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SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE
GETİRMELİYİZ
1975 yılından beri faallyetıerını sürdüren
Türkiye Diyanet Vakfı'nın kuruluş gayesi: "Diyanet
işleri Başkanlığı'nın yurtlçlnde ve yurtdışında
yürüttüğü hizmetlere yardımcı olmak, camı, Kur'an
kursu, müftülük sitesi, imam-hatip lisesi vb. binaları inşa etmek, sağlık ve sosyal yardımlar yap... mak, ôğrencilere burs vermek, eğitime destek
sağlamak ve çeşit// konularda dini, milli, sosyal ve
N iyazi BALOGLU
kültürel
faaliyetler yürütmektir."
Mütevelli Heyet Üyesi
Genel Müdür Vekili.
Bıı gaye etrafında çalışınalamzı siirdiiren Vakfıınızm en
geniş faaliyet alanlarmdaıı biri de fakir ve mııhtaç d11ru111da
olanlara yardım etmektir. Bıı sebeple Vakfımız, kıırıılıı şımdan bııgiine kadar zekat ve
sosyal yardım lar kaleminden fakir ve mııhtaçliıra 22 milyarm iizerinde maddi
yardımda bıılıımnuştıır. Bıı yardımlarııı bir diğer cephesi ise, yıırtdışıııda zor dıırıımda
bıılwıan soydaş/anınıza ve dindaşlarımıza imkanlarımız nisbetinde yardımcı olmaktır.

Sovyetler Birliği '11i11 çökiişii ve Tiirk-Miisliiman Cumhııriyetlerinin kendi bağımsız
devletlerini kıırmaları, bize mııtl11lıık verme11i11 yanıııda sonıml11!Hk ve yardım görevi
yiikleıniştir. Tiirkiye'niıı eliızdeki biitiiıı imkaııları somıııa kadar zorlayarak, kendi
ülkeleri11de sosyal'ist sisteındeu hiir bir dii::.e11e geçiş saııcıları yaşayan kardeşlerine
yardım etmesi, iıısani ve milli bir görevdir. Sosyalist sistemin baskısından kurtularak
kendi ayaklan iize1'inde durmaya çalışan bıı kardeşlerimi::., zor ve sıkmtılı giinlerdeıı
geçmektedir. Eski sistem alt-iist olınııştıır. Yeııi sisteıniıı işler hale gelmesi ise, eıı iyimser ihtimalle yıllar alacaktır. Tiirkiye olarak görevimi::., bıı sancılı geçiş dönemini
biitiiıı kardeşlerimizin en az acı ve sıkmtı ile l'tlatmalanm temin etmek için gereken
çabayı sar/etmektir.
Türkiye Cııınhııriyeti Devletiniıı omu::.larma biııeıı bu yiikii, millet olarak hafifletmek, bıı yardımlar için a::.i::. milletiıni::.i seferber etmek, her şeyden önce göniillii kıırıı
lıışlanıı , görevidir. Tiirk iıısam, sofrasmdaki ekmeğinin yarısını bölmiiş, kardeşlerine
gitmesi içiıı bize uzatmaktadır. Tiirkiye Diyaııet Vakfı olarak bıı kadirşinaslığa , feragate terciima11 ve aracı olmak, en kııtsal görevimiz aras111dad1r.
Bıı diişiiızcelerden yola çıkarak Diyanet işleri Başkanlığı ile işbirliği yaparak
yurtiçiııde ve yıırtdışıııda bir plaıı ve program dahil iııde yardım kampanyaları
başlattık. Ôncelikle, Amavııtlıık'da yiyecek ekmek bulamayan dindaşlarımıza, 90 ton
gıda yardımı ve 1000 adet battaniye gönderdik. Bu yardımın amacma 11laşmas1,
aracılarm elinde heder olmaması ve Anıavııtlıık halkma sağlıklı bir şekilde
ulaşması için gerekli tedbirler ahıımıştır.
Azerbaycan 'da kan ağlayaıı, sahipsiz-desteksiz bir şekilde Enneııi çetelerine karşı
azi::. vatan/arım korııyaıı soydaş/anınıza da, bııgiiıı en çok ihtiyaç duydukları ilaç ihtiyaçlar111111 karşılanması gayesiyle 250 milyon TL tııtarmda ilaç ve sağlık malzemesi
gönderdik.
Vakıf olarak yiiriittiiğiimiiz bıı yardım çalışma ları ile Tiirk milletinin vicdanma,
kadirşinaslığına tercüman old11ğııınııza inaıııyorıız.
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ONLAR HEP BU GÜNLERİ BEKLEDİ
• Sovyetler

Birliği dağıldı. Uzun süredir esaret ~

hayatı yaşayan soydaşlarımız bağımsız

devlet•

lerini kurdu.
• Bulgaristan ve Romanya'da azınlık halinde
yaşayan Müslüman soydaşlarımız üzerindeki
baskılar azaldı.

_., , _.ı··-!
~
rk

• Arnavutluk Müslüman kimliğine geri döndü.
• Yugoslavya Federasyonu dağılarak Türk ve
Müslüman karakterli Bosna,Hersek Cumhuriye,
ti ve Makedonya gibi Türkiye'ye umut bağlayan
yeni devletler doğdu.

• Balkanlardan Çin'e kadar çok geniş bir saha
Türklüğün ve Müslümanlığın mücavir alanına
girdi.

••

•

•

TU RKIYE D IYAN ET VAKFI
TÜRK CUMHURİYETLERİNE
CAMİ VE KÜLTÜR MERKEZİ
YAPTIRMA KAMPANYASI BAŞLATTI

1992

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni

3
üstesinden gelemeyecekleri

yığınla

problem
ve temaslar
sonucu edinilen bilgilere göre; bu toplulukların hepsinin cazibe
merkezi Türklye'dir. Türklye'nln bilgi birikimine,
tecrübesine, teknik ve mali yardım 
larına
ve ôzellikle dini hizmetler
yônünden desteğine muhtaçtırlar.
Çünkü, yetmiş yıllık baskı rejimi altında her
türlü dini faaliyetten mahrum olarak yet işen
yeni nesiller, Müslüman olduklarını iftiharla
söylemelerine ve hatta ibadet için cami yapma
gayret ve arzusu içinde olmalarına rağmen ,
abdest, namaz, hatta kıble gibi basit kavramların anlamlarını bile yeterince bilememektedirler. Bu sebeple , zaman kaybedilmeden,
onların bu ihtiyaçlarının karşılanmasında kendilerine el uzatılması , Türklüğün ve lslam'ın
geleceğini yakından ilgilendiren bir öneme sahiptir. Tarihi konjonktürün getirip önümüze
koyduğu bu imkan, bir kaç asırda bir karşımıza
çıkabilecek cinsten büyük bir şanstır.
bulunmaktadır. Çeşitli araştırma

Türkiye Diyanet Vakfı; Kafkaslarda, Orta
Asya'da ve Balkanlarda yaşayan Müslüman
toplumlara karşı , Türk milletinin tarihten gelen
önemli sorumlulukları bulunduğu düşünce 
sinde , özellikle , Orta Asya'da yaşayan
soydaş larımızın , din kardeşlerimizin cennet
vatanımız Anadolu'yu islamlaştıran Hoca
Ahmet Yesevilerin ve istiklal Savaşımızda zor
şartlara rağmen bize yardım eden insanların
torunlarına , maddi-manevi her türlü yardım elimizi uzatmamız gerektiği inancındadır.
Bu inançla Vakfımız, 4 Nisan 1992 tarihinbaşlamak üzere 770 il ve ilçe şubemizin de
iştirakiyle Türk Cumhuriyetlerine Cami ve
Kültür Merkezi Yaptırma Kampanyası başlattı.
de

Son derece hızlı değişimler sonucu ortaya
çıkan yeni cumhuriyetlerde milli uyanışın yanı
sıra

dini faaliyetler de hız kazanmıştır. Ancak,
bu ülkelerdeki müslümanlar her türlü dini bilgiden mahrum yetişmişlerdir.
70 yıldır bütün insani haklar gibi din eğitimi
ve tatbikatından da mahrum bırakılmış olan bu
toplulukların
önünde, kendi başlarına

Gerek Türkiye'de, gerekse başka pek çok
ülkede milli, manevi ve kültürel faaliyetlerde
bulunan Vakfımız; bu mesele karşısında da
derhal aktif bir tavır takınmış, bu geniş
coğrafyanın her tarafından intikal eden talep-
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leri imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışmıştır.
Sadece Allah rızası gözetilerek yapı
lan bu yardımlar tamamen karşıl ı ksız
olduğundan ve talepler günden güne
arttığından, imkanlarımız arzu edllen
hizmetin çok gerisinde kalmaktadır.
öte yandan, ülkemizin çeşitli yöre lerinde,
pek çok hayırsever yurttaşımızın, bu tür hizmetlere katkıda bulunmayı arzulad ı kları, hatta
bazılarının ferden bazı teşebbüslerde bulundukları bilinmektedir. Ancak, kaynakların israf
edilmemesi, yapılacak harcamaların belli bir
öncelik sırasına göre, dengeli ve hizmetin olabildiğince yaygın olarak gerçekleşmesi için,
önce l ikle
gerekli
koordinasyonun
sağlanmasına ve bir hizmet planlaması
yapılmasına ihtiyaç vardır. Şüphesiz böyle bir
koordinasyon ve planlama, sözkonusu ülkeler
hakkında geniş bilgi sahibi olmayı gerekli
kılmaktadır.

Bu ülkelerde özellikle cami ihtiyacı sınırsız
derecede geniştir. öncelikle önemli yerleşim
merkezlerinde yeni camiler yapılması, kullanılmaz durumdaki eski camilerin restore edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, cami projesi, mimber-kürsü, çeşitli türde dini-sosyal ve kültürel
yayınlar, matbaa, dizgi, fotokopi ve daktilo
makinaları ve en önemlisi de, eğitim ve
öğretime yönelik olarak başta din adamı ihtiyaçlarının karşılanması, Kur'an kursu, orta ve
yüksek öğrenim, master ve doktora sahalarında ülkemize öğrenci getirilmesi ve onların

Mütevelli Heyeti Başkanı ve Üyeleri Azerbaycan'da
incelemelerde bulundu.

her türlü ihtiyaçlarının temini gibi bir çok konudaki istek ve arzularına cevap verilmesi insani
ve lslami bakımdan kaçınılmaz bi r görevdir.
Bu maksatla, Diyanet işleri Başkanlığimız
yardım kampanyası açmış ve başarılı da
olmuştur. Ancak, toplanan bu yardımların
yoğun talepler karşısında yetersiz kalacağı
aşikardır. Sözkonusu kampanya sırasında
Trabzon din görevlileri ve Trabzon eşrafı kampanyaya yaptıkları katkıya ilaveten, Diyanet
iş l eri Başkanlığı'nca belirlenecek iki yerde
kendi adlarına birer cami yapmaya karar
vermişle r ve faaliyete başlamışlardır.
bir

Vakfımız, Trabzon halkının ve din
görevlilerinin örnek teşkil edecek bu asil ve
onurlu kararlarından çok duygulanmış ve bu
cumhuriyetlerdeki soydaşlarımızın had safhada olan dini ihtiyaçlarına ve özellikle cami
yapımına diğer il ve ilçelerimizdeki sağduyu
sahibi hayırsever vatandaşlarımızın da destek
olacağını, bu hizmetin bütün din görevlilerimiz
tarafından da şiddetle benimseneceğini;
böylece her ilin bu ülkelerden birinde, o ilin
adını taşıyacak bir cami yapabileceğini
düşünmüştür.

Mütevelli Heyeti Başkanı ve Üyeleri Azerbaycan'da
çeşitli kuruluş yöneticileriyle temaslarda bulundu.

Vakfımız Mütevelli Heyeti, Ti..ı"k Cumhuriyetlerinde yeni camilerin inşası esRi camilerin tamiri için bu ülkelerdeki dini idarelerle işbirliği
içinde çeşitli temaslar yapıyor. Bu temaslarla
cami ihtiyacı olan yerler ayrıntılı bir şekilde tesbit ediliyor. Mahallindeki dini idareler veya halk
tarafından inşası veya tamiri başlatılan camilerE? yardımda öncelik tanınıyor.

Türkiye Diyanet

Vakfı

Arnavutluk

Haber Bülteni

halkına

gönderilen 90 ton

5

gıda yardımı

bu ülkeye

ulaştırılmak

üzere

tır'lara

yükleniyor.

VAKFIMIZDAN
ARNAVUTLUK HALKINA 90 TON GIDA VAADiMi
Dünyada özellikle ülkemiz
sınırları yakınında meydana
gelen
sosyal ,
politik
gelişmeler , komşu ülkelerde
siyasal değişikliklere neden
olmuştur. Değişiklikler sonucu
komşu ülkelerde bozulan ekonomik yapılanma ülkede
yaşayan halkı çeşitli sorunlarla
karşı karşıya getirmiştir.

Bu ülkelerin

Yardımın

başında

Arna-

vutluk gelmektedir. Arnavutlar
belki de tarihlerinin en. kritik
devresini yaşamaktadırlar. 500
yıl Osmanlı Devletinin çatısı
altında birlikte yaşadığımız ,
sevinçli ve acı günlerimizi
paylaştığımız, Müslüman ve
Türk kelimesini eşdeğerde kullanan bu asil, gururlu ve mert
insanların en zor günlerinde,
acil ihtiyaç duydukları 90 ton

Arnavutluğa gönderilmesi münasebetiyle
Mütevelli Heyeti Başkanımız Rıza Selimbaşoğlu basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluğa

maddesi ve 1000 adet
battaniye, Vakfımız tarafından
Arnavutluğa gönderildi.
Arnavutluk'ta biçare ve
yardıma muhtaç müslümanlara
dağıtılmak üzere gönderilen
90 ton gıda yardımı içinde, 30
ton toz şeker, 30 ton makarna, 30 ton nebati yağ yer algıda

maktadır.

