T

Ü R K

İ

Y

E

DiYANET VAKFI
HABER B Ü LTE Nİ

EKİM 1992

24

KUTLU DOGUM HAFTASI, TÜM YURTTA KUTLANDI

..

ıır @

-

ÇERNOBİL
FACİASINI
YAŞAYANLAR

ARAMIZDA

TÜRKİYE
DİYANET VAKFI

HABER BÜLTENİ
Ekim 1992 ·-

Sayı:

24

SAHiBi

Türkiye Diyanet Vakfı Ad ına
Niyazi BALOGLU
Mütevelli Heyet Üyesi
Genel Müdür Vekili

•
Yayın

Koordinatörü

Şevki ÖZKAN
Genel Müdür Yardımcısı

•
Yazı işleri Müdürü ve Yayına
Hazırlayan

Selahattin AYVAZ
Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müşavir V.

•
Fotoğraf:

Yüksel SEZG İN
Hasan ÇALIŞKAN

•
Adres:
Dr. Mediha Eldem Sok.
N0: 89 06640
Kocatepe-ANKARA
Tel: 41712 35 · 41712 45
Fax:4181900

•
Dizgi-Baskı:

Türkiye Diyanet Vakfı
Yayın Matbaacılık ve ncaret işletmesi
Bayındır Sokak No: 55 Kızılay/ANKARA

