarak kullanmak gibi bir mecbuBu itibarla
İslami Edebiyat'ın başlangıcı Asr-ı Saadet'e dayanır.
Zengin ve büyük bir geleneğin varisi
olarak Türkiye Diyanet Vakfı, son derece
isabetli bir kararla 1989 Kutlu Doğum
Haftası'nda bir Na't-ı Şerif Yarışması ilan
etti.
Kitapta yer alan şiirler bu yarışmada
dereceye giren ve 2500 şiir içinden
seçilmiş ilk yüz şiirdir. Birinciden sonuncuya kadar bu şiirler ve şairleri neslimizin ve devrimizin yüz akıdırbır. Bu
şiirler, hem bu günümüzü güzelleştirdiler, hem de aynı güzellik ve asaletle gelecek nesillere iftahar sermayesi ve
helal manevi gıdalar olacaklardır.
XX. asnn son 1O yılını yaşap-ıakta olan
Türklerin de ataları kadar Peygamber sevgisiyle dopdolu olduğunun göstergesi
olan bu şiirler Dr. Nurullah Genç, Şükrü
Karaca, Fatih Okumuş ve bir çok şairin
imzasıyla okuyucuya sunu lu yor.
riyetle

karşı karşıya kalmıştı.

MUHAMMfO IAHlo El ·KEVSm

HANEFİ FIKHININ ESASLARI

M.ZAHlD EL-KEVSER!
Bu eserin yazarı merhum Muhammed
Zahid el-Kevseri, Türk-İslam kültür
çevresinin yetiştirdiği değerli ilim adamlarından, şair, edib, yazar ve güçlü bir
eleştirici idi. Arap dili VE:. edebiyatı, fıkıh,
hadis, İslam tarihi ve Kur'an-ı Kerim
ilimlerinde derin ve köklü bilgi sahibi
olduğu kadar dindar, mütevazi, medeni
cesarete sahip ve aynı zamanda çok nazik
bir insandı. Ancak ilmi konularda
muarızlarım tenkid ederken oldukça sert
bir etil kullanudı.
Son devrin yetiştirdiği büyük Türk
alimi, eski Şeyhülislam Vekili Muhammed Zahid el-Kevser'inin bu eseri, büyük
Hanefi muhaddis ve fakihi Zeylai'nin
"Nasbur-Raye'sine takdim olarak kaleme
alınmıştır.

Daha sonra Abdülfettah Ebu Gudde

tarafından,

çeşitli

ilave
HANEFi FIKHININ
ve notlarla
ESASLARI
müstakil olarak neşredi
len bu eserde
Rey ve lçtihad, lstihsan,
Hanefilere
göre hadisleri ıı
kabul
şart ları, içtiı:.u,ıc.~!r!'.'?.!~""!.T.'t.,~'
hadi ilimler açısından Kü fe, Ebu Hanife'nin fıkhı, metodu ve Ebu Hcın efi'n in
arkadaşlarından ve mezhebinden bazı
büyük hadisçilerin isimleri gibi konular,
derin tahkik ve önemli tesbitlerle
işlenmiştir. llgililer için Kevseri ismi, eserin kıymeti ve önemi için yeterli ve en
güzel referanstır . Kitabın başında
müellifin, çevirenler tarafından kaleme
alınmış hayat hikayesini de bulacaksınız.

===<'1
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI YÜKSEK ÖGRENİM
ÖGRENCİ YURTLARI
Hüseyin Albayrak . .
(Yurtlar ve Sosyal Tesisler Müdürü)
Türk-İslam Vakıf geleneğinin

Cumhuriyet döneminde temsilcisi olan Türkiye Diyanet Vakfı,
hizmetleri yanı sıra bir kültür ve eğitim hizmeti olarak yüksek öğrenim öğrenci yurtları
açma faaliyetine 1987 yılında başlamıştır.
İlk önce 29.09.1987 tarihinde Vakfımızın Kastamonu Şubesine bağlı olarak hizmete giren 250
öğrenci kapasiteli Kastamonu Kız Öğrenci Yurdu, Mütevelli Heyetimizin 6.1.1990 gün ve 308 sayılı
kararı ile diğer yurtlarımızla birlikte yönetilmek üzere Genel Merkeze bağlanmıştır.
Vakfımızca inşa ettirilerek en güzel biçimde donanan 500 öğrenci kapasiteli Konya Erkek
Öğrenci Yurdu, 27 Ekim 1989, 200 öğrenci kapasiteli Ankara/ Altındağ Kız Öğrenci Yurdu ise 8
Kasım 1989 tarihinde hizmete açılmıştır.
Yurt hizmetlerine büyük önem veren Vakfımızın, halen Kayseri ve Bursa'da şubelerimizin
önderliğinde, yurt inşaatları devam etmektedir. Adana'da yurt arsası hazır durumda olup,
İstanbul'da da yurt açılması programa alınmıştır.
Şu anda hizmete açık ikisi kız, biri erkek üç öğrenci yurdumuzda öğrencilerimizin en iyi ve
sağlıklı biçimde beslenme ve barınmaları için gerekli bütün tedbirler alınmıştır.
Yurtlarımızda; resmi tatiller ile cumartesi-pazar günlerinde (sabah-öğle-akşam) üç öğün, diğer
günlerde ise (sabah-akşam) iki öğün yemek verilmektedir.
Yurtlarımızda barınan öğrencilerin, her bakımdan iyi yetişmeleri, güven içinde olmaları için
gereken tedbirler alınmakta, sağlıklı bir şekilde beslenmelerine, huzur içinde ve sükunetle derslerine çalışmalarına itina gösterilmekte, devamlı olarak öğrenci yelileri ve okulları ile irtibat
sayısız