9'ar kiloluk koliler halinde gönderilen
makarna ve şeker bulunuyor.

yardımda, yağ,
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TÜRK CUMHURİYETLERİNE YÖNELİK
FAALİYETLERİMİZ

Türkiye Diyanet Vakfı, Sovyetler Birliği'nin
ile bağımsızlığını kazanan Orta Asya ve
Kafkaslardaki Müslüman Türk Cumhuriyetleri'nde
yaşayan soydaşlarımızın dini, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını
imkanlar ölçüsünde karşılamaya
dağılması

çalışmaktadır.

DiNi YAYIN VE MALZEME YARDIMLARI :

·• 500 adet Tecvit kitabı,
• 500 adet Dini Bilgiler Kaseti,
• 500 adet Mevlit Kitabı,
• Tüm levaz ı mat ı yla birlikte iki

tak ı m

cami anfisi,

Kafkasya'dak i s o yda ş l ar ı m ı za
mak üzere ;
• 100 adet Ku r'an-ı Kerim,
• 100 adet llmihal,
• 100 adet Dini Bilgiler Kitabı,

d ağıt ı l-

• Tüm Türk Cumhuriyetlerindeki soydaşlarımıza
üzere 10.000 adet 1992 y ı lı Ramazan imsakiyesi,

dağıtı lmak

• Moskova Büyükelçiliğimiz aracı l ığı ile Azerbaycan'daki soydaşlarım ı za dağıt ılmak üzere 1000 adet
Kur'an-, Kerim,
Devletler

Topluluğunda yaşayan

soydaşlarımıza dağıtılmak

üzere 3000 adet Kur'an

•

Bağ ı msız

Okumaya

Sözü edilen ülkelere gönderildi.

Giriş,

Mo ğo li s tan 'd a
da ğ ı t ı lmak

•
•
•
•

• Moğolistan lslam Cemiyeti Başkan ı Kadir SAYRAN, Moskova Camii imam-Hatibi Ravil
lSMAlLOGLU, Azerbaycan'lı ilim adamı Halife
ALTAY,
Kazakistan
Müftüsü
Ratbek
SÜLEYMANOGLU, Dağıstan Müftülüğü ve Bağımsız
Devletler Topluluğu Müslüman Örgütleri Şubesince
yürütülen hizmetlere katkıda bulunmak amacıyla
birer adet fotokopi makinası , Türkmenistan Kadılığı
için daktilo ve fax cihaz ı , Kazakistan Kültür Merkezi için birer adet daktilo ve radyo-teyp,

y aşayan

s o yd a ş l arım ı za

üzere;

500 adet Kur'an-ı Kerim
500 adet Kur'an-, Kerim Alfabesi
150 adet Alfabe Kaseti,
10 adet Görüntülü Yayın,

Gürcistan'daki Batum Camiine ;

• 500 adet Kur'an-, Kerim,
EGITIM

Bosna-Hersek'ten Ahmet Abazı Vakfımızın bursu ile eğitim
gören oğlu ile birlikte.

FAALiYETLERi

• Diyanet işleri Başkanlığı aracı lı ğı ile Türkiye'ye
gelen ve halen lstanbul Müftülüğü'ne ait Kur'an
kurslarında okuyan Özbekistan, Türkistan, Çeçen,
Dağıstan, lnguş, Avar, Moğolistan , Karaçay, Balkar
ve Çerkez uyruklu toplam 197 öğrenc i ye aylık
150.000.-'er TL. burs verilmektedir.
• lslam· Kalk ı nma Bankası'nın burslusu olarak
Türkiye'ye gelen ve çeşitli fakültelerde okuyan
Moğolistan uyruklu 3 öğrenci için Ankara'da uygun
bir daire kiralanm ı ş, tefriş ed i lmiş ve bu öğrencilere
tahsis edi l miştir.

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni

• Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakfımız yetkilileri
ile dış Türk temsilcileri arasında muhtelif tarihlerde
imzalanan anlaşmalar gereğince;
-
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fakültelerde okumak üzere gönderilecek

50

öğrenciye,
Vakfımızca

burs tahsis edilecektir.

KÜL TÜR

FAALiYETLERi

Dağıstan

Dini idaresince din görevlisi
yetiştirmek maksadıyla Türkiye'ye gönderilecek 50
öğrenciye,

- Türkmenistan Kadılığınca çeşitli fakültelerde
okumak üzere gönderilecek 40 öğrenciye,
- Kazakistan'daki Farabi Vakfı'nca tesbit edilerek Türkiye'deki çeşitli fakültelerde okumak üzere
gönderilecek 40 öğrenciye,

Türk dünyası ile kültürel ilişkilerin artırılması
Türkiye'deki kültür birikiminin oralara taşınması
amacıyla, Bakü'de tam teşekküllü bir matbaa ve
yayınevi kurulması kararlaştırılmıştır.

Bu

matbaanın

kurulması

için

iştirakçisi

olduğumuz GINTAŞ görevlendirilmiştir. Adı geçen

- Kırgızistan Kadılığınca tesbit edilecek ve
Türkiye'deki imam-hatip liselerine kayıt yaptıracak
20, çeşitli fakültelere devam edecek 70 öğrenciye,

Şirketimizle,

- Azerbaycan ve Kafkasya Müslümanları Din i
idaresince tesbit edilecek ve Türkiye'deki imamhatip li seleri, ilah iyat fakülteleri ve diğer
fakültelerde okuyacak öğrencilere,

Sözkonusu anlaşmaya göre şirketin sermayesi
1 milyon Amerikan Doları olacak, bunun % 51 'i
Türkiye tarafından karşılanacaktır. Matbaa ve
müşterek şirketin faaliyet göstereceği merkez
hazırlanmış, matbaa makinaları mübayaa edilmiş,
çalışmalar hızla devam etmektedir.

- Moğolistan Müslüman Cemiyetince çeşitli
fakültelerde okumak üzere gönderilecek 1 O

Müdürlüğü

Azerbaycan Ansiklopedisi Neşriyat
bu maksatla müşterek bir şirket

kurmuşlardır.

öğrenciye,
Vakfımızca

burs verilmesi

kararlaştırılmıştır.

• Milli Eğ it im Bakanlığı ve aşağıda isimleri yazılı
Türk Cumhuriyetlerindeki ilgili Bakanlık yetkilileri
arasında imzalanan protokoller gereğince 19921993 öğretim y ı tında başlamak üzere;

GELEN

HEYETLERiN

MiSAFiR

EDiLMESi

Türk Cumhuriyetlerinden ve Balkanlar'daki
nüfusunun çoğunluğu veya bir bölümü Müslüman
olan ülkelerden Diyanet işleri Başkanlığı'nca
ülkemize davet edilen veya kendileri ülkemizi ziyaret etmek üzere gelen heyetler, Vakfım ı zca misafir
edilmişlerdir. Heyet mensuplarına ülkemiz gezdirilmiş, kendilerine ülkemizi tanıtıcı nitelikte hediyeler
verilmiş, bu heyetler vasıtasıyla çeşitli dini-milli
yayınlar gönderilmiştir.

HACILARA YAPILAN MADDi DESTEK

- Kırgız Cumhuriyeti Halka Bilim Öğretme Batesbit edilerek Türkiye'ye gönderilecek
ve çeşitli fakültelerde okuyacak 50 öğrenciye,
kanlığınca

- Özbekistan Ali Tahsil Bakanlığınca ilahiyat
fakültelerinde okumak üzere Türkiye'ye
gönderilecek 60 öğrenciye,
- Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığınca
çeşitli fakültelerde okumak üzere gönderilecek 50
öğrenciye,

- Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlığınca çeşitli

• 1991 yılı hac mevsiminde Azerbaycan'dan
Azerbaycan Şeyhül lslam-ı Allah Şükür Paşazade
başkanlığında hacca gelen 200 kişi lstanbul'da
kaldıkları sürece ağırlanıp misafir edilmişler,
lstanbul-Cidde arası gidiş-dönüş uçak biletleri
Vakfımızca temin edilmiş, Mekke-Medirie-CiddeArafat - Mina arasında taşınmaları için gerekli imkanlar sağlanmış, Suudi Arabistan'da kaldıkları
sürece kendileri ile yeterli şekilde ilgilenilmiştir.
yılı

hac mevsiminde Bulgaristan'dan
adayı lstanbul'dan itibaren
Vakfımızca misafir edilmişler, hac seyahati
süresince lstanbul'a dönünceye kadar tüm masraf• 1991
gelen 30

hacı

ları Vakfımızca karşılanmıştır.

• Geçtiğimiz yıllardaki hac mevsimlerinde
lstanbul
üzerinden
hacca
giden
Çin
müslümanlarının lstanbul'daki ikametleri esnasında
misafir edilmeleri Vakfımızca"sağlanmış ve masrafları karşılanmıştır.
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AZERBAYCAN
'A
•
iLAÇ VE TIBBI YARDIM
•

Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku'nun dağılması
sonucu 70 yıldır baskı ve esaret hayatını geride
bırakarak kendi kimlikleri ile yeni Cumhuriyetler
kuran soydaşlarımızın maddi-manevi her sahada
yardım ve desteğe ihtiyacı olduğu, özellikle de
Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'nin Yukarı Karabağ
Bölgesinde, Ermenilerin saldırı ve katliam l arına
maruz kalan soydaşlarımızın ciddi problemlerle
karşı karşıya bulunduğu, bu sebeple, acilen
ka rşılanması gereken pek çok ihtiyaçlarının ortaya
çıktığı kamuoyunda defalarca gündeme gelmiştir.
Bu içler acısı durum Vakfım ız tarafından da
değerlend i ri lerek, soydaş l arımız ı n acil ihtiyaçlarında
kullanılmak üzere gerekli, ilaç ve tıbbi malzeme
temin edilerek acilen Azerbaycan'a gönderilmiştir.
25.000 $ tutarındaki ilaç ve tıbbi malzemeler
Bakü Büyükelçiliğimiz tarafından dağıt ılm ı ştır.

ÇIÖ FELAKETİNDE ŞEHİT DÜŞEN
ASKER AİLELERİNE VAKFIMIZDAN
MADDİ YARDIM
Güneydoğu
ve
Doğu
Anadolu
Bölgelerindeki Siirt, Şırnak ve Hakkari illerimizde meydana gelen çığ felaketi sonucu şehit
düşen 1OO'ü aşkın asker ailesinin maddi ve
manevi yönden yaralarının biran önce
sarılması maksadıyla, Vakfımızın da bir katkısı
olmak üzere Genel Kurmay Başkanlığı'nın
iş'arına uygun şehit ailelerine dağıtılmak üzere
toplam 100 milyon TL tahsis edildi.

VAKFIMIZDAN ERZİNCAN
DEPREMZEDELERİ İÇİN 300 MİLYON TL.
VE50ÇADIR

Erzinca n'da meydana gelen ve hepimizi
üzüntüye boğan deprem afetinde büyük can
ve mal kaybı olmuştur. Erzincan'da görev
yapan ve mağdur duruma düşen din
görevlilerimizin acil ihtiyaçlarının giderilmesine
yardımcı olmak amac ıyla Vakfımızca , Erzincan
Şubemiz emrine 300 milyon TL. ve 50 çadır
gönderildi.
IRAKLI MÜLTECİLERE VAKFIMIZDAN
İNSANİ YARDIM

Körfez krizinden sonra ülkemize sığınan
mültecilerden 400 kadarı Kangal'daki mülteci
kampına yerleştirilmiştir. Kangal Şube Baş-

-~
-.;::ı;..........1!11!:

Vakfımızca

Azerbaycan·a gönderilen ilaç

yardımı.

kanımız ,

kampa yerl eştiri len mültecilerden 150
Müslüman ve Türkmen olduğu , ağır
kış şartlarında çok güçlük çektikleri , Hristiyan
olan mültecileri diplomat seviyesinde papazları n ziyaret edip, onlara yardım malzemesi ve
paralar dağıttıkları , Müslümanların ise ayni ve
nakdi acil yardıma muhtaç oldukları belirtilkadarının

miştir.

lrak'tan yu rdumuza ge len Türkmen
mültecilerin ihtiyaç l arını tesbit etmek üzere
Vakfımızdan bir görevli gitmiş ve kampta 30'u
bebek, 150 kişiden oluşan 50 ailenin bulunduğunu tesbit etmiştir.
Vakfımız, Iraklı

Türkmen mültecilerinin fer-

yadına ku lak vererek; 50 aileye ihtiyaç duydukları 20 milyon TL'lik malzeme alarak Kangal Şubemiz vasıtasıyla mültecilere dağıtmıştır.
Ayrıca ,

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Kuzey lrak'ta meydana gelen göç
hadiselerinden sonra Türkiye'ye sığınan ve
hayati tehJike sebebiyle lrak'a dönemeyen bir
çok soydaşımızın bazı zaruri ihtiyaçlarını
sağlamaya çalıştıklarını , ancak zamanla bu
ağır yükün altından kalkamadıklarını belirterek
Derneği;

Vakfımıza

müracaat

etmişle rdir. Vakfımız ,

der-

nekçe tesbit edilen yardıma muhtaç 15
mülteci aileye 2 'şer milyon, Ramazan'da
mülteci soydaşlara vermekte oldukları iftar yemeklerine katkıda bulunmak amacıyla 1O milyon TL. yardım yapmıştır.