Tel: 425 27 75 - 418 59 49
Fax: 4170009

BAŞYAZI

DÜNYA, SEVGİ ÜZERİNE YENİDEN KURULACAKTIR ...
lslamiyet, milletimizin kutlu güç kaynağıdır. Milletimiz bu kaynaktan kuvvet
alarak dünyaya hükmetmiş, insanlığa adaleti öğretmiş, muazzam bir medeniyet
vücuda getirmiştir. İslamiyet, bizi millet yapan en yüce değerdir. Kimliğimizdir,
gururumuzdur. Türk-İslam Medeniyeti muazzam bir tecrübedir. Bu tecrübenin
altında ilim, tefekkür, sanat; her alanda muhteşem abideleriyle yer almaktadır.
Son iki asırdır bu muhteşem abidelerin benzerlerini meydana getirmekte zorlandık. Müslüman milletlerin tekrar eski satvetlerine kavuşmaları , büyük ölçüde
bu abideleri vücuda getirebilecek potansiyelin varlığına bağlıdır.
İslamiyeti bütün hurafelerden arınmış şekilde halka öğretmeyi ve İslam kültürünün gelişmesini hedefleyen Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu tarihten bu
yana bir kültür ve medeniyet hamlesi için gerekli ortamı oluşturmayı, hiç olmazsa
böyle bir ortama katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Fuzuli'nin Na't'ına benzer bir
na't bugün de yazılabilsin ve müslümanlar bu na'tı büyük bir haz ile okuyabilsin
istiyoruz. Günümüzün edebi formları içinde ve günümüzün edebı akımları dilinde dinı edebiyatı canlandıralım diyoruz. Peygamber Efendimizin hayatı bir
roman üslubu içinde kaleme alınsın ve sençler sanat değeri olan bu roman_ı haz
duyarak okusunlar istiyoruz. Günümüz lslam tefekküründe Türkiye bütün lslam
dünyası içinde çok önemli bir mevkie sahiptir. Ülkemiz çok değerli ilim ve fikir
adamlarına ve bunların kaleminden çıkma, dik~ate değer araştırmalara, tefekkür
eseri kitaplara sahiptir. Bu mütefekkirlerimizle halkı yan yana getirelim, halkımız
ilim dünyasındaki son gelişmelerden haberdar olsun, istifade etsin; böylelikle
canlı bir kültür ortamı, fikir teatisi ortamı meydana gelsin istiyoruz.
ihdas ettiğimiz Kutlu Doğum Haftası, bu amaca hizmet etmek için düşünülmüştür. Mevlid, bu niyetimiz için "Kutlu" bir vesile addedilmiştir.
Halkımızın peygamber sevgisini biliyoruz. Değişik İslam ülkelerini dolaştım.
Müşahadelerime dayanarak size rahatlıkla ifade edebilirim. Bizim milletimiz
kadar peygamberine aşkla bağlı, peygamber sevgisi ile dolu bir başka millete tesadüf etmedim. Bakın askerine, peygamberine izafeten "Mehmetçik" adını vermiş.
Peygamberimizin doğumunu anlatan Mevlid metinleri ve bu mevlidlerin her vesile ile okunması ve dinı bir ibadet vecdi içinde dinlenmesi, hemen hemen
münhasıran bizim milletimize mahsustur. Türk Milleti kurtuluşunu, dirliğini, düzenini, acılara katlanmasını peygamber sevgisiyle ifade etmiştir. Düğünde,
ölümde, neşeli ve üzüntülü günlerde hep Mevlid okuturuz. Türk Milleti dışında
buna tesadüf edemezsiniz.
13. Yüzyılda ilk mevlid merasimlerini ihdas eden Muzafferüddin Gökbörü,
Erbil'de bu vesile ile günlerce, haftalarca süren merasimler tertipliyordu. Erbil
Atabegi Gökbörü'nün amacı bu merasimlerin meydana getirdiği kültür ortamında, İslam Dünyasının yıkıcı etkilere karşı gücünü artırmak, sağ
lamlaştırmaktı. O zamanlar Fatimilerin, İslam Dünyası üzerinde yıkıcı etkileri
mevcuttu.
Bizim bugün her vesile ile okuttuğumuz ve dinlediğimiz Mevlid, yani Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat''ı, ismi bile son derece manidar "Kurtuluş
Vesilesi", yazıldığı şartlar içinde değerlendirildiği takdirde, mesele daha kolay
anlaşılabilir. Süleyman Çelebi "Kurtuluş Vesilesi" adını verdiği mevlidi, Fetret
dönemi sonrasında, sınırboyu devleti olan Osmanlı Devletinin gazi ruhunu,
akıncı ruhunu teşvik etmek, Osmanlı Devletinin gücünü tescil etmek, birliğine
katkıda bulunmak üzere kaleme almıştır.
Özetle, Mevlid, bizim tarihimizde birliğin, aşkın, feragat ve yüksek şeciyenin
adeta sembolü haline gelmiştir. Bizim yapmaya çal ı ştığımız bu muazzam kültürel
mirasa yeni bir veche kazandırarak canlandırmak, hayatiyet vermektir.
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Türkiye Diyanet Vakf1 1 nın dört yıldan beri gelenek haline getirdiği Kutlu Doğum Haftası,
bu yıl 52 il ve 45 ilçede ilmı ve kültürel toplantılarla kutlandı. Bilindiği gibi Türkiye Diyanet
1
Vakfı, Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid i, Kutlu Doğum Haftası adıyla bir hafta
.. süren ilmı toplantılarla 1989 yılından beri kutluyor. Giderek yaygınlık kazanan ve geniş ilgiye mazhar olan kutlama programları bu yıl 52 ili içine alacak şekilde yaygınlaştırıldı. Bu
illerde ilim adamlarının konuşmacı olarak katılımıyla halka açık konferanslar ve paneller
düzenlendi.

UZUN HAZIRLIK
••
•
DONEMi
Eylül 1992'de idrak edilecek olan Kutlu Doğum Haftası ile
ilgili çalışmalar, Ocak 1992'de başladı. Dünyada meydana
gelen değişme ve gelişmeler değerlendirilerek yurtiçinde ve
yurtdışında gerçekleştirilecek etk:inlikler belirlenmeye, program oluşturulmaya çalışıldı. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı,
ilahiyat fakülteleri ve ilahiyat fakültesi bulunan il müftüleri, 20
{V\ayıs 1992 Çarşamba günü Ankara'da toplantıya çağrıldı.
ilahiyat fakültesi bulunan il müftüleri ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, ilahiyat fakültelerinin bulunduğu il bölge
merkezi olmak üzere, çevre il ve ilçelerde ilmi toplantılar düzenlenmesi, panel ve konferans şeklinde yapılacak toplantılarda öğretim üyelerinin tebliğlerini hall<a sunması kararları alındı.