sağlanmaktadır.

KASTAMONU KIZ ÖGRENCİ YURDU
Dördüncü hizmet yılı içinde olan Kastamonu Kız Öğrenci Yurdu, şehrin kuzey çıkışında
İnönü Mahallesi Taşköprü Yolu üstü Sinanderesi mevkiinde 7001 m 2 alan üzerinde kurulmuştur. Bina beş katlı ve kaloriferlidir. Her
katta müstakil yatak odaları, banyo ile
WC'ler mevcuttur. Geniş okuma salonu,
kütüphanesi, yemekhanesi, oturma alanları,
revir ve k<l11tini ile öğrencilerin ihtiyacına
cevap vermektedir. Yurt, yol üzerinde olduğu

için

ulaşımı kolaydır.

Haftada en az üç gün

sıcak su verilmekte ve suları devamlı akmaktadır. Yurdun bahçesinde dinlenme ve oyun
alanları vardır.

Yurtta 1 müdür, 3 yönetim memuru ve diğer
hizmetler için 13 personel çalışmaktadır.
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KONYA ERKEK ÖGRENCİ YURDU
Konya Selçuklu İlçesi Aydınlıkevler Mahallesi
Gültepe Sokağı'nda, 57.740 m2 alan üzerinde kurulan 500 öğrenci kapasiteli Konya Erkek Öğrenci
Yurdu, 27 Ekim 1989 tarillinde hizmete açıldı.
Yurt binası, yatakhane ve sosyal tesisler olmak
üzere iki bölümdür. Yatakhaneler 9 kat olarak
yapılmıştır. Her katta 14 oda olmak üzere toplam
126 yatak odası vardır. Her odada 4 öğrenci kalmaktadır.

Yatakhanelere bir ana merdiven ve 3 ayrı
asansörle çıkılmaktadır. Her odanın müstakil ayakkabılığı, lavabosu, banyosu, WC'si vardır. Her
sabah yatak odalarına sıcak su verilmekte, 8-10
saatleri arasında da katlardaki özel banyolarda
sıcak su bulunmaktadır. Ayrıca haftada iki gün de
saat 21.00-24.00 arası banyo ve diğer ihtiyaçlar için
yatak odalarına sıcak su verilmektedir.

Yurt binası

Sosyal tesis binası üç katlı ve 800 m2 oturma
sahip olup mutfak, yemekhane, kafeterya,
kantin, kütüphane bölümlerinden oluşmakta, bodrum katta, kalorifer dairesi, çamaşırhane, atölyeler,
soğuk hava tesisi, depolar bulunmaktadır. Zemin
katta, idare, revir, okuma salonu; birinci katta lavabolar, mescit ve ders çalışma salonları vardır.
sahasına

Yurt binası 1550 m 2 oturma sahasına sahip olup
toplam 11.400 m 2 inşaat sahasına sahiptir.
Yurt', en kaliteli malzeme ile donanmış olup
ve diğer çalışma alanları ferahtır. Geniş
bahçesinde öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi için futbol, voleybol, basket sahaları,
iç salonlarda ise pinpon masaları vardır. Katlarda
dahili telefon şebekesi ve şehirlerarası ankisörlü te-

· odaları

lefonları vardır.

Yurdun,

öğrencilerini

üniversite kampüsüne

Yurdun yemekhanesi

götüren özel otobüsü 1991-1992
başından beri hizmet vermektedir.
Yurt

öğretim yılı

öğrencileri

spor, bilgi ve kompozisyon
konferanslar, paneller, gezi ve incelemelerle sosyal yönden de eğitilmektedir.
yarışmaları,

Yurtta en güzel hizmeti verebilmek için bir
müdür, bir müdür yardımcısı, 4 yönetim memuru,
bir kütüphane memuru diğer hizmetler için 21 personel görev yapmaktadır.
Yurtta sular devamlı akmakta, ayrıca bol suyu
olan özel artezyen kuyusu ile de su takviyesi
yapılmaktadır. Her türlü yatak, battaniye, yatak
takımı, yurt tarafından temin edilmekte, kirlendiğinde değiştirilip yıkanmaktadır. Ayrıca elektrik
kesildiğinde devreye giren jeneratör mevcuttur.
Yurt idaresince düzenlenen Bilgi Yarışması'nda birinci
olan "Muhabbet 91 :: grubuna ödüllerini Gene.! Müdür
Yardımcımız Şevki Ozkan verdi.