Türkiye Diyanet

Vakfı
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RAMAZAN AVINDA FAKİR VE MUHT~ÇLARA
VARDIMLARIMIZ DEVAM ETTi
Yardımlaşma

eden

ve kardeşlik duygusunu en iyi şekilde temsil

Ramazan ayında yardıma muhtaç vatanelini uzatarak, onların bir nebze olsun ihtiyaçlarına cevap verdi.
Ramazan ayı münasebetiyle Ankara ' nın çeşitli gecekondu
semtlerinden tesbit edilen muhtaç ve fakir bin aileye ikiyüz'er
bin TL. maddi yardım yapıldı.
Vakfımız,

daşlarımıza yardım

İFTAR YEMEKLERİ
Vakfımızca kişi, kurum ve kuruluş yöneticilerine iftar yemeği
verildi.
Ramazan ayı içinde Vakfımız tarafından , Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdu'nda bulunan 100 yaşlı vatandaşım ı za ve
yurtta görev yapan 30 personele iftar yemeği verildi. Ayrıca,

Vakfımızın yard ı m
tandaşlarımıza

çekleri va veriliyor.

Vakfımız tarafından inşa

edi len ve eğitim gören öğrencilerimize hizmet veren Altındağ ve Kastamonu'daki yurtlarımızda kalan kız öğrencilere , Konya Erkek Öğrenci Yurdundaki erkek öğrencilere ve
Ankara'nın çeşitli okullarında öğrenim

gören

öğrencilere

Vakfımızın iftar yemeğine Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun, Diyanet işleri Başkan V. M.Nuri Yı lmaz da katıldı.

Eski Bakanlardan Fahrettin Kurt, Sadık Şide ve Avni
Akyol Vakfımızın iftar yemeğinde.

iftar

yemeği

verildi.

Hayır işleri
daşımıza

Müdürümüz Güçsüzler Yurdunda kalan vatanservis yaptı.

Vakfımızca Ankara·nın çeşitli okullarında egıtım
öğrencilere

iftar

yemeği

verildi.

gorr:,n
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KISA

DİNİ VE SOSYAL

AMAÇLI
YARDIMLAR

Vakfımız ; fakir, dul, yaşlı , kimsesiz, biçare
ve hiçbir geliri olmayan yardıma muhtaç vatandaşlarımıza
son üç ayda toplam
135.250.000.- TL. maddi yardımda bulundu.

SAGLIK YARDIMLARI
Vakfımız, kanser, böbrek, felçli, wilson hepatiti gibi amansız hastalıklara yakalanan,
fakat maddi imkansızlık nedeniyle tedavilerini
yaptıramayan yardıma muhtaç vatandaş 
larımıza son üç ayda 26.735.000. - TL. maddi
yardım yaptı.

Resmi kurumlara eğitim maksadıyla bağı şlanan televizyon
ve videolar.

Eğitim amacıyla kullanılmak üzere gerekli,
olan , ödenek yetersizliği nedeniyle, temin
edemedikleri televizyon ve video cihazı
Vakfımızca satın alınarak, eğitim kurumlarına

verildi.

KUR UM VE KURULUŞLA RA
YAPILAN YARDIMLAR
Çeşitli kurumların ödenek yetersizliği sebebiyle hizmete sokamadığı mecsidlerinin tefrişi,
çeşitli camilerin taban halısı , minber ve kürsü
gibi ihtiyaçları ,

ŞUBELERE

YAPILAN
YARDIMLAR

Vakfımızca, mahalli imkanlarla yaptırılmakta
olan ve maddi destek gerektiren müftülük sitelerinde, Kur'an kursu ve cami inşaatlarında
kullanılmak üzere şubelerimiz emrine son 3
ayda toplam 468.000.000. - TL. yardım
gönderdi.

iRŞAT

HiZMETLERiNE
KATKILARIMIZ

Diyanet işleri Başkanlığı'nın dini, ilmi ve
faaliyetlerine maddi destek veren
Vakfımız ; Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını
kazanan Türk Cumhuriyetlerine ve Arnavutluk'a Ramazan Ayı münasebetiyle din hizmeti
sunmak amacıyla gönderilen din görevlilerinin
yol harcırahları vb.giderlerinin karşılanması
amacıyla
son üç ay içinde toplam
1.016 .500.000.- TL. maddi destek
eğitim

Ramazan ayında Kanada'da yaşayan vatandaşlarım ı za
hizmet vermek üzere 0 .1.B.'nca görevlendirilen Şemsettin
Ulusoy ve lslam dinini kabul eden Kanadalı aile.

sağlamıştır.

Türkiye Diyanet

Vakfı
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10. DiNi
YAYINLAR
FUARI

BÜYÜK
•

•

iLGi

GÖRDÜ
Vakfımız tarafı ndan düzenlenen 1O. Dini Yayın lar Fuarı , Ankara'da Kocatepe Camii avlusunda,
lstanbul'da Sultanahmet Camii avlusunda törenle açı ldı.
Toplumumuza okuma alışkanlığın ı kazandırmak milli bir idealimizdir. Toplum olarak kitapların
değerin i yeterince bilemediğimiz bilinen bir gerçektir. Yatırımlarımızda kısa sürede olumlu sonuçlar
almayı düşünür ve bundan ötürü elle tutulan konulara eğiliriz. Oysa kitaba yatırım yapmak, insana
yatırım yapmakt ı r. Neticesi itibariyle de millet, toplum ve fert hayatı bakımından son derece önemli
ve kalıcı yatırımlardır.
Bu görüşten hareket eden Türkiye Diyanet Vakfı , yayınevleri açmakta, Türk ilim adamları
tarafından yazılan ilk te'lif lslam Ansiklopedisi'nin yayımını sürdürmekte, yazılı , sesli ve görüntülü
yayınlar yapmakta, Dini Yayınlar Fuarı düzenlemektedir.

1O. Dini Yayınlar
Mütevelli Heyeti

Fuarı'nın açılış toplantısı
Başkanı

başoğlu'nun yaptığı konuşma

Selimbaşoğlu
" Çağımızda

açış

Rıza

ile

Selim-

başladı.

konuşmasında

en büyük maddi ve manevi
yatırımlar insan için yapılmaktadır. Hiç şüphe
yok ki bu yatırımların en büyüğü ve en
önemlisi eğitim ve öğretim için yapılanıdır.
insanın bedeni ve ruhi kabiliyetlerinin ,
temayüllerinin ortaya çıkması , içinde yaşadığı
topluma ve bütün insanlığa faydalı olması ,

kendisinden sonra gelen nesillere örnek teşkil
etmesi, toplum içerisinde saygın ve şahsiyetli
bir mevki elde etmesi, ancak onun iyi bir
eğitim almasıyla mümkündür.
Eğitim ve öğretimin, toplumun ve milletlerin
kültür ve medeniyetini oluşturduğu muhakkaktır. Planlı , düzenli ve bilinçli bir eğitim sayesinde kültür ve medeniyet seviyeleri belli bir
yüksekliğe ve olgunluğa ulaşan milletler diğer
milletlere her alanda üstünlük sağlamışlardır.
Tarih bunun sayıs ız örnekleriyle doludur.
Yetişmiş insan unsuruna çok büyük önem
veren dinimiz, dolay ı sıyla eğitime de büyük
önem vermiş, bizlere ilk emri de "Oku!"
olmuştur. Cahil insan meyvesiz ağaca benzetilerek, bilenlerle bilmeyenlerin hiç bir zaman
eş it olamayacağı defaatle vurgulanmıştır.
Toplumların ve milletlerin kültür ve medeniyetlerinin nesilden nesile aktarılmasını temin
eden eğitim ve kültür araçlarının en
önemlilerinden biri kitaptır. Kitabın insanların

Mayıs

12
eğitiminde , yetişmesinde , belirli bir kültür seviyesine ulaşmasında oynadığı büyük rolün
önem ve değerinin bilincinde olan Türkiye
Diyanet Vakfı , güzel bir gelenek haline getirdiği kitap fuarlarının bu yıl onuncusunu tertip
etmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı olarak toplumumuzun eğ itim ve kültürüne katkıda bulunmak
için böyle güzel bir hizmete öncülük etmekten
gurur ve sevinç duyuyoruz. Aynı zamanda bu
hizmete, her yıl daha güzel eserlerle katılan,
bu vadide maddi ve manevi fedakarlıklara katlanan kitabevlerinin mensuplarını da takdirle
karşılıyoruz .

Türkiye Diyanet Vakfı olarak, kitap fuarları
tertip etmemizdeki diğer amaçlarımızdan biri
de okuyuculara çeşidi bol, kalitesi yüksek ve
fiyatı ucuz kitap sunmaktır . Ümidimiz odur ki,
böyle kitap fuarları okuyucu sayısının
yükselmesine, yayınevlerinin daha bol, kaliteli
ve ucuz kitaplar üretmesine, okuyucu istek ve
dileklerinin gözönüne alınmasına, okuyucular
ile yayınevlerinin daha sıkı bir diyalog ve
dayanışma içine girmesine vesile olacaktır.
Bu yıl hep birlikte onuncusunu tertip etme
şeref ve mutluluğuna eriştiğimiz bu kitap
fuarının,
kültürümüze büyük katkılar
sağlayacağına inanıyor, vatanımız ve yüce milletimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce
Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

1992

memnun etmektedir. Kitap, dinimizde ve milli
kültürümüzde azizdir. Bu azizliğin hakkını verecek her türlü organizasyonu görev,
karşılayacağımız meşakkatleri şeref telakki
ediyoruz.
Son fuardan bu güne, dini-milli yayın
sektöründe önemli gelişmeler olmuştur .
Okuyucular ve yayıncılar bu fuar süresince ne
ge l işmeler
olduğunu
gayet yakından
müşahade edeceklerdir. Ben, bu gelişmelerin
hayırlı olduğuna inanıyorum . Dini yayınlar her
geçen gün gerek kalite, gerekse okuyucu kesimi itibariyle sürekli yükselmektedir. Standlarda teşh i r edilen kitaplar ve fuar boyunca cami
avlumuzu dolduracak ·okuyucuların , bu
yükselişi göstereceğine inanıyorum. Dini
yayıncılık, bastığı , çoğalttığı yayınlarda nezaheti, seviyeyi , kaliteyi yakalamıştır. Çeşitlilik ve
yoğun okuyucu talebi, sektörün canlı ve hareketli olduğunu göstermektedir.
Dini-milli yayıncılık sektörünün bir çok
sıkıntısı, çözüm bekleyen meselesi vardır. Bu
meseleler, Allah'ın yardımı ile zaman içinde
çözümlenecektir. Fuarlarda görüyoruz, her
sene daha iyi bir noktaya geliyoruz. Önemli
olan, dini-milli yayıncılığı ayakta tutan dini-milli
kültürün canlılığı , dinamizmidir. Dini-milli kitaplara aç geniş bir okuyucu kitlesi, güvenle, inanarak okuyacak kitap, çok fazla kitap istemektedir. Önemli olan bu noktadır. Okuyucu,
yayınevini gelmesi gereken yere götürecektir.
10. Dini Yayınlar Fuarı·nın şu mübarek Ramazan Ayı içinde bütün lslam alemine , milletimize hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını
niyaz ediyorum" dedi.
Toplantıda yapılan açış konuşmasından

sonra fuar, Diyanet

işleri Başkan

Vekili M.Nuri
Bu yıl fuara 150'den
fazla yayınevi katı ldı. Hergün saat 24.00'e kadar açık kalan fuarda, yayınevleri , satışı ve ilgiyi artırmak üzere yüzde 40'dan fazla indirim
yaptılar. Bu seneki fuara ilgi geçen yıllardan
daha fazla oldu.
Yılmaz tarafından açıldı.

Diyanet işleri Başkan Vekili M. Nurı
Toplantıda
Bir Kon uşma

Yı lmaz 'da
Yaptı .

"Bu sene , mübarek Ramazan Ayı içinde
onuncusunu düzenlemek bahtiyarlığına
eriştiğimiz bu fuar, artık bir gelenek halini
almıştır" sözleriyle konuşmasına başlayan
M.Nuri Yılmaz "Kitap okuyucusu , yayıncı ,
yazar, bir yıl boyunca dini-milli yayıncılık
sektöründe ne gelişmeler olduğunu bu fuarda
öğrenmek-tedir. Bir yılın muhasebesi ve gelecek y ı lın planları bu fuarda yapılmaktadır. Gelenek haline getirilen bu fuarın , Türk ilim ve
kültür hayatına getirdiği katkılar, bizi fazlasıyla

Türkiye Diyanet

Vakfı
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GELiN CANLAR BiR OLALIM
Vakfımız ve Gazi Üniversitesi Türk Kültürü Aç ı sından Hacı Bektaş-ı Veli'yi Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa
düzenlediği

"Günümüzde Alevilik ve Bektaşil i k" konulu panel, 22 Mart 1992 Cumartesi günü Milli Eğ itim BaSalonu'nda yapıldı.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Vakfım ız Yayın Kurulu Başkanı Prof.Dr.
Sü leyman Hayri Bolay'ın başkanlık ettiği oturuma konuşmacı olarak, Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş'ı Veli'yi
Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr.Abdurrahman Güzel, 9 Eylül Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.
Ruhi Fığlal ı , Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman Sarılaş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç.Dr. Mustafa Yılmazkılınç, Diyanet i şleri Başkan lı ğı Başmüfettişi Abdü lkadir Sezgin, Hacı Bektaş' ı
Veli Vakfı Başkanı ve Emekli Vali Kadri Eroğan, Bakırköy Ticaret Lisesi Öğretmeni Mehmet Yaman, Ankara
Mamak imam-Hatip Lisesi Öğretmeni Hüseyin Tuğcu, Atatürk Kültür Merkezi Türk Şiveleri ve Rusça Kursu
Genel Sekreteri Hüseyin Çelikcan ve TRT'den emekli Hüseyin Piroğ l u katıldı.
Sünni ve Alevilerin ay nı kitaba inanan Müslüman kardeş o l dukları, ancak, birbirlerini yeterince dinleyip, anlayamadıkları için tarih boyunca birbirlerini tanıyamadıkları, dış güçlerin yurt dışında kurdukları , kendi menfur
emellerine hizmet eden Alevilik ve Bektaşilik Enstitüleri ile ülkemizdeki birlik ve bütünlüğü bozmak istediği
görüşü tüm konuşmacılar ve dinleyiciler tarafından panelde dile getirildi.
Panelin açış konuşmasını yapan Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay konuşmasına Yunus Emre'nin;
kanlığı Şura

Gelin

tanış olalım

işi kolay kılalım

Sevelim tıevllelim
Bu dünya klmtıeye katmaz
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yatan bir Hz. Ali sevgisinin, bir Hz. Hüseyin sevgisinin, bir Hacı Bektaş-ı Veli muhabbetinin ilmi
bakımdan sosyolojik ve psikolojik olarak etraflı bir
şekilde araştırılıp ortaya konulduğunu zannetmiyorum.

mısralarıyla başladı. Açış konuşmasında devamla
"Alevi lik ve Bektaşil i k kon usu Türkiye'nin
gündeminde önde gelen meselelerden birisi olarak
karş ı mıza çıkmakta ve son zamanlarda bu konu
üzerine yazılar, konuşmalar, paneller ve benzeri
şeyler ağır l ık kazanmaktadır. Alevilik, Sünnilik,
Bektaşil i k aslında bir milletin; hak bir, kitap bir,
peygamber bir, millet bir, vatan bir, bayrak bir diye
bin sene beraber yaşam ı ş, kaderde, acıda, azapta,
kıvançta milletin dertlerini beraber paylaşmış,
düşmanlara beraberce karşı koymuş bir milletin
ortak değerleridir" dedi.

Son zamanlarda bu konu larda araştırma ve
dikkat çeken Bolay, iş in ehli
ve araştırmaya dayanarak
hazırlanan eserlerin yanında, değişik amaçlı ve
değişik ideolojik eği li mdeki kişiler tarafından
· hazırlanan eserlerin varlığından bahsetti.
yayınlar yapıld ı ğına
tarafından yapılan

Küçüklüğünde Hz. Ali sevgisi ve Hz. Ali'nin
cenklerini anlatan kitaplarla büyüdüğünü belirten
Bolay "Türk milletinin, Türk halkın ın gönlünün derinliğinde, istisnasız herkesin gönlünün derinliğinde

Bir Muharrem günü vard ı r. Benim bildiğim hemen
heryerde vardır. Küçüklüğümde bugüne, bizim evimizde Muharrem gününde mutlaka çok geniş
şekilde aşure yapılır. Komşulara, akrabalara hatta
uzak akrabalara, uzak komşulara dahi dağıtılır.
Aşure orucunu, yani muharrem orucunu tutarız.
Daha buna benzer sayı l amayacak bir çok şeyler
vardır. Yani ortaklıklar vardır. Ortak noktalar, ortak
inançlar. Çünkü bu işin temelinde lslam vardır, Türk
kültürü vardır, Türk geleneğ i vardır ve Türklük
vardır. Bunlardan ne Hacı Bektaş-, Veli'yi soyutlayabilirsiniz, ne Alevi Bektaşi kardeşlerimizi soyutlayabilirsiniz. Bu meselenin içindeyim. Okurum,
araştır ı rım, Alevi camiasının içinde yaşadık,
çocuklarını okuttum, evlerine misafir oldum, evlerine gittim, evlerinde yattım günlerce, yemeklerini
yedim ve onların hiçbirisinden ben Müslüman
değilim diye bir laf duymadım. Benim bildiğim
kadarıyla onlara sen müslümanmısın demek en
büyük hakarettir. Aleviler Müs l ümandır. Onları,
Müslümanlığın d ı şına kimse itemez, itmeyede hakkı
yoktur. Çünkü bizi bu inançlar birleştirmiştir. Bu
inançlar kaynaşt ı rmışt ı r. Müslümanlığı çıkarırsanız,
Türklüğü çıkarırsanız, ne Hacı Bektaş-ı Veli kalır ne
Alevilik kalır, ne şu kalır, ne bu kalır. Türkiye'de bir
kültür mozayiğinden bahsediliyor. Evet çeşitli kültür
farklılıkları olabilir. Urartulardan, Hititlerden veya
diğerlerinden ölmüş milletlerin ölü kültürleri bugün
bize ulaşmışt ı r. Bunlar muhafaza edilmiştir. Tarihi
zenginlik itibariyle bizim için bir iftihar vesilesidir.
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Fakat Hitit kültürünü kimse diriltmek istemez, bir
faydası· da yoktur. Almanya'da başka kültürler ola-

bilir ama hakim kültür Alman kültürüdür.
lngiltere'de, lrlandalılara, lzlandalılara rağmen
hakim kültür lngiliz kültürüdür. Fransa'da, Fransız
kültürüdür. Türkiye'de de hakim kültür Türk
kültürüdür. Almanya'da 2 milyon Türk vardır ama,
bir Türk ilkokulu açtırmazlar. Türkiye·de 4-5 tane
Fransız lisesi vardır ama Fransa'da bir Türk ilkokulu
açtırmazlar. Onun için Türkiye'de hakim kültür Türk
kültürüdür. Türk kültürünün esası da Türklük ve
Müslümanlıktır. Bu kültürün bir parçası da Alevi ve
Sünni kültürüdür, bir parçası da Alevi ve Bektaşi
kültürüdür. Bu kültürü kimse ortadan kaldıramaz,
kimse kaldırmak için de uğraşmamalıdır.
Bir ailenin bir anadan- babadan doğan
bile farklı yaşayışları , farklı anlayışları ,
farklı inanışları , farklı davranışları , inançlarının davranışlarının hatta küçük kültür farklılıkların da normal olduğu kabul edilmelidir. Onun için mozayiğe
kimse itibar etmemeli, kültür mozayiği kimseyi kurtarmaz. Mozayik Bizansı kurtarmamıştır. Mozayik
Rusya 'yı kurtarmam ıştır. Mozayik Yugoslavya'yı
kurtarmamıştır. Çünkü bunun sonu birliğin kayboluşudur, parçalanmadır , dağılmadır, bölünmedir,
çocukların

yıkı imadır.

Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş-ı Araştırma Merkezi ile Türkiye Diyanet Vakfı böyle bir paneli niye
düzenledi? Platformlardan çeşitli şekill erde mesele
ortaya atılıyor, ele alınıyor, inceleniyor, çok farRlı,
çok çeşitli şeyler çıkartıyorlar. Hacı Bektaş-, Veli'yi
tanımayan kimseler çıkıyor. Hacı Bektaş Türk
değildir, Müslüman da değildir, belki Yunandır. Ve
bu, ben eminim Bektaş i, Alevi zümresini üzüyor,
rencide ediyor, rahatsız ediyor. Bir taraftan Horasan ellerinden geldi diyoruz. Bir taraftan Türk değil
diyoruz, bir taraftan Hz. Ali'ye bağlı diyoruz, bir taraftan Müslüman deği l diyoruz, bunlar yanlıştır.
Önemli olan bu meseleyi ilmi platformda ele
almak oradaki anlaşmazlıkları kaldırmak, karşılıklı
konuşulabilir, anlaşılabilir, tartışılabilir hale getirmektir" dedi.

Kadri EROGAN
Veli Vakfı
ve Emekli Vali

Hacı Bel<taş-ı

Başkanı

Toplantıya Türk kültürü
ve Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı
temsilcisi olarak katılan
Eroğan, konuşmasında 1O
sene valilik yaptığını, 3
dönemde milletvekili olarak
Türk Milletine hizmet
verdiğini anlatarak, bin se. nedir beraber yaşamış aynı soydan, aynı dinden
olan insanların hala neden birbirlerini samimiyetle
kucaklamadığını belirterek, "Türk insanını bir
diğerinden kıl payı farklı gören kişi Türk değildir"
dedi.
Eroğan konuşmasında, millet yaşantısında en
önemli konunun milli birlik ve milli şuur olduğunu,
dış güçlerin hayati öneme sahip bu unsurları tahrip
etmek için ülke içinde ve dışında yıkıcı çalışmalar
yaptıklarını , anlatarak, Güneydoğu da başgösteren
olayların da hala kültürümüzü kaynaştıramadığımızı
gösterdiğini belirtti.
Türkiye Cumhuriyetinin, şimdi "Yavru Vatan"a
yaptığı yardım gibi geçmişte Türkistan ve Hoca
Ahmet Yesevi'nin Anadolu topraklarına yardım
yaptığını ve Hacı Bektaş-, Veli'yi Anadolu'ya
görevlendirdiğini belirten Eroğan, Hıristiyanlığın merkez-i sayılan Kapodokya'nın hemen yanına yerleşen
Hacı Bektaş-ı Veli'nin Anadolu'nun Türkleşmesi ve
lslamlaşmasında büyük görevler üstlendiğini anlattı.
Eroğan konuşmasın ın sonunda;
"Bir Mevlana, bir Yunus, bir Hacı Bayram, bir
Ahi Evran denildiği zaman benim vatandaşlarımda
bir ayrılık olmuyor da, bir Hacı Bektaş-, Veli denildiği zaman kendisini bilen bilmiyen, din mürşidi,
ulema, Büyük Veli, Horasan Alpereni Hacı Bektaş- ı
Veli için dinsizdir deniyor, zındıktır deniyor, isyana
karıştı deniyor. Bunlar yanlıştır, biz Hacı Bektaş - ,
Veli'nin iyi öğrenilmesi için Türk Kültürü ve Hacı
Bektaş-ı Veli Vakfı'nı kurduk" dedi.

Prof.Dr.
Ruhi FIGLALI
9 Eylül Üniversitesi
lıahiyaı Fakülıesi Dekanı

Hüseyin TUGCU
~.nkara Mamak Jmam Hatip Lisesi Ogretmeni Tugcu. Alevilerin de
çocuklarını ilahiyat fakültelerine
gönderip, Kur'an kursları açmalarının gerekti{}ini söyledi. Alevilik
konusunu bilmeyenlerin de kitap
yazdıgını savunan Tugcu, bu kitaplarda Aleviligin başkaldırının ideolojisi gibi gösterildtgini söyledL

Aleviliğin köklerinin
Türklerin, lslamı tanımaya
başladığı dönemlere kadar uzanan ve o dönemlerden bugüne, tarihi,
içtimai, iktisadi, coğrafi
ve kültürel şartların
biçimlendirdiği bir kültür ve inanç olgusu olduğunu
belirterek konuşmasına başlayan Prof.Dr. Ruhi
Fığlalı, "Alevilik herşeyden önce Türklerin, lslamı
tanımaya başlamalarının, bir bakıma nasıl
anladıklarının bize görüntüsünü verir. Biraz geçmişe
gider ve o zamanlar Türklerin lslamı nasıl tanımaya
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başladıklarını, nasıl tanımış olduklarını hatırlayacak

olursak ki bunlar her biri tarihin ve ilmi vesikaların
şaşmaz ölçüleriyle günümüze intikal etmiştir.
Türklerin lslamı, Hz. Ömer döneminde temaslar
başlamış olmakla beraber, Emeviler döneminde
görüyoruz.
Emevilerin dönemlerinde, Emevi dışındaki bütün
kavimlere karş ı giriş ilmiş olan gayri adil ve zorba
idare düzeninin o insanlar üzerinde bu yönetime
karşı c iddi bir aksülamel doğurduğu, tepki
doğ urduğu izahtan varestedir. lslam hukukunun
açık seçik beyan larına rağme n Emevilerin nevaleyi
ikinci sın ıf vatandaş görmeleri Türkler gibi varoluşlarından
itibaren kendi benliklerini ve
şahsiyetlerini daima ön planda tutmuş olan ve
özgürlüklerine, istiklallerine fevkalade düşkün olan
bir kavmi rahatsız etmemesi, tedirgin etmemesi
mümkün değild ir .
Müs l ümanlığı

etmiş görünen birtakım ilk
Emevilere karşı ciddi bir
münasebetin yine Hz. Peygamber sevgisi etrafında
hale l enmiş ve onun soyuna karşı bağ lıl ı ğ ın ön planda tuttuğu bir anlayış l a, şevkle benimsendiğ i
görülür. Bun un tabi neticesi olmak üzere toptan
lslamı kabul etme durumunda bulunan Karahanlılar
döneminden itibaren, özellikle Saltuk Buğra'dan itibaren lslam kültüründe artık Emevi idaresine karşı
ehli beyti savunan ve ehli beytin hakl arın ı daima ön
planda tutan ve onun muhabbeti et rafında halelenen bir genişlikte ve ge li şmede lslamın huzur
görmeye başladığı müşahade edilir.

kabul

Oğuz toplu l uklarında

Ehlibeyt sevg isi

dediğin i z

andan itibaren Türk

lslamlığı bir manada başlar. lslamiyetin bu tarzda

etnik bir

ayrım

içerisinde mütalaa edilmesi
görünebi lir. Ama dinler tarihi
araştırmaları veya o saha ile ilgili arkadaşlarımızın
çok yakinen bildikleri gibi antropolojik ve sosyolojik
bir takım gerçekler her kavmin lslamı kendine mahsus bir din yorum.lama, (bu mesele yal nız lslam için
değil, diğer dinler için de geçerlidir.} dinleri kendilerine mahsus bir biçimde yorumlama al ı şkanlığını
veya bu hususu devam ettirdiklerini bize gösterir.
Eh libeyt sevgisi Hz. Ali'nin Allah ' ın Aslanı sıfat ıyla
yadırgadıcı

Doç.Dr.
Süleyman SARITAŞ
Gait Üniversitesi ögretim Üyesi
Doç.Dr. Süleyman Sarılaş, Alevilerin
lslamın beş şartım da kabul ett@ini,
çocuklugunda, Alevilerin yaşadıgı köylerdeld camiye civar köylerde yaşayan
sünnilerin de geldi{Jini tfade etti.
Sarıtaş, "O zamanlar bütün Aleviler camiye giderdL Bugün aynı köyde camiye
giden yok. dedL