Kaba inşaatı tamamlanmış olan 23 daireli yurt
personel lojmanları 1992-1993 öğretim yılında lüzmete açılacaktır.
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ANKARA/ALTINDAG KIZ ÖGRENCİ YURDU
1989-1990 öğretim yılında 8.11.1989 tarihinde hizmete açılan 200 öğrenci kapasiteli Altındağ Kız
Öğrenci Yurdu, Ankara'nın en temiz ve en sağlıklı
yurtlarından biridir. Yurt, Etlik yolu üzerinde,
Altındağ Kaymakamlığı'mn arka tarafındadır.

Yurt, 5 katlı, kaloriferli ve asansörlü olup, yatak
üç kişilik, zemin ve koridorlar halı kaplıdır.
Mutfağı, yemekhanesi, kantini, okuma odaları,
kütüphanesi, mescidi, ziyaretçi salonu ve reviri
odaları

vardır.

Katlarda dahili telefon, ayrıca şehirlerarası
ve jetonlu ankisörlü telefonlar vardır.

kartlı

Öğrenci odalarında çalışma masası, aynalı ves-

tiyer,

Yuı:t biı1ası

ayakkabılık bulunmaktadır.

Suları devamlı

için

sıcak

Yurt,

akmakta, haftada üç gün banyo
su verilmektedir.

sıcak

ve bir aile huzuru içinde olup
sosyal yönden eğitilmeleri için azami
itina gösterilmektedir.
öğrencilerin

Yurtta bir müdür, bir müdür yardımcısı, iki
yönetim memuru ve bunlara ilaveten diğer hizmetler için 12 personel çalışmaktadır.
Yurdumuz, Ankara'da yetkililerce örnek yurt
olarak seçilmiştir.
Prof.Dr. Beyza Bilgin, "Çocuklarda Din Duygusu" konulu
seminerinde.

YURTLARDA SOSYAL - KÜLTÜREL FAALİYETLER
Yüksek öğrenim yurtlarımızda sosyal, kültürel
ve sportif faaliyetler bir program dahilinde
yürütülmektedir.
Yurt öğrencileri arasında oluşturulan gruplar
arasında bilgi ve spor yarışmaları yanında sosyal
ve kültür ağırlıklı seminerlerde düzenlenmektedir.
1991-1992 eğitim döneminde yurt öğrencilerine verilecek seminer programları belirlenmiştir.
ANKARA AL TINDAG KIZ ÖGRENCI YURDU
1- Kemal GÜRAN (Vakfımız Mütevelli Heyeti
Üyesi) "Vakıf ve Faaliyetlerimiz"
2- Prof.Dr. Beyza BiLGiN (A.Ü .llahiyat Fak.
Öğretim Üyesi) "Çocuklarda Din Duygusu"
3- Hamdi MERT (Diyanet işleri Başkan Yard.)
"Dünyada ortaya çıkan yeni değişiklikler ve Türkiye
4- Prof.Dr.Kerim YAVUZ (Erciyes Ünv. Öğretim
Üyesi) "Psikanaliz ve Din"
5- irfan YÜCEL (Diyanet işleri Başkanlığı Din
işleri Yüksek Kurulu Başkanı ve T.D.V. Mütevelli
Heyeti il. Başkanı) "Serbest sohbet (soru-cevap)
KASTAMONU KIZ ÖGRENCI YURDU
1- Ahmet UZUNOGLU (Mütevelli Heyeti Üyesi)
"Vakıf ve Faaliyetlerimiz"
2- Dr. Tayyar AL TIKULAÇ (Emekli Diyanet işleri

Başkanı ve T.D.V. lslami Araştırmalar Merkezi idare
Meclisi Başkanı) "Serbest sohbet (soru-cevap)"
3- Prof.Dr.Beyza B]LG]N (A.ü.llahiyat Fak.
Öğretim Üyesi) "Çocuklarda Din Duygusu"
4- Prof.Dr. Bahaeddin YEDIYILDIZ (H.Ü.
Öğretim Üy esi) "Milli Kültür Değerleri ve
Çağdaşlaşma"

KONYA ERKEK ÖGRENCI YURDU
1- Rıza SEL1MBAŞOGLU (Mütevelli Heyeti
Başkanı) "Vakıf ve Faaliyetlerimiz"
2- Prof.Dr. A.Osman KOÇKUZU Selçuk Ünv.
ilahiyat Fak.Öğrt.Üyesi. - Prof. Dr. Orhan KARMIŞ
Selçuk ünv.llahiyat Fak. Dekanı "lslam Ahlakı ve
Gençliğimiz"

3- Prof.Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI Selçuk
Ünv. ilahiyat Fak.Öğrt.Üyesi "Peygamberimiz ve
Hayatından örnekler"
4- Prof.Dr.Kerim YAVUZ Erciyes Ünv. ilahiyat
Fak. Öğrt. Üyesi "Psikanaliz ve Din"
5- Prof.Dr. Hüseyin AYAN Selçuk Ünv. ilahiyat
Fak.Öğrt.Üyesi "Yunus Emre Düşüncesi"
6- Prof.Dr. Süleyman ARSLAN Selçuk Ünv.
ilahiyat Fak . Öğrt.Gör. "]slamda Adalet Anlayışı"
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Haber Bülteni

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ'NİN ÇALIŞMALARI
Abidin TOP AÇOGLU
BlM Müdür Vekili
1986 yılında faaliyetine başlayan Bilgi İşlem
Merkezi'nin kuruluş amaçları arasında; Vakıf ve
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa
düzenledikleri hac organizasyonunun otomasyona
geçirilmesi, vakıf birimlerinin otomasyonlu
çalışmasının sağlanması, hizmetlerin daha sağlıklı
ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi yer almaktaydı. Bugün bazı devlet kuruluşlarının otomasyona
geçip geçmemeye hala karar veremedikleri ve
bazılarının da otomasyona geçmek için alt
yapılanıu suratle değiştirmekte olduğu müşahade
edilmektedir.

dökümünün alınmasının yanısıra yıl sonunda
bilanço, defter-i kebir, yevmiye defteri gibi kanuni
defterler de bilgisayardan çıkarılmaktadır. Vakfın
kuruluşundan bugüne kadar Mütevelli Heyetince
alınan kararlar bilgisayara aktarılmış Mütevelli
Heyeti Genel Sekreterliğinin emrine verilen terminalle bu kararların cinslerinden ve tarihlerinden
sorgulanması sağlanmıştır. Hac ve Umre İşleri
Müdürlüğünce, Hac ve Umre seyahatları için kiralanan otobüsler bilgisayara kayıtlanmış, otobüs sahiplerine yapılacak ödemeler ve kesilecek cezaların
listeleri bilgisayardan alınmaya başlanmıştır.

Bilgi İşlem Merkezi'nin hizmet alanlarının
ve çeşitliliği herkesce bilinen bir gerçektir.
Vakıf birimlerinin otomasyona geçirilmesinde bir
takım kıstaslar gözönüne alınmış, rutin ,,e çok
zaman
gerektiren
işlemler
ilk önce
değerlendirilmiş ve aşamalı olarak bütün birimlerin otomasyona geçirilmesi planlanmıştır . 1986
yılında Hac organizasyonunun otomasyona
geçirilmesi çalışmaları başlamış, Hac ve Umre
seyahatlannda görevlendirilen din görevlilerinin
nüfus bilgileri ve haklarında düzenlenen
değerlendirme raporları bilgisayar ortamına
aktarılmıştır. Hac organizasyonu otomasyonu
içerisinde hacı adaylarının müracaatları ve seyahat
ettikleri iller de gözönüne alınarak 1979 yılından bu
yana Hac ve Umre ziyaretine katılan hacı adaylarına ait bilgiler bilgisayara kayıtlanmıştır.

Hac ve Umre İşleri Müdürlüğü emrine verilen
terminal vasıtası ile otobüsler hakkında anında
bilgi almak mümkün olmaktadır . Emlak
Müdürlüğü tarafından takip edilen vakıf gayrimenküllerinin tapu kütükleri bilgisayara
kayıtlanmaya başlanmış olup en kısa sürede niha yetlendirilecektir . Levaz ı m Müdürlüğü
tarafından takip edilen makbuzlar bilgisayara
aktarılmış ve şubelere makbuz verme işlemi bilgisayardan yapılmaya başlanmıştır. Levazım
Müdürlüğü emrine verilen terminal vasıtası ile
şubelerin yıl boyunca aldıkları makbuzların takibi
mümkün olacak ve anadepodaki makbuz stoku
günü gününe takip edilebilecektir.

çokluğu

llk kez 1990 yılında pilot olarak seçilen 7 büyük
ilimiz müftülüklerine bilgisayar kurulmuş, Hac
seyahatına katılmak için müracaat eden hacı adaylarının bilgileri direkt olarak bilgisayar:ı aktarılmış,
müftülüklerin günlerce çalışarak daktilo ettikleri
listeler bilgisayardan çıkarılmıştır. Ayrıca hacı adaylarının otobüslere yerleştirilmesi bilgisayardan
yapılmış, bu uygulama ile hacı adayının yakını ile
aynı otobüste seyahat etmesi imkanı kolaylaştırılmıştır.