1992

Doç.Dr.
Mustafa YILMAZKILINÇ
ODTÜ ögretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Yılmazkılınç, Alevilerinde Kur'ana ve
sünnete uymaya mecbur olduguna dikkat çekerek, "Biz Aleviler, İslamın
içindeyiz, aksi Alevllige zıttır" dedi.
daima baştacı edilmesi, öylesine köklü bir gelenek
halinde bizim kültürümüzde mevcuttur ki Türklerin
lslamiyetini rene eden destanları, Saltuk Buğra'nın
destanında da aynı hassasiyetle Hz. Ali'nin 40 arkadaşı , 40 avı vb. gibi bugün günümüzde bile
Türkmen kültürü içerisinde yaşayan örneklerini o
dönemden bu güne görmek mümkündür. lslamiyetin
kabulüy le beraber kü ltürümüzde yepyeni bir terim
ortaya çıkar. Müslüman lı ğı kabul eden Türklere,
Türkmen ismi verilmeye başlanır. Türkmen kelimesi
Müslüman l aşm ı ş, Müslümanlığı kabu l etmiş olan
Türk boylarını, henüz Müslüman olmayan diğer Türk
boylarından ayıran bir alemdir,bir işaretti r. Türkmen
artık o tarihten günümüze kadar bir bakıma
lslamiyetin saf ve samimi yaşatmayı daima prensip
ihtaz etmiş olan insan topluluklarına verilmiş olan
isimdir.
Yerleşmiş

olan o toplulukların, henüz yerleş ik
bu lunan bu büyük Türk boyların ı n, eski Türk inan ı şlarından ve kültürlerinden
gelen bir al ı şkanl ık la kutsa l lık meselesini kendi
kamları gibi, kendilerine hitap eden Türkmen babalarının ve dedelerinin elinden a l dığı bir gerçektir.
Kültürün bu tarzda, babalar ve dedeler eliyle intikali
bu topluluklar ı n kitabı kültürden uzak şifahi kültür
geleneği içerisinde gelişmelerini ve bugüne kadar
ulaşmalarını da sağlamıştır.
Yerl eşmiş olan aynı boydaki insanlar ın henüz
şehirleşmemiş dağlarda, kırsal kesimlerde veya
şeh i rl erden uzak merkezlerde yaşayan ve Is lamı
fıkhın kılı kırk yaran ölçüleri içerisinde değil , kendi
kültür geleneklerinin sadece lslami bir cilayla
boyanm ış şeklinde yaşatılmasını ön planda tutan bu
insanları, sanki onlardan ayrıymış gibi bu tarihlerden itibaren mütalaa etmeyi bir bakıma farklı
hayata

geçmemiş

kılm ı ştır.
Yerl eşik

kültürün insanı bugün örgün eğitim
kitabi, kültürün nimetlerinden çok açık istifade etmişt i r. Ama kitabi kültürden uzak olan bu
top lulukların herşeyden önce kendi kültür kaynaklar ını oluşturan bu dedeler kültürünü, babalar
kültürünü tıpkı kam kültüründe olduğu gibi makine
durumundaki topluluklar günümüze intikal etmiştir.
Ve bugün biz bu topluluklara Aleviler diyoruz,
Bektaşiler diyoruz. Esasen Alevi dediğiniz anda
soya bağlı olan bir toplulukla karşı karşıya kalmakla
beraber Bektaşi kültürü edebiyatının hakim bastığı
bir lslami inanışı, bir tasavvufun yorumunu
dediğimiz
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görüyoruz. Bektaş ilik dediğiniz andan itibaren Hac ı
Bekt a ş-ı Veli' nin Mela mi Tasavvu f ge l eneği
içerisinde lslam tasavvufunu 13. yüzy ı l ı n Türk
düny ası nı n şartlar ı içerisinde yeniden melcederek
ortaya koymayı ve netice itibariyle lslam tasavvufunun o günkü özgürl ü ğ ü ve yaş ayış şeklini yine
eski Türk kültür ve inanış l arı y la melcetmek suretiyle bir senteze götürmesinin ismid ir. Görülüyor ki her
iki kelime bile bize sonuçta lslam tasavvufunun
eski Türk kültür i na n ı şlarıy l a bir sentezini ortaya
koyar. O halde hadiseyi değerlendirirken, meseleye
bakarken bu gözl üğü , ilmi göz lü ğü alarak daima ön
planda tutmak zo runday ı z. Bugün bir sünn ilik meselesi sözkonusu değ i ld i r veya başlıbaşı na farklı bir
bakış aç ıs ıd a sözkonusu değildir. Sadece Melam iliği n hakim o lduğ u bir lslam tasavvufunun eski Türk
kültür ve i n anışıyla ortaya konma meselesi mevzu
bahistir.

ile giderileceğ i ni anlatan Sezgin; "Karşıs ı ndakini
dinlese kendin i görecek. lkiside Müslüman, kavga
bölücülerin çıkardığı dedikodulardan kaynaklanıyor"
dedi.
Alevilerle Sünnilerin kendi içinde dedikodular
ürett i ğini anlatan Sezgin, Alevilerinde Müslüman
o l duğunu , kestiklerinin yendiğini, mum söndü gibi
hiç bir Türkün kaldıramayacağı adetlerin olmad ı ğını,
Çin'den, Avrupa'ya kadar hiç bir Sünni Türk'On
Yezid'i sevmediğini ve çoctığuna Yezit adı vermediğini bildirdi. Sezgin Alevi - Sünni ayr ı lığının lslamın
ilk y ı llar ı na dayandığını, Türklerin o yıllarda daha
Müslüman olmadıklarını, onun için o yıllardaki olaylarla ilgisi olmayan Türklerin birbirini suçlamaması
gerektiğin i anlattı.

Müftü ve imamlar arasında Alevi kökenlilerin yok
denecek kadar az olmasının Alevi vatandaşların
çocuklarını imam hatip liselerine ve ilahiyat
fakü ltelerine göndermemelerinden kaynaklandığın ı
belirten Sezgin, "Diyanet'te müftü, müfettiş olmak
için Sünni olmak deği l , tahsil yapmak şarttır" dedi.
Sezgin , televizyondaki dini yayınlarda Alevil i ğin
işlenmesinin sorumluluğunun ise TRT'ye ait
olduğunu , Diyanetin bu ayırımlara kar ı şmadığını
söyledi. Sezgin'in sözleri Alevilerin çoğunlukta
olduğ u salonda alkışlarl a karş ıl andı.
Hüseyin PİROÖLU
Emekli

Prof.Dr. Abdurrahman GÜZEL
Gazi Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı
Bektaş-ı Veli'yi Araştırma Merkezi Başkanı
Toplant ıda Türk kültürü açısından Hacı Bektaş-ı
Veli'yi Araştı rma Merkezi Başkan ı Prof. Dr. Abdurrahma n Güzel de bir ko nu şma yapt ı. Güze l
konuşmasınd a, Hacı Bektaş-ı Veli'yi Araştı rma Merkezini neden ku rdukları n ı anlatarak, Alevilik ve Hacı
Bektaş· ı Veli'nin daha iyi anlaş ılması için ilmi usullerle araşt ı rmal ar yapılacağın ı bu konuda bir de
sempozyum d ü ze n leneceğ ini anlatarak, bugüne
kadar Almany a gibi ülkelerde bile Alevilik
ara ştı rılı r k en ül kem izde böy le bir a r aştırma
y ap ılm amas ına dikkat çekti.

Abdülkadir SEZGİN

Diyanet işleri Başkanlıgı Başmüteııişi

Alevilerin de Sünnilerin
de inancının temeli Allah
o l duğunu,
Ay inl erinde
önce
Allah'a
sonra
Hz.Muhammed'e, sonra
Hz .Ali'ye,
12 imam ve
Hacı Bektaş - ı Veli'yi zikrettiklerini anlatan Piroğlu ,
Aleviler de Sünniler kadar
müslümandır, dedi .

Mehmet YAMAN
Ô{)reımen

Karşı l ıklı

olarak
verilen kötü
tanıtmanın önüne geçilmesi
ge rekt iğ i ni anlatan Yaman, ,
8 yüzy ıl önce Erzincan'da
yerleşen ve ilk Türk adı ile
(Ocak) köy kuran kafilenin kendi köyleri olduğunu
belirtti.
çocuklara

Hüseyin ÇELiKCAN

Aıaıürk Kültür Merkezi Türk Şiveieri ve Rusça Kursu

Genel Sekreteri

Alevilerle Sünnilerin birbirlerini di n lemenıele rı n 
den arala rınd a ol u ş an u z akl ı ğ ı n , birbirlerini tanıma

Alevilik ve Sünniliğin tarihçesine değ in en
Çelikcan, Kerbela ve Ali hadiselerinin Türklerin
lslama giri şinden önce gerçekleştiğini ama siyasi
olarak içimize yerleştirildiğini belirtti.
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"GÜNÜMÜZ
DÜNVASINDA

İSLAMIN GELECEGİ VE
TÜRKİYE"
Dr.Recep Kılıç
Ankara Üniversitesi lıahiyat Fakültesi ôgr.Gôr.

"Günümüz Dünyasında lslamın Geleceği
ve Türkiye, başlıklı son derece iddialı bir konunun bir sosyolog, bir psikolog, bir iktisatç veya
bir felsefeci tarafından son derece farklı
boyutlardan farklı şekillerde ele alınması her
zaman mümkündür. Tabii ele alındığı değişik
boyutlara göre farklı bir takım neticelere de
ulaşılması doğal karşılanmalıdır. Mesela, bir
sosyolog toplumun geçirmekte olduğu sosyal
değişim ve gelişim olgusundan hareket ederek sosyolojik bir takım tesbitlerde bulunacaktır. Bir psikologda bu sosyal değişim ve
gelişimin psikolojik temellendirmesini yapabilir .
Sözleriyle konuşmasına başlayan Kılıç,
konuşmasına devamla;
"felsefeci konuyu
hem etnik hem de aksiyolojik açıdan ele alma
imkanı vardır. Yani felsefeci bu konuyu hem
ahlak bazında hem de değerler bazında inceleme ve irdeleme şansına sahiptir. Benim konuya yaklaşımım ise felsefeyle uğraşan bir ilahiyatçının yaklaşımı olacaktır.

Kısaca lslamın

geleceği

meselesi zaman dilimi olarak
günümüz dünyası noktayı nazarından ele
alınacak
ve fakat
Türkiye zemininde tahlil
edilecektir. Bunu yaparken de öncelikle
günümüz dünyasında
kendi açı-mızdan ayırd
edici va-sıfların ı ana
başlıklar halinde tesbit
ederek
işe
başlı yacağız .

.
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Günümüz dünyası
derken dünyamızın zaman içinde bir değişim

geçirmekte olduğu ger-çeğinin altını çizmiş
oluyoruz. Gerçekten de bugün içinde
yaşadığımız dünya iktisadi, siyasi, ilmi ve teknolojik gelişmeler açısından değil , 1oo yıl
öncesine 1O yıl öncesine, göre bile son derece farklı bir ufukları olan ve o nisbette de farklı
problemleri olan bir dünyadır. Batıda
gerçekleştirilen sanayi devrimini takiben elde

edilen teknolojik gelişme sonunda hiç değilse
batı insanının refah düzeyinde gözle görülür
bir yükselme katettiği olgusal bir gerçektir.
Ancak özellikle batıda ulaşılan bu refah
düzeyinin faturası maalesef bütün insanlığa
çıkarılmıştır'' dedi.
Kılıç konuşmasında , gelişen tekn9loji ve
ulaşılan nükleer silahlar yüzünden beşeriyetin
ilk defa kendi kendini imha etme imkanına
sahip olduğunu , insanlığın elde edilen teknolojik gelişme sonunda ahlaki ve insani
değerlerden uzaklaşılmış ve gayri ahlaki
olduğu kadar gayri insani olana yöneldiğini ,
radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları ile
içinde yaşanılan dünyada meydana gelen bir
hadisenin tüm insanlığı etkileyecek şekilde
dünyanın kurulduğunu , bunun sonucu olarak
günümüzde meydana gelen sosyal
değişimlerin önceki dönemlerle kıyaslana
mayacak kadar hızlı gerçekleştiğini anlattı,
Konuşmasına devam eden Kılıç ; "Tabii pek
çok yönden değişen ve gelişen günümüz
dünyasında bu gelişen ve değişen görünür
hadiselerin arka planından değişmeden her
dönemde sabit kalan bir takım şeylerin
varlığına da burada dikkat çekmeden geçmek
istemiyorum. Filistin'de, Cezayir'de, Kıbrıs'ta ve
nihayet Karabağ'daki hadiseler ve bu hadiseler karşısında Batı insanının aldığı tavır
göstermektedir ki ulaştığı teknolojik seviye ne
olursa olsun Türk lslam alemi karşısındaki
batının tavrı hiçbir zaman değişmemiştir. Bu
tavır bin sene önce ne ise bugün de aynı
şekilde devam etmektedir.
Değerler, dünyamızla ilgili bir başka ifadeyle manevi çevremizle ilgili burada muhakkak
işaret edilmesi gerektiğine inandığım bir problemimiz daha vardır. Bu problemde kitle
iletişim araçları aracılığı ile insahımızın adeta
bir değerler bombardımanı ile karşı karşıya bu-

19
lunuyor
şılaştığı

olmasıdır.