Hacı adaylarımıza daha iyi hizmet verilmesi ilkesinden hareketle bu yıl düzenlenecek hac organizasyon unda hacı adaylarının uçaklara
yerleştirilmesinin bilgisayarla yapılması planlanmış, bu çalışmanın bir sonraki adımı olarakta
hacı adaylarının Mekke ve Medine'deki evlere
yerleştirilmesi gerçekleştirilecektir.

Vakıf

birimlerinden ilk olarak Muhasebe
otomasyona dahil olmuştur. Vakıf muhasebe kayıtları bilgisayara kayıt edilerek gerektiğinde mizan dökümü ve muavin defterlerinin
Müdürlüğü

Kademeli olarak Levazım Müdürlüğü'nün yayın
ve demirbaşları bilgisayara kayıtlanacak ve
bunların takibi bilgisayardan yapılacaktır. Eğitim ve
Kültür Müdürlüğü ' nün takip ettiği burslu
öğrencilerin bilgileri bilgisayara kayıtlanmış olup
bu öğrencilere yapılacak ödemelerin dökümü bilgisayardan alınmaktadır. Hayır İşleri Müdürlüğü'nün
yaptığı hayri yardımların bilgisayara aktarılması
hususu ileriki çalışmalarımız arasında yeralacaktır.
stokları

Vakıf şubelerimizden bilgisayar bulunan yerler
için Muhasebe Müdürlüğümüzde kulanılan programlar adapte edilmiş ve vakıf ubeleriınizin kullanabileceği hale getirilmiştir. Vakıf şube memurlarına, Muhasebe Müdürlüğü ile koordineli olarak
hizmet içi eğitim verilmek suretiyle bu programların kullanılma s ı öğretilecek ve bu sisteme
geçmeleri sağlanacaktır.

Bilgi lşlem Merkezinin hizmet verdiği bütün birimlerin hizmet yazılımları (programları) birimimiz
tarafından hazırlanmış ve bundan sonraki hizmet
yazılımları da birimimiz tarafından yapılacaktır.
Halen birimimizde üç veri kayıt operatörü, bir sistem operatörü, bir yardımcı programcı ve bir programcı görev yapmaktadır.

Ocak 1992
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iNŞAAT HAKKINDA GENEL BiLGi

Mustafa Ş EKER Ci
inşaat Müdürü
Y ap ıya

b aş lam a dan

önceki çalı ş ma la r :

inşaat genel anlamı ile çok geniş kapsamlı ol-

makla beraber Vakfımızı ilgilendiren inşaatlar genellikle lojman, işyeri, cami, yurt binası, Kur'an kursu
binası gibi çok maksatlı yapılardır.
Binaları üç gurupta toplamak mümkündür:
1- Betonarme karkas yapılar,
2- Yığma yapılar,
3- Prefabrik yapılar,
Y ı{ı m a

Ya p ıl ar :

temel gibi ana yapı
ve bu binaların her
k ı smının münferit olarak yük taşıması en belirgin
örneğidir. Bu binalarda elastisite sıfır denecek
kadar az olduğundan bilhassa deprem bölgelerinde
uygulanması tercih edilmez.
Beton arm e Kark as Y a p ıla r :
Bu tür yapılar temel, kolon, kiriş ve döşemeden
oluşan taşıyıcı sisteme sahiptir. Bu binalarda duvarlar mekan ayırımından başka özellik taşımaz.
Ancak dış duvarlar ısı tecridi yönünden uygun
özell ikteki malzemeden seçilmelidir. (Ytong ,
izotuğla, çiftkatlı arası izocam veya stroforlu duvarlar, izobıms gibi)
Prefabrik Yapı l ar :
Prefabrik yapı l arda, katl arın tamamının prefabrik
Binalarda duvar,

döşeme,

elemanlarının taşıyıcı olması

olabileceği

gibi kısmi prefabrikte yapılabil i r. Prefabrik yapılar, inşaat mahallinde hazırlanabildiği gibi
fabrikalarda hazırlanarak inşaat mahalline getirilmek
suretiyle de ku l lanılabili r.
Pro je ön ç a lı şm a l arı :
ilde, ilçede, kasabada veya köyde yapılacak
bina için önce arsa temin etmek gerekir. Arsanın
imarlı bölgede, imar planı içerisinde ve kul l anıma
uygun maksatlı alanda o l masına dikkat edilmelidir.
(Konut alanı olarak gösterilen bölgede konut, cam i
yeri olarak gösterilen alanda cami, okul yeri olarak
gösterilen yerde okul gibi) yapı l acak binaya uygun
olmayan yerlerde ise mümkünse plan değişjkliği için
ilgili belediyelere müracaat edilmesi gerekir.
Arsa teminindeki önemli hususlardan biride alt
yapıdır. Yani su, yol, el~ktrik, kanalizasyon tesislerinin yapılıp yap ı lmadığı veya yapımlarının planlanmış olup olmadığı hususları dikkate alınmalıdır.
Bunlar arsa seçimi için önemli hususlardır.
Vakfım ı za bağış veya satınal ma yoluyla intikal
eden arsaların değerl endirilmesi iin de mahallin belediyesi ile temas kuru larak planlanan gaye
doğrultusunda tahsisinin yaptırılması sağlanmalıdır .
Proje çalışmalarına esas teşkil edecek olan;
1- Arsanın aplikasyonunun yaptırılması,
2- imar durumunun belediyeden temin edilmesi,
3- Yol kotunun belediyeden alınması,
4- Zemin taşıma gücünün belirlenmesi, arsada
sondaj ve yükleme deneyimi yaptırı l ması,
işlemlerinden sonra proje yapımına geçilmelidir.

SİRET-İ NEBİ YARIŞMASI HAKKINDA AÇIKLAMA
Prof.Dr. Süleyman Hayri BOLAY
Yayın Kurulu Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı olarak 1989 yılında Na't
(Peygamber sevgisini dile getiren şiir), 1990 yılında
Münacaat (Allah'a yakarış, dua konulu şiir)
yarışması açmış, 90 ve 91 yılı Kutlu Doğum haftalarında bu yarışmalarda dereceye giren şiirleri
duyurmuştuk. Açtığımız bu yarışmaların lslami
kültürü ve sanatı canlandırdığını , güçlü, kalıcı şiirler
ortaya çıktığını memnuniyetle müşahade ettik. Bu
sene yarışmayı şiirden nesre çevirmeyi ve Peygamberim izin hayatını anlatan bir eser yazd ı rmayı
münasip gördük.
lslam tarihi boyunca peygamberimizin hayatını
(Siret) konu alan çok sayıda eser kaleme alınmışt ı r.
Peygamberimizin güzel ahlakın ı , yüce şahsiyetini
anlatan bu eserler içinde, peygamber sevgimizin
temel taş l arı sayılabilecek güzide eserler vardır.
Bütün güzelliklerinin , kalıcılıklarının yanında bu
eserlerin dış ı nda, bugünün insan ı na, bugünün

dünyasına, bugünün endişelerine hitap eden·
günümüz insanını kuşatan bir eserin yazılmas ı ve
geniş okuyuculara
aktarı l ması
gerektiğine
inanıyoruz. Her devrin i nsanı, peygamberimizin
güzel ahlakından, bu büyük ummandan kendine
göre dersler çıkartacakt ır . Bu yarışmayı açmamızın
temel saiki budur. 21. yüzyı l a yaklaştığımız şu
günlerde, Türkiye'd9' bu eseri en güzel şekilde kaleme alacak müellifler bulunduğuna inanıyoruz.
Eser, şartnamede belirtilen hususlara uygun
olacaktır. Daktilo edilmesi ve kurulumuza iki nüsha
olarak intikal ettirilmesi gerekmektedir. Eserin ilmi
usu le uygun olmasını beklemiyoruz, sadece
gerçeklere uygun olmasın ı yan l ış bilgi verilmemesini
arzu ediyoruz. Diğer hususların şartnamede yeteri
kadar açık olarak yer aldığını sanıyoruz.
Gösterdiğiniz alakaya teşekkür eder, çalış 
malarınızda yüce Allah'dan başarılar niyaz ederim.