bu yeni

Kar-

değerler

karşısında insanımız akıl
ların

indiğinden

süzüle

oluşan

değerlerine

süzüle
kendi

yabancılaş

ma, kendi ölçütlerini
seçememe ve daha da
önemlisi çarpık bir şah
~iyet oluşmasına, çarpık
bir şahsiyetlenme ile karşı
karşıyadır . Türk insanı
radyo programları , video gösterileri, kablolu ve
uydu televizyon yayınları ile kendisini
ülkesinde kendine tamamen yabancı bir kültür
içinde bulmuştur. Bu yabancı kültürün tesiriyle
öyle bir şaşkınlığa düşmüştür ki, kimi zaman
noeı yortusunu kutlamak için kiliseye gitmeye
başlamış , kimi zamanda kolye yerine boynuna
Hz. lsa'nın çarmıha gerilişini simgeleyen ve
topyekün Hıristiyan dünyasının ve Hristiyanlığın son derece önemli bir simgesi olan
haç işaretini boynuna kolye olarak asabilecek
şaşkınlığa düşmüştür . Yabancı filimde kilise ,
huzur bulunan kutsal bir mekanı temsil etmekte , papaz bir sevgi timsali olarak gözükmektedir.
karşı yerli programlarda Türk
sunulan çağdaş insan tipinin din ve
diyanet gibi terimlerle, cami, cemaat, ezan ve
kamet gibi dini terimlerle alakasız, uzun
süreden beri zaten çağdaşlık ve laiklik gibi
kavramlar yüzünden , o kavramlar adı altında
dini ve milli değerlerle insanımızın bağı kopuk
gibidir. Durum böyle olunca insanımızın , hiç
değilse bir takım insanımızın , cami yerine kiliseye gitmesi, haç işaretini boynuna kolye olarak asmas ı yadırganmamalıdır. Bu ülkemizdeki
kültür politikasının doğal bir sonucu olarak
kabul edilirse yanlış olmaz. Kendi ülkesinde
olmanın verdiği rehavet içinde yaşayan ve çok
kısa bir zaman içinde yabancı bir kültürle
karşılaşan insanımız , karşılaştığı bu kültürün
temel dinamiklerini sorgulayabilecek
donanımdan maalesef yoksun bırakılmıştır.
Başka kültürü sorgulayabilmek herşeyden
önce milli kültür zenginliklerini kendi
kültürünün temel dinamiklerini iyi kavramak ile
mümkün olabilmektedir.

buna

insanına

Kendi değerlerini seçemeyen insanımız ,
sözünü ettiğim bu yoğun değerler bombardımanı karşısında milli kültüründen utanır
ve sıkılır bir hale gelmiştir. Az önce de vurguladığım gibi bu tabii bir süreç olarak kabul edil-

melidir. Çünkü milli kültür değerlerimizi
ve bu değerleri geliştirmek durumunda olan daha doğrusu olması gereken resmi
kurumlarımız bir takım kavramlar adı altında
insanımızı adeta milli kimliğinden koparmak ve
yeni bir ulusal kültür oluşturmak sev dasındadırlar. Öbür taraftan milli kültür
değerlerinin lafını eden özel kurum ve kuruluşlarımız yanında, lslami değerlere saygılı ve
lslami kaygıları olan şahıslarımız bu değerler
erozyonu karşısında olması gereken bir
duyarlılığı göstermekten de acz içindedirler.
tanıtmak

Öncelikle Türkiye'de lslamın geleceği meselesini, lslamı Türkiye'de hak din olarak kabul
eden insanın geleceğ i problemi şeklinde
anladığımı belirtmek istiyorum.
Din nedir önce? Evvela din insan için ,
insanın ahlakileşmesi, bir başka ifadeyle
insanın gerçek manada insanileşmesi içindir.
Din Allah tarafından konulmuş ama insan
içindir. insan için Allah tarafından konu lmuştur . Din, insanın ahlakileşmesi , insanın
dünyada Allah'ın halifesi olabilecek bir
donanıma kavuşabilmesi için Allah tarafından
insan için konulmuştur.
Görülüyor ki din, Allah tarafından konulmuştur. Bu itibarla da diğer bütün beşeri disiplinlerden ayrılmaktadır. Zira beşeri disiplinlerin
tamamı var olanların ancak bir yönüyle ilgilenir. Var olanı bütünlük içinde kavrayan dindir.
Beşeri disiplinlerdeki tek boyutlu , mesela ilim
ve sanatta son derece bariz bir şekilde ortaya
çıkar. ilimde sadece akıl hakimdir. Sanatta ise
duygu ön plandadır. insanın duygu yönüyle
akıl yönüyle, sevgi yönüyle ve insanı bütün
boyutlarıyla kavrayan ve onu belirl i bir yere
ulaştırabilecek durumunda ve kurumunda
olan ancak dindir.
Dinin , dindarın şahsiyetini şekillendirmesi
sürecinde vahy in merkezi bir fonksiyonu
vardır. Ama vahyin bu merkezi fonksiyonunu
icra edebilmesi herşeyden önce vahyin
anlaşılmasına bağlıdır. Layıkıyla olmadığı takdirde vahyin lslam noktayı nazarından ,
Kur'an-, Kerim insan üzerinde anlaşılmadığı
takdirde, Kur'an-, Kerimin insan üzerinde herhangi bir tesir yapmasını beklemek muhaldir.
Bu sebeple Türkiye'de lslamın geleceği meselesinde Kur'an'ın anlaşılması meselesi bahsini
başlı
başına önemli bir konu olarak
görüyorum" dedi.
Konferans dinleyicilerin
cevaplarla sona erdi.

soruları na

verilen
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TÜRKİYE BENİM İÇİN BİR
MASAL ÜLKESİYDİ
Vakfımızın düzenlenen "Münacat" yarışmasına Azerbaycan'dan katılarak dereceye giren
şair Mehmet Araz ile görüştük.
- Tii.rkiye'ye bu kaçıncı gelişiniz?

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

ağaçların.,

durduğunu

falan

baş

aşağı

sanırdım.

NebiGeldim ve

leyim böyle şeyler işte.
gelinebilecek bir yer olduğunu
gördüm. Çok şükür.
- Ne mrıksrıtlrı gelmiştiniz?
Mehmet Araz: Türkiye Diyanet Vakfı'nın geçen yıl açtığı
"Münacat" yarışmasına Azerbaycan'dan iştirak ettim ve ödüle
lcıyık 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 yaparlardı . 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,
çınarlarınuzı 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.
Orrıd«

lırıleıı

lırıııgi

işle

nıeşgıılsiinüz?

Mehmet Araz: "Azerbaycan
Dergisi'nin" baş redaktörüyüm. Bu dergi çevre kirliliğiyle mücadele eden, çevre korumasına yönelik yayın yapan bir
dergi. Hatta bı.ı sahadaki tek dergi
diyebilirim.
- Azerbrıycnıı 'drıki çevre problen-ıleri neler?
Tabiatı

Mehmet Araz: Havamız kirlendi, ırmaklanrnız 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 sızıntısı, burada petrol
gölleri ve batakların oluşmasına
sebep oldu. Güzel vatanımız
hayatı ve canlılığı tehdit eden bir
kirlilikle başbaşa bırakıldı. Sömürünün en kaba biçimi tatbik
edildi.
- Tiirkiye'de sizi lınyrete düşü
ren şey ne oldu?
Mehmet Araz: Camiler. Karşılarında hayran, donup kaldım.
- Son bir mesrıjıııız vrırmı?
Türkiye'deki okuma eksikliği,
özellikle şiirden uzaklaşma beni
yaraladı. Kardelerimiz, vatandaşlık borçlarının başta geleninin
kendi şiirini bilmek olduğunu
unutmamalı.

Allah'ın işi işte.

diııi

Azerbrıycrııı 'dn
nzevzulrır

şiirler · ihıenıli

günümüzde

i.i:.eriııe

ynzılmış

bir yekun tutuyor

mu?
Mehmet Araz.: Hayır. Yeni
yeni başlcıdı. 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 Cwnhurbaşkanı
Mehmet Emin Resulzade'niıı Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.
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Türkiye Diyanet Vakf ı Haber Bülteni

VAKFIMIZ TARAFINDAN OKUTULAN
KORELİ ÖGRENCİLERİN AİLELERİ
VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ
Uzakdoğu'da Türk varlığının,
Türk kültürünün, sanat ve medeniyetinin tanınması ve lslam
Dini'nin öğretilmesi amacıyla,
Vakfımız tarafındatı 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 İnş.Müh.Fak.

2) Abdurrahman Jung: 9 Eylül
Ünv. llahiyat Fakültesi.
3) Osman Park: Boğaziçi Ünv.
1kt. İdr. Bilm. Fak.tkt.Bl.
4) Said Seong: Ankara Ünv.
ilahiyat 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
alakantn 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. Çocuklarımız 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 kültür 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 gqnderip
size emanet ettik. Ama ilk
adına

başlangıçta

bir endişemiz de
Acaba bu çocuklar başka
bir kültür 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 sw1Uyoruz. 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

o lacağız.

sizleri de Kore'de görmek

isteriz.
Biz Türkiye'yi buraya gelmeden önce, Kore Harbi esnasmda
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
çocuklarunızı 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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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIGl'NCA
GERÇEKLEŞTİRİLEN 1991 Yl·LI

HAC ORGANİZASYONU
ÜZERİNE NOTLAR

Geçen sayımızda başladığımız Diyanet işleri Başkanlığı'nın 1991 yılı hac organizasyonu ile ilgili
olarak ülkemizde yapilal} çalışmalardan , pasaport ve vize işlemlerini anlatmış , hacılarımız için Cidde
Havaalanında , Mekke ve Medine'de yapılan çalışmalardan genel olarak bahsederek, Diyanet işleri
Başkanlığı Hac Sağlık Ekibinin yaptığı hizmeti belirtmiştik. Bu sayımızda hac yolculuğu öncesinde
hacı adayları için tek tip elbise, zemzem bidonu, şemsiye ve künye hazırlatma çalışmalarını anlatacak, Suudi Arabistan'da hizmet yürüten diğer ekiplerden bahsedeceğiz.

MALZEME ALiM i
Uzun hac yolculuğu sırasında hacılarımızın
daha rahat hareket etmeleri, sıcak hava
şartlarından korunmaları, büyük kalabalıkların
toplandığı Mekke ve Medine'de tanınmaları
amacıyla Türk hacılarına özel hazırlattırılan tek
tip elbise, sağlık şartlarına uygun yatak,
güneş çarpmasından ve sıcaktan korunmak
üzere şemsiye , zemzem bidonu , seyahat el
çantası ve hacılarımızın kimliğini belirten künye
ve yaka kartı dağıtılır.
Yukarıda saydığımız, bu malzeme Hac işleri
Yüksek Kurulu kararı ile ihale yoluyla alınır.
Vakfımızca hazırlattırılarak hacı adayı sayısına

göre illere gönderilir.
Organizasyonda çalışan görev/ıJere yemek dağıtımı.

AYNİYAT

EKİBİ

Diyanet işleri Başkanlığı Organizasyonu ile

Turkiye Diyanet

Vakfı
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Mekke ve Medine 'de görev yapan tüm
görevlilerin yiyecek ve içecek maddeleri Ayı:ıiyat Ekibince temin edilir ve diğer hac
görevlilerinin hizmet yürüttüğü bölge ve evlere
bu ekip tarafından dağ ıtılır. Ayniyat Ekibi Arafat, Mina ve Muzdelifede de ayn ı hizmetlerine,
kurduğu istasyonlarla devam eder.
KiRALAMA

EK iBi

1991 y ı lı hac mevsiminde Mekke ve Medine'de hacı larım ız için evleri kiralamak, evlerin
kapılarını numaralamak, bölgelerin harita ve
krokilerini çizerek evleri bunlar üzerinde
göstermek, evlerin eksiklerini tesbit ederek, ev
sahiplerince bu eksikliklerin giderilmesini
sağlamak görevlerini yerine getirmektedir.
Hacı adayının , Türkiye'den ayrılmadan hangi
evin hangi odasında kalacağı Kiralama Ekibi
taraf.ından belirlenmektedir. Ayrıca Arafat ve
Mina'da hac ı adaylar ı mıza yetecek sayıqa
çadır kurdurulması da bu ekip tarafından organize edilir.
Mekke ve Medine'de organizeyi sevk ve
idare etmek , hacılarımızın çeşit li problemlerini
halletmek, kafile başkanı ve din görevlileri ile
irtibatı anında sağlamak üzere birer hac idare
merkezi ile Mekke'de bölge hac büroları kurulur.

Hacılarımızın kaldığı

KAY IP

VE

açılmıştır.

Tek tip Türk bayraklı elbisesi ile hac ım ız bu
merkezlere başvurduğunda , kay ı p ekibi elemanlarınca serv is araçlarına bindirilerek
kaldıkları evlere ve kafile başkanlarına
ulaştırılmaktadır.

Hac mevsiminde Mekke ve Medine'de
vefat eden hacı larımızın, Suud makamları nezdinde bütün işle mlerini yapmak ve konsolosluğumuza bu işlemleri götürerek ölüm tutanağı tanz im etmek üzere cenaze takip
e leman ları görevlendiril mişti r.

merkezi

CENAZE

EKİBİ

Yüzbinlerce Muslümanın hac ibadetini yerine getirmek üzere geldiği Mekke ve Medine
şehirleri, hac mevsiminde çok kalabalık olmaktadır.

Türk hacılarının kalabalık ve tanımadıkla'l'ı
bu ortamda kafilelerini kaybetmeleri ve
kald ı kları evleri bulamadıkları müşahade edilm iş ve Diyanet işleri Başkanlığı hac organizasyonu içinde kay ı p ekibi kurulmuş , Türk

çadır.

hacılarının yoğun olduğu bölgelerde ve Mescid-i · Haram yakınlarında kayıp merkezleri

Kayıp

evler

GÜZERGAH•,

Arafatta Türk hacıları için kurulan

1991 yılı kayıp merkezi çalışanları
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VAKFIMIZI TANIYALIM
Geçen sayımızda Vakfımızın kuruluşu ve amacını anlatmış. Diyanet işleri Başkanlığı'nı destekleme faaliyetlerinden sözetmiştik. Bu sayımızda diğer çalışmalarımızı anlatmaya devam ediyoruz.
CAMI VE DiNi AMAÇLI BiNALARA
YAPILAN YARDIMLAR

Cami
Türkiye'de her yıl yaklaşık 1200-1500 cami
ediliyor. Yurt dışında, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan ırkdaşlarımız da bulundukları ülkelerde çeşitli camiler inşa veya
ihdas ediyorlar.
inşa

Diyanet Vakfı, merkez ve
yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm
cami inşaatlarına, bu camilerin donatımına ve
işletilmesine
güçlü maddi destekler
sağlamaktadır. Sadece yurtiçindeki camilere
çeşitli yıllarda yapılan yardımların toplamı (Kocatepe Camii hariç) 12 milyarı geçmiştir.
Bugünkü değerlerde bu meblağ, 100 milyara
Türkiye

şubeleriyle

yaklaşmıştır.