TÜRKİYE

DİYANET

VAKFI

YAYIN MATBAACI LIK ve Tİ CA RET İŞ LETM E Sİ

YAYINl.ARI
1· BASIU YAYINLAAJMZ
Kur'an-, Kerım (Orta Boy) (Kayışzade H afız Osman Hattı)
Kur'an-ı Kerı m (Küçük Boy (Kayışzade Hafız Osman Hattı)
Kur'an-ı Kerim Meali (Ortaboy)
Peygamberler Tarihi (1·2) M.Asım KÖKSAL
Hac Rehberi/ irfan YÜCEL
Hacı Adaylarına Özet Bilgi ve Dııalar / irfan YÜCEL
Hz. Kur'an / Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Tefsir Usulü / Prof. Dr. l.CEAAAHOGLU
ilmi Gerçekler (Takım) Ot. Haluk NURBAKi
Mutlu Bir Son için/ Doç.Dr.Y.KANDEMIA
Bir Gönül Yaptın ise /Ooç.Dr. Y.KANDEMiR
iyi Müslüman f Doç. Dr. l.Lütfi ÇAKAN
iman Prensipleri ı H.Emin ÖZTÜRK
Münakaşalar f Prof. Dr, Talat KOÇYIGIT
Kur'an .~avet EdiyOf / Prof. Dr. S.Hayri BOLAY
lslam Uzerine Dşünceler
Hz. Muhammed / Yakup ÜSTÜN
Ebediyet Yolcusunu Uğurlarken / Doç,Dr. Hayrettin KARAMAN
Stres ve Dini inanç/ Ptof. Dr. Necati ÖNER
Domuz Eti/ Prof.Dr.Asaf AT,ASEVEN
Çocuk ve Dua/ Gökhan EVLIYAOGLU
Bilim ve Teknoloji Tarihi/ Doç. Dr. M.BAYAAKDAA
Kur'an- Kerim Bilgileri/ Dr.Osman KESKIOGLU
,, Hamur Ciltli) (2. Hamur Ciltsiz)
Şeyhulislam lbn Kemal
lslamda Emir ve Yasakların Hikmeti/ Doç. Dr. Süleyman ULUDAG
~:ı ~~E Türk Kültürünün Uzak Doğuya Yayılması (Ciltli) / Doç.Dr.
Osmanlı

Japon Münasebetleri ve Japonya'da lslamiyet / Doç Dr.
CeınlLEE
.
Fatih Camileri
Eminönü Camileri
lslam Hukuk ilminin Esasları / Zekiyüddin ŞABAN
Hanefi Fıkıh Alimleri / Dr.Ahmet ÖZEL
ibadet ilkeleri/ H.Emin ÖZTÜRK
Çocuğun E~itiminde Dini Motifler/ Dr. r.tıalfa SELÇUK
(Temel Eğitım v,~ Orta Öğretimde) Din Eğitimi ve Oğretiminde Metodlar
f Yrd.Doç.Dr. MOCAL
Kutlu Doğum Haftası (Tebliğler)
Sovyetler Birliği'ndeki Türkler/ H.GÜLER
Cami Posterleri (Beher poster)
Aile Okulu/ Kemalettin ERDIL
Yaşayan Hurafeler/ Kemalettin ERDIL
Dini ve Milli Şiirler Antolojisi / Rıza AKDEMiR
Hilafet Hareketleri / Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE
Çocuk Şiirleri / Bestam YAZGAN
Zulmette Yeten Duyguları/ H.Ahmed SCHMIEDE
Kur'an ve Modern Tıbba Göre insanın Yaratılışı / Dr.M.Ali ELBAR
Kur'an-, Kerim Mucizesi/ Malik B.NEBI
Katkasya'dan Anadoluya Göçler / Dr. Hayati BICE
Hilye-i Saadet/ Dr. lskender PALA
Freud Skolastiği / Pierre Debray RITZEN
Günümüz Dilinde Hz. Peygamber·e Naatlar
3. Neslin Eğitimi/ Osman SEZGiN
Tanrı-Ahlak ilişkisi / Doç. Dr. Mehmet S.AYDIN
Hanetı Fıkhının Esasları / M.Zahid el-KEVSERI
Açıklamalı Dua Kitabı/ Ptof.Dr.Cemal SOFUOGLU
Hadis Terimleri Sözlüğü/Mücteba UGUR
Mezhepler Arasındaki Farklar/Ebıı Mansur-el BAGDADI
2· YABANCI DİLDEKi YAYINLARIMIZ
Der Gnadendeıche Koran (Almanca K ur'an-ı Kerim Meail)
lslam Lernen lslam Leben (lslamı Öğrenmek-lslamı Yaşamak) (Almanca) / A.Harrdi AKSEKi

Aut Eın Wort Junge Leuıe (Gençlerle Başbaşa) (Almanca) Prof Dr.Ali
Fuat BAŞGIL
.
D.Bot~chatı Des Koran (Kur'an Davet Ediyor) (Almanca) Prof, Dr.
S.Hayn BOLAY
Erlaubtes Und Verwehrtes (Helaller ve Haramlar) (Almanca) Doç.Dr.
Hayrettin KARAMAN
Unser Hodscha Nasreddin (Almanca) Tercüme/ A:Schmiede
Verses From The Glorıous Koran And The Facts Ot Scıence (ilmi
Gerçekler) (lngilizce) Dr. Haluk NURBAKi
Mohammed_The Prophet (Hz. Muhammed) (lngilizce) Yakup ÜSTÜN
Le Grand Lıvre De La Conduı ıe De L'etat (Siyeri Kebir) (Fransızca 4
cilt)/ imam Muhammed· Terc.Prof.Dr.M.HAMİDULLAH
Ebu Şame EI-Makdisi ve Murşidu'I Veciz (Arapça) Dr. Tayyar ALTIKU-

1.JÇ .. " ....
3· GORUNTULU YAYINLARIMIZ
Süleymaniye'de Bayram Sabahı
Türkiye'de lslam Gerçeği
(2 Film birden) (Video Kaset)
Tebliğler (Kutlu Doğum)
Peygamberimizin Doğum Yıldönümünü Kutlama l;rogramı
Türk Sanat M.ısikisi Konseri
(Kudu Doğum Haftası Kutlama Programı) Yıldırım GÜRSES
Türk Tasavvuf r.tısikisi Konseri
(Kudu Doğum Haftası Kutlama Programı) Ahmet HATİBOGLU
Türk Tasavvuf r.tısikisi Konseri / Ahmet ÖZHAN
4- SESLi YAYINLARIMIZ
SET KASETLER
Haım-i Şerif (Lüks çanta. 33 kaset)
Hatm-i Şerit (Normal çanta, 33 kaset)
Okuyan: Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Dini Bilgiler (Takım, 4 kaset) (Namaz, Oruç, Hac, Zekat)
Hac (Takım , 4 kaset)
(Hac Rehberi, Hac ilahileri 1-2, Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklaması)
Mevlid ve ilahiler (Takım 4 kaset)
Çocuk Kalbi (Çocuklara lslam1 Bilgiler)
(Takım. 4 kaset) Osman OKTAY
Kur'an-ı Kerim'den Sureler (Takım 3 kaset)
Okuy~: Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Kur'an Oğretmeni (takım, 3 kaset)
Sunan: Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
lslam Kahramanları (Takım. 4 kaset) Osman OKTAY
Türk Tasavvuf Musikisi Konseri (Takım, 2 kaset) Ahmet ÖZHAN
TEK KASETLER
Mevlid 1-11
ilahiler 1-11-111-IV-V-VI-VII
Kur·an-ı Kerim (Yasin Kaseti) Okuyan: Dr. Tayyar AlTIKULAÇ
Kur'an-ı Kerim ve Türk9.e Açıklaması / Okuyan: Dr. Tayyar AlTIKULAÇ /
Açıklama (Sunan) Sıileyman ARABULAN
Kur·an-ı Kerim'den Sureler ve Türkçe Açıklaması
Okuyanlar: lsmail BİÇER · Kadir TEMEL
Açıklama (Sunan): Süleyman ARABULAN
Hac Rehberi (Kaset)
Namaz, Oruç. Hac, Zekat
Kabe Yolları (Kaset)/ Osman OKTAY
Çocuk Kalbi 1-11-111-IV / Osman OKTAY
Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, 1, il Ahmet ÖZHAN
lslam Kahramanları 1, il, 111, iV, Oktay OSMAN
Bedellerinin ''Türkiye Vakıflar Ban kası Meşrut iyet Şubesi Ankara
20030~9 nolu" veya ''Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Mithatpaşa
Şubesı Ankara 30421 • 450067 nolu" işletme hesaplarımızdan birine
yatırıl~sı v~ alı nan ~ekontun (Dekontta Yayın Matbaacılık ismi ve
,MSabı zıkredılece_k) bır yaz! ekinde işletmemize gönderilmesi halinde
~TT masrafları ışlet memızce karşılanmak suretiyle) talepleriniz
-.,ııııw.

.._____

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

1992 Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Peygamberimizin Hayatını konu alan eser yazılması için Türkiye Diyanet Vakfı'nca yarışma açılmıştır.
Yarışmanın şartları şuolar<!_ır:

1. Eser takriben iki

aralık yazı

ile 250 daktilo sahifesi civarmda bir kitap olacaktır.

2. Eserin hazırlanması;
a) Muteber es~rler esas

alınacak,

mesnetsiz uydurma ve efsanevi bilgilere yer verilmeyecek; ilmi

araştır

ma ve bilgilere dayarulacaktır.
h) Rasulüllah (s.a)'in kutsal kitaplardaki

tebşiratı

konusuna ilini ölçüler içinde

c) Rasulüllah (s.a)'in hayatında , günümüzde bazı çevrelerce eleştiri konusu
eleştirilere de cevap olacak tarz ve üslupla kaleme alınacaktır.
d) Peygamberimizin üstün ahlakı örnekler verilerek
e) Rasulüllah (s.a)'in hayatı doğru bilgilerle
şım ve yorum tarzı benimsenecektir.
f) Eser, herkesce kolaylıkla okunup

işaret olunacaktır.

yapılmakta

olan olaylar, bu

işlenecektir.

anlatılırken,

anlaşılabilecek , akıcı

günümüz problemlerine

ışık

tutacak bir yakla-

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 katı labi lecektir.

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 edeı.;_ek isim, adres, imza ve herhangi bir işaret bulunmayacak, sadece rumuz 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 ödenecektir.

7. Yarışma ile ilgili her türlü

yazışma

adresi:
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu Başkanhğı Olgunlar Sokak. No: 39
Kocatepe / ANKARA

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