Kocatepe Camii gibi Cumhuriyet
Türkiye'sinin en büyük milli ve dini eserini
Müslüman Türk milletinin hizmetine sunma
şerefi de Türkiye Diyanet Vakfı'na nasip
olmuştur. Kocatepe Camii, 600 kişilik konfe-

inşaatı devam eımektı-> otan Adana Merkez Camii

rans salonu. 800 araçlık otoparkı. 15.000
metrekarelik çarşısı, idare binaları, Diyanet
işleri Başkanlığı merkez binaları ile Cumhuriyet
döneminde inşa edilen camilerin en
büyüğüdür. Vakıf, bu büyük mabede çeşitli
yıllarda 1 O milyarın üstünde harcama
yapmıştır. Bu harcamaların da bugünkü
değerlerle yaklaşık 100 milyar olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Kocatepe Camii'nin temizlik, bakım ve koruma giderleri de Vakıf tarafından
karşılanmaktadır. Kocatepe Camii'ne verilen
hizmet ve caminin temizliği sebebiyle Türkiye
Diyanet Vakfı
UNESCO tarafından
ödüllendirilmiştir.

Kocatepe Camii dışında Vakfın desteklediği Adana Merkez Cami ve Konya Hacı
veyiszade Camii gibi büyük eserler vardır.
Ankara'da Çankaya'da, izmir'in Hatay semtinde Susuzdede tepesinde birer cami inşası
planlamış ise de; arsa problemlerinin
çözülemeyişi nedeniyle bu projeler henüz
Vakfımızca inşa ettirilen Kocatepe Camii.

gerçekleştirilememiştir.
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Özellikle Ankara'da çeşitli devlet dairelerindeki, yurtlar, fabrikalar, cezaevleri, okullar ve
benzeri yerlerdeki camilerin tefrişi Vakfımızca
yapılmaktadır. Benzeri hizmetler, il ve ilçe
şubelerimizce
de kendi bölgelerinde
sürdürülmektedir.

Kur'an Kursu
Kur'an kursları, Allah Kelamı Kur'an - ı
Kerim'in hıfzı ve öğretilmesi amacına hizmet
eden müesseselerdir. Sayıları 5 bine yaklaşan
Kur'an kursları binalarının inşa edilmesi ,
onarılması , işletme giderlerinin karşılanması ,
öğrencilerin korunması , iaşe , eğitim ve öğretim
giderlerinin temini, Vakfın başl ıca faaliyet konuları arasında yer almaktadır.
Halen 649 adet Kur'an kursunun mülkiyeti
Vakfımıza ait bulunmaktadır. Yaklaşık 5 bin
civarındaki Kur'an kursunun hemen tamamına
yakınının işletme giderleri Vakfımız şubelerince
karşılanmaktadır. 1991 yılı itibariyle bugünkü
değerlerle
Kur'an Kurslarına toplam
1O.179 .941 .251 .- TL. harcanmıştır .

Müftülük Sitesi
11 ve ilçelerde din hizmetlerinin en üst seviyede temsil edildiği , planlanıp yürütüldüğü
müftülükler, geçmişte bu hfzmetin onuru ile
uygun düşmeyen yerlerde hizmet görüyordu.

Mülkiyeti

Vakfım ıza

ait Sakarya Müftülük Sitesi

Mülkiyeti

Vakfımıza

ait mezitli Kur'an Kursu

Müftülüklerin müstakil ve müsait hizmet binalarına kavuşturulması, Vakfımızın önem verdiği
hizmet ve faaliyet konuları arasında yer alıyor.
217 müftülük hizmet binası
mülkiyetinde bulunuyor. Şubemiz
bulunan 760 il ve ilçede müftülüklerin devlet
bütçesinden karşılanamayan tüm ihtiyaçları,
Vakfımızın
buralardaki
şubelerince
karşılanmaktadır. 1991 yılı itibariyle bugünkü
değerle
müftülük siteleri harcamaları
9.572.454.189.- TL'yi bulmuştur.
Halen

Vakfımızın

Tüm il müftülüklerimiz fax'a, büyük il'lerdeki
il müftülüklerimiz bilgisayara kavuşturulmuştu r.
Bir program dahilinde diğer il müftülükleri ile
büyük ilçe müftülükleri de bilgisayara
kavuşturulacaktır.

Fatih Müftülük Sitesi
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KiRiM TATAR MİLLİ M~CLİS BAŞfSANI
MUSTAFA ABDULCEMIL KIRIMÔGLU
VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ
Kı rı m

Türklerinin vatan, hürriyet ve insan
savunucusu ... Herkesin
Sovyet d iktatöryas ı karşıs ın da s u st uğu bir
dönemde, hapislere, sürgünlere, işkencelere
rağmen, koca bir impa ratorluğa karşı tek
baş ı na kafa tutan kahraman ... 21 yıl Rus zindan larında ve sürgürtıerde çile çeken mücahit
Kı rı m Tatar Milli Meclis Başkanı Mustafa Abdulcemil KIRIMOGLU bir heyetle Vakfımızı ziyaret
etti.
Heyetin Vakf ı mızı ziyareti münasebetiyle
Diyanet işleri Başkan Vekili M.Nuri Yılmaz ve
Mütevelli Heyeti üyelerimizin de kat ıld ı ğı bir
ha kları davasının yiğit

toplantı yapıld ı.

Top l ant ıda

ilk

,nüşavirler,

yardımcılar ve camilerde
görevliler bulunmaktadır.
Bu gün dünyadaki tüm lslam ülkeleri arasında
böyle bir din kuruluşu, din teşkilatı yalnız
Türkiye'de vardır. Diğer ülkelerde bu yoktur.
Din eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yapılır. 400'e varan imam-hatip lisesi ve 9 ilahiyat fakültemizle yine lslam ülkeleri arasında
din eğitimi yönünden en iyi olan Türkiye'dir.
Diyanet işleri Başkanlığı'nın bütçesi devlet
tarafından karşılanır" dedi.
Daha sonra söz alan Mustafa Abdulcemil
Kırımoğlu da; "Uzun yıllardan beri verdiğimiz
mücadelenin neticesi şu ki, bu güne kadar
anayurt Kırım'a 166 bin Kırım Türk'ü dönebildi.
Bu rakam eski Sovyetler Birliği'nin içinde

sosyal

görevlendirdiğimiz

konuşmayı

Mütevelli Heyeti

Başkanımız Rıza Selimbaşoğlu yaptı.
Vakfımızı n ku ru l u ş gayesi ve faaliyetlerini
anlatan R ıza Se l imbaşoğ l u, Diya net i ş l eri
Başkan lığı'nın yapısına da değinerek şunları
söyledi; "Diyanet işleri Başkanlığı Türk Anayasasında yer almış anayasal bir kuruluştur.
Cumhuriyet ilan edildikten sonra Diyanet işleri
Başkanlığı anayasal bir kuruluş olarak kurulmuştur. Diyanet işleri Başkanlığı yoluyla
Türkiye'de din hizmetleri yürütülür. Diyanet
işleri Başkanlığı şu andaki kuruluş itibariyle 5
muavini, bir çok daire başkanı ve 80 bin personeli ile Türkiye çapında ve Türklerin bulunduğu Avrupa ülkelerinde teşkilatlanmış büyük
bir kuruluştur..Türkiye'de dinimizin itikat ve ibadetle ilgili hükümlerinin yerine getirilmesi Diyanet işleri Başkanlığı'na aittir. 80 bin personelimiz arasında bütün camilerdeki imam hatipler,
S000'in üzerindeki Kur'an kursu görevliler, 9
eğitim merkezindeki görevlileri, Avrupa'daki

yaşayan, Kırım'da yaşayan yurttaşlarımızdan

ancak üçte biridir. Ama bunların birçoklarının
Kırım'da normal evleri yok, bazıları elektrik, su
olmayan iğreti yapılarda, diğerleri çadırlarda,
zeminliklerde, bazıları da akrabalarının evlerinde yaşıyorlar. Şu anda milli medeniyetimizi ve
eğitimimizi canlandırma meselesi de gayet zor
durumda. Hemen hemen 50 yıl süresince
Kırım'daki bütün Türk eserleri yok edilmiş ,
bütün dini müessese/erimiz kapatılmış durumdadır. Ezan sesine hasret kaldık." dedi.
Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, din adamları n ın ya Sibirya'ya sürgün edildiklerini ya da
öldürüldüklerini ifade etti. Kırımoğlu ,
"Komünist rejim camilerimizi domuz ahırı, ateist
müze ve tımarhane yaptı. Çoğunu da buldozerle yıktı. Şu anda sadece iki camimiz var.
imam ve müezzinimiz de yok. Bu günlerde
yardıma muhtacız" şeklinde konuştu. Cemiloğlu cami kurmak için arsa aldıklarını , ancak
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maddi yönden çok zayıf oldukları nı, camilerde
halka dini öğretece k imam ve müezzinlerinin
o l madığın ı ve acilen imamlara da i htiyaçları
old uğunu

vurguladı.

Mütevelli Heyeti

B aşkanım ı z R ıza

başoğ lu , Vakfı m ızı n imkanları

KAZAK iSTAN
Kazakistan

Selimölçüsünde ken-

dilerine yard ım yapacakl arını belirterek, lslam
dinini ö ğretmek üzere buradan görev liler
gönderme yerine, oradan öğ r e n c il er i n
gönderilmesi ve burada çok k ı sa sürede
yeti ştirilere k imam olarak geriye gönderme teklifinde bulundu. Ay rı ca, Türkiye Diyanet Vakfı
olarak her türlü ya rd ım ı yapmaya haz ır

HEYETi
Milletlerarası

Türkoloji Merkezi
Hakim Omarov ve Kazakistan
Genç Alaş Gazetesi Genel Direktörü Murat Duysenbayev Vakfımızı ziyaret ederek Mütevelli Heyet
Üyesi ve Genel Müdür Vekili Niyazi Baloğlu ile
Başkan Yardımcısı

görüştü ler.
Birliği'nin dağılmasından sonra
ilan eden Kazakistan'da dini yayınlara
büyük ihtiyaç duyulduğunu belirten Hakim Omarov,
Türkiye Diyanet Vakfından başta Kur'an-ı Kerim
olmak üzere dini, milli, kültürel ve sosyal kitapların
gönderilmesini, ayrıca dine susamış halk için, din
görevlisi gönderilmesini, Kazakistan'dan Türkiye'ye
din eğitimi için gönderecekleri öğrencilere öğrenim
bursu verilmesini, ihtiyaç duydukları daktilo, fotokopi ve faks gibi ci hazların temin edilerek ülkelerine
gönderilmesini istedi.

Sovyetler

bağımsızlığını

ÖZBE KISTAN

HEYETi

Çeşitli temas ve ınceıemelerde bulunmak üzere
Türkiye'ye gelen ve Vakfımızı ziyaret eden
Özbekistan Heyeti, Mütevelli Heyeti Üyesi ve
Genel Müdür Vekili Niyazi Baloğlu ile görüştü .
Heyette bulunan Özbekistan ' ın Harezm Vilayeti Dini
işler Sorumlusu Hodji Ahmedjon Rahmetullah ile,
Taşkent'te faaliyette bulunan Mehir ve Şefkat yaktı
Başkanı Hocayev Sabahocaoğlu, Vakfımızdan bazı
isteklerde bulundular.
Harezm Vilayeti Dini işler Sorumlusu (Milletvekili) Hodji Ahmedjon Rahmatullah; Özbekistan'da
yürütmekte oldukları din hizmetlerinin isteniien
şekilde yerine getirilmesi için Vakfımızdan, idarelerince gösterilecek bir yere cami ve Kur'an kursu

Vakfımız Mütevelli Heyeti üyesi ve Genel Müdür
Vekili Niyazi Baloğlu konunun değerlendirileceğini
ve Vakfımız imkanları ölçüsünde yardımların
yapılacağını belirtti.

inşa

etmesini, gençlerin tahsillerini yapabilmeleri
için imam-hatip binası, n,fjslüman topluluğa
dağıtılmak üzere dini yayınlar Kur'an kursu, imam •
hatip lisesi ve ilahiyat fakültelerinde tahsil yapmak
üzere Türkiye'ye gönderilecek öğre n cilere burs tahsis edilmesini istedi.
Özbekistan Cumhuriyeti Mehir ve Şefkat Vakfı
Başkanı Sabahocaoğlu'da Vakıflarının sosyal
amaçlı bir kuruluş olduğunu, esas gayesinin fakir,
muhtaç, dul ve yetimlere yardım etmek olduğunu ve
bölgelerinde halen yaklaşık 30 bine yakın yetim
çocuk bulunduğunu belirterek, dağılan Sovyetler
Birliği'ndeki son gelişme l ere paralel olarak,
ülkesinde yaşanmakta olan ekonomik sık ıntı sebebiyle zor durumda olduklar ı nı beyan etti ve
Vakfımızdan vefat eden vatandaşlar ı için bir gasilhane inşa etmesi, fakir, muhtaç, dul ve yetimlerin
ihtiyacı olan, t ı bbi ilaç, yağ, un, şeker, makarna,
bisküvi, nohut ve fasulye gibi yiyecek ihtiyaçları ile
giyecek eşyası gönderilmesi, uygun bir yere acilen
hastane inşa ettirilmesi ve diğer ihtiyaçlar için
maddi yard ım talebinde bulundu.
Vakfımı z Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel Müdür
Vekili Niyazi Baloğlu da Vakfımı z ın kuruluş amacını
ve Vakfımızın yaptığı faaliyetlere değinerek, dış
Türklere yapılan yardımları anlattı. Sözkonusu taleplerin Diyanet işleri Başkan l ığı bünyesinde
o luşturulan yurtd ışı icra komitesinde incelenerek
de(lerlendi rileceğini belirtti.
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İNSAN VE KÜLTÜR OCAGI
TÜRK DÜNYASI KOMİSYONU
insan ve Kültür Ocağı Türk Dünyası Komisyonundan kalabalık bir heyet Vakfımızı ziyaret etti.
insan ve Kültür Ocağının faaliyetlerini anlatan
heyet, Türk Cumhuriyetleri hakkında düşüncelerini
ve ileriye dönük planlarını anlattılar.
Vakf ı mız Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza Selimbaşoğlu'da, Vakfımızın elindeki tüm imkanlarla Türk
dünyasına yardımı sürdürdüğünü anlattı.

yaşıyoruz "

BOSNA-HERSEK

Bosna-Hersek Başbakan Yard ı mcısı Muhammed
Çengiç, Vakfımızı ziyaret ederek Mütevelli Heyeti
Üyesi Kemal GÜRAN ile görüştü.
Bosna-Hersek'te müslümanların durumlarını anlatan Çengiç "Tarih boyunca en kötü dönemimizi

dedi.

Osmanlı'nın yık ıl ması

ile başlayan zorlukların
bugün katledilme boyutlarına vardığını belirten
Çengiç, "Kendini Türk ve Müslüman gören BosnaHersek halkına biran önce yardım yapılryıalı, yoksa
orda Türk'te, Müslüman'da kalmayacak" dedi.
Sırpların yardım yapılmasını da engellediğini belirterek bugüne kadar Türkiye dış ı nda hiç bir
müslüman ülkeden yardım görmediklerini,
Türkiye'den de daha fazla ilgi ve yard ı m beklediklerini söyledi.
Mütevelli Heyeti Üyesi Kemal GÜRAN,
Vakfımızın son dönemlerde tüm müslüman Türk topluluklarına yardım yapt ı ğını belirterek Bosna-Hersek
halkına yardım yapmak üzere, yardımlar ı n BosnaHersek'e ulaştırılabilmesi hususunda Dışişleri Bakanlığı ve Kız ı lay nezdinde gerekli girişimlerin
yapıld ı ğ ı nı, ulaşım imkanın ı bulunduğu anda BosnaHersek halkına yardımlarımız ı n ulaştırılacağını belirtt i.

TÜRKiSTAN
Tataristan Milli Araştırmalar Okulu Müdürü Ferit
Yusuf ve Türkistan Din işleri Başkanı llgızar Habibullah, Vakfımızı ziyaret ederek Mütevelli Heyeti
Üyesi Kemal GÜRAN ile bir görüşme yaptı.
Ferit Yusuf görüşmede, Türkiye Milli Kültür Vakfı
ile işbirliği yaparak bir Kur'an Okuma Alfabesi
hazırladıklarını, bu alfabenin Kiril harfleri ile Tatarca
10 bin adet bastırılacağını ve Tatar Özerk bölgesine
gönderi l eceğini belirterek, Türkiye Diyanet
Vakfı'nında bu alfabeden bir miktar daha
bastırmasını , Kiri! harfleriyle ve Tatarca Kur'an-,
Kerim Meali ve çeşitli tür dini yayın göndermesini,
ihtiyaç duydukları fotokopi makinasının alınmasını
ve bir matbaa kurmasını istedi.
llg ı zar Habibullah'ta görüşmede, Türkistan'da
ve ilaç yard ı mına ihtiyaç bu l unduğunu, Türkiye
Diyanet Vakfı'ndan bunu istediklerini belirtti.

gıda

Mütevelli Heyeti Üyesi Kemal GÜRAN, "Belirtilen
ihtiyaçların Vakfım ı zca bilindiğini ve bu ihtiyaçların karşılanmas ı için yoğun bir faaliyet
dönemine girild i ğ i ni belirterek, imkanlarımız
ölçüsünde bu iht i yaç l arın karşılanmasına
çalışacağız" dedi.
bu

Türkiye Diyanet

Vakfı
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FAALiYETLERi

HAYRABOLU MÜFTÜLÜ K
SiTE SiNiN KA BA iNŞAAT!
TAM A MLAN DI

256 m2'1ik alanda inşa edilen Müftülük Sitesi ve Kur'an Kursu'nun kaba inşaatı tamamlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Hayrabolu Şubesi
tarafından bugüne kadar yaklaşık 300 milyon
TL. harcama yapılan sitenin inşaat çalışmaları
hızla devam ediyor.
Müftülük sitesi müştemilatında; müftü lük
hizmet binaları, kitap satış bürosu, toplantı salonu, mescid ve personel lojmanları bulunmak-

Sitenin faaliyete geçmesiyle, faa liyetini
sürdüren ilçe müftülüğü ve Kur'an kursu daha
modern bir hizmet binasına kavuşacaktır.

tadır.

Müftü Yardımcısı, ilçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, çeşitli daire amirleri ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.
Kütahya Milletvekili Cavit Erdemir'in
açılışını yaptığı törende ilçe Kaymakamı
Ramazan Aksoy; Anayasanın kuvvetler
ayrılığı ilkesine dayandığını ve demokrasi~in kuralları gereği çok sesliliğin esas
olduğu, bu nedenle herkesin inanç
hürriyetine sahip olması dolayısıyla
inancının
değindi.

GEDİ Z SOGUKSU KÖYÜ
CAMİİ TÖRENLE İ B ADETE

AÇ ILDI

Gediz Soğuksu Köy Camii düzenlenen bir törenle ibadete açıldı.
Törene Kütahya Milletvekili Cavit Erdemir, ilçe Müftüsü Servet Aydın, il

gereğini

yapabileceğine

Kütahya Milletvekili Cavit Erdemir'de; "50-60 haneli bir köy halkının
böyle muhteşem bir mabedi vücuda getire bi ime le ri n in tek
açıklaması
inançlarının kuvvetinden başka bir şey
olamaz" dedi. ilçe Müftüsü Servet
Aydın da Müslüman Türk milletinin tarihi
boyunca, camilerin inşaasına büyük
önem verdiğini, toplumların bir inanca
bağlı oldukları sürece ayakta kalabildiklerini ve diğer Müslüman ülkeler için
Türki~e'deki böyle kubbeli camilerin bir
örnek oluşturduğu nu belirtti.

Mayıs
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KULA GÖKÇEÖREN KASABASI KUR'AN KURSU
KABA INŞAATI TAMAMLANDI
Arsası Vakfımıza

ait olan ve Vakfımız Kula
Gökçeören Kasa425 m2 inşaat alanına sahip dört
Kur'an Kursunun kaba inşaatı ta-

Şubesince
basındaki
katlı yatılı

yaptırılan

mamlandı.
Ayrıca

Mehmet Sandallı isimli hayırsever
ilçenin değerli bir yerindeki arsasını
müftülük sitesi ve Kur'an kursu yapılması için
Vakfımıza bağışladı. 853 m2'Iik arsanın
yaklaşık değeri 800 milyon TL. Hayırsever
Mehmet Sandallı isimli vatandaşın arsasını
müftülük sitesi ve Kur'an kursu yapılması için
Vakfımıza bağışlaması, Kula halkı tarafından
da takdirle karşılandı.
ilçe Müftüsü, Mustafa Koçy iğit, müftülük sitesi için plan ve projenin hazır olduğunu ve
yakında inşaata başlanacağını belirtti.
vatandaş,

ORD U ŞUBEMiZiN KÜL TÜR
FAA L İYETLERi DEVAM E DiYOR

Ordu

Şube

Başkanımız

•

Halil Elitok'un

başkanlığında organize edilen ve lzmir Kültür

Sahnesi lsmail Gülnar Tiyatrosunca sahneye
konulan "Kaybolan Nesil" adlı oyun, gündüz
öğrencilere, akşam da büyüklere sahnelendi.
Özellikle orta dereceli okulların ilgi
gösterdiği ve çok sayıda öğrencinin katıldığı
tiyatro, büyükler arasında da ilgiyle izlendi.
Ordu'da ilk defa Türkiye Diyanet Vakfı
kanalıyla organize edilen bu çalışma, Ordulular tarafından büyük ilgi gördü ve bu tür faaliyetlerin devam etmesi istendi.

MÜFTU LUK SiTESİ
INŞAAT I N I N TEMELi AT ILD I
AC IGÖ L

Vakfımızca müftülük sitesi yapılmak üzere
ilçe merkezinde 230 m2'Iik arsa satın almış,
Belediyenin ve hayırsever vatandaşların
desteğiyle hemen çalışmalar başlatılarak temele ilk harç konmuştur.
Temeli
atılan
müftülük
sitesi
müştemilatında; 1 toplantı salonu, 4 dükkan,
1 Kur'an kursu, müftülük hizmet birimleri, Vakıf
Şubemiz , misafirhane ve 3 lojman bulunmaktadır.

•

1992

Türkiye Diyanet

Vakfı

MANYAS ŞUBEMiZ FAKIR VE
MUHTAÇ
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AiLELERE

YARDIMINDA

YiYECEK

KAHTA KUR'AN KURSU i NŞAAT !
T AMAM L AN Dl

BULUNDU

Manyas Şubemiz, ilçe ve köylerdeki 20
fakir ve yoksul aileye Ramazan ayı dolayısıyla
birer yiyecek paketi vererek sevindirdi. Sıvı
yağ, margarin, pirinç, tuz, tozşeker, makarna,
un, sabun ve deterjandan oluşan yardım paketleri Manyas Şube Başkanı Bekir Şengün
tarafından bizzat yoksul ailelerin evlerine gidilerek teslim edildi. Ramazan ayında halkımızın
çevredeki dul, yetim, fakir ve yoksulları
gözetmek üzere daha hassas olmaları gerektiğini belirten Şengün "Dar ve kısıtlı imkanlarımızla ancak 20 aileye yardım yapabildik.
Halkımızın desteği ve katkısıyla daha çok aileye yardım yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kahta 'nın merk~zinde inşa edilen yatılı
Kur'an kursu, Vakfımız Şube Başkanı Hasan
Algül'ün başarılı ve tutumlu çalışmalarıyla
ucuza mal edilirken, altta yapılan 40 adet
işyerinin kira geliri de yurtta kalacak tüm
öğrencilerin her türlü bakımını karşılayacak,
Vakfımız tarafından 900 m2 alan üzerinde
inşa edilen 5 katlı yatılı Kur'an kursu , iki milyara mal edilmesi beklenirken köylülerin imece
usulüyle yaptıkları yardımlarla 800 milyona
mal edildi.

Önümüzdeki öğretim sezonunda 150
olan yurt binasında yer
alan 40 işyerinin 32'si kiraya verilmiş durumda
öğrenciyi barındıracak
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KIZ KU R'AN KURSU
HiZMETE

GİRDi
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Mülkiyeti Vakfımıza ait 352 m2'1ik arsa
üzerine, 1990 tarihinde inşasına
başlanan Fatih Kız Kur'an Kursu ve
Külliyesi tamamlanarak hizmete girdi.
Külliyenin müştemilatında 15 adet personel konutu ile Fatih Kız Kur'an Kursu,
iki adet iş yeri ve bir de depo bulunmaktadır.

DOMANiÇ

DİN

GÖREVLiLERiNDEN

ANLAMLI HİBE

Domaniç din görevlileri aralarında topladıkları para ile faaliyetlerin daha iyi
yürütülmesini sağlamak üzere bir binek araba
satın
alarak Vakfımız Şubesine hibe
etmişlerdir.

Bu örnek ve anlamlı
·ine teşekkür ediyoruz.
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TDV lslam Ansiklopedisi Okuyucu Ailesine
1

1

Katılın!..

Siz de

TDV İsl am Ansiklopedisi, geniş kapsam ı, özg ünlüğü , mükemmel
cilt d izayn ı ve baskıs ıy la Türk okurunun beğe nisini kazandı.

ÇÜNKÜ SAHASINDA BENZERSİZ
Bu eşsiz eser, Türk ve İslam kültür ve medeniyetiyle ilgili bilgilerin tamamın ı tüm detaylarıyl a okuyucunun i htiyacına sunmakta.

ÇÜNKÜ HER CİLDİ AYRI BİR BİLGİ HAZİNESİ
Maddelerin sunulma biçimi, zengin an l atı m ı ile, her cilt kütüphaneniz için başlı baş ı n a bir başvu ru kaynağ ı ni te li ği taşımakta.

ÇUNKÜ DİLİ ANLAŞILIR , SADE
TDV İ slam Ansiklopedisi, yaşayan türkçenin tüm özelliklerini taşı m akta . Her yaştan , her eğiti m seviyesinden insan ı m ızın anlayabil eceği bir di l ile sunulmakta.

ÇUNKÜ ÇAGDAŞ DİZAYNDA
Ansiklopedi, şık ciltleri, birinci hamur kağ ıda yapı l mı ş mü ke m meı
baskısı , özgün resim, harita ve gravürleri ile okuyucunun göz ve
gönül zevkine de hitap etmekte.

ÇÜNKÜ BİR YILDA İK İ ÇİLT
Çağdaş

teknolojinin ulaştığı en .son baskı tekniklerinden yararlanan T DV İslam Ansiklopedisi, bir yı lda iki cilt (Mart-Ekim) yayı m
lanacak.

ÇÜNKÜ AYRICALIK KAZANDIRIR
T DV İsl am Ansiklopedisi bütün bu özellikleri ile size, hacmi ve
çağdaş dizaynı ile kütüphanenize ayrıcalık kazandırır. Yeni abone
kampanyası ile abone olun, TDV lsıam Ansiklopedisi okuyucu ailesine katılın !
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