Toplantıda alınan kararlar doğrultus_unda il ve ilçe mer·
kezlerinde ilahiyat fakültesi dekanlıkları ile koordineli programlar oluşturuldu. Genel Merkez bu programlara ait afiş,
bez afiş hazırlatarak illerimize gönderdi.

İlahiyat FokOltelerl dekanlan, il müftüleri. Vakhmız Genel Merkezinde programların kararlaştırıldığı toplantıda
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YENi BiR
YAKLAŞIM
MEVLİ D- İ NEBEVi:
V

KUTLU DOGUM
Mevlid kandiline yeni bir anTürkiye Diyanet
Vakfı, Rebiülevvel ayının 12. gecesi Mevlid okunarak icra edilen
Mevlid geleneğini, bir haftayı
içine alan .ve halka açık ilmı toplantıların, : kü ltürel faaliyetlerin
yapıldığı kutlama haftası şekline
sokarak yeni bir yaklaşım getirdi.
Çeşitli dallarda ün yapmış ilim
adamlarını, yaygın programlar
düzenleyerek halkın huzuruna
çıkardı. Geniş ilgi toplayan bu
kutlama şekli her yıl biraz daha
yaygınlaştıralarak
devam ettirilmektedir.
Türk İslam tarihinde önemli
bir geleneğin ana damarın ı teşkil
eden Mevlid, bilindiği üzere Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n
Necat'ı veya Mevlid 'inin her vesile ile her mekanda okunmasını
ve bir ibadet vecdi ile dinlenmesini ifade ediyor. Diğer dinı
geleneklerden çok ayrı bir yere ve
öneme sahip olan Mevlid, Türk
kültüründe mill1 birliği ve millı
vicdanın uyumunu temsil ediyor.
layışla yaklaşan

dört ==============================T=Ü=RK=IY=E=D=IY=AN=E=T=V=AK=FI

KUTLU HAFTAYA
MUHTEŞEM AÇILIŞ

izdiham yaşanan Kutlu Do<;ıum

Haftası açılış toplantısına

üst düzey protokolün yanısıro çeşitli kurum ve kuruluş yöneticileri ile

çok sayıda basın mensubu

Kutlu Doğum Haftası açılışı, 8 Eylül 1992 Salı günü saat 14.00'de Vakfımızın Konferans
Salonu'nda yapıldı. Büyük bir halk topluluğunun izlediği toplantıda, TBMM Başkan Vekili Yasin
Hatipoğlu, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, siyasi
parti temsilcileri Vehbi Dinçerler ve Şevket Kazan birer konuşma yaptı. Geçen yıl açılan Si_ret-i
Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödül~erinin de verildiği toplantı, Doç. Dr. Hasan Şahin'in
"Kaza-Kader Anlayışı Açısından Günümüz Islam Dünyasının Tahlili" konulu konferansı ile sona
erdi.

MEVLİD BİR TÜRK
GELENEGIDIR
\J
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•

Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Camii Konferans Salonu, saat
ondörde gelirken büyük bir halk topluluğu ile doldu. İçeri giremeyenler fuayede, yapılan konuşmaları dinlenemek üzere toplandılar.
Vakfımız

Heyeti

Mütevelli
Başkanı

Rıza Selimbaşoğlu

Toplantı, Mütevelli Heyeti Başkanımız Rıza Se l imbaşoğlu tarafından yapılan açış konuşması ile başladı.

HABER BÜLTENi
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"1989 yılından beri, Türkiye Diyanet Vakfı olarak tertiplediğimiz Doğum Haftası kuriomolorı çerçevesinde 52 il ve 45 ilçede ilim odam·
Kutlu Doğum Hoftosı'nın, bugün dördüncüsünü icra ediyoruz. Büyük bir !arımız konferans salonlarında halkımıza ilmT tefekkürün, hakikat ora·
takdir ve tosvible karşılanan ve gelenek haline gelen Kuriu Doğum'un yışının en son meyvelerini yüzyüze, gönülgönüle tattıracaklar. Dini kül·
kısa bir muhasebesini yapmak istiyorum.
türümüzün tarihte muhteşem örneklerini veren dinı edebiyohmızo bir
1989 yılında, bundan dört yıl önce Kutlu Doğum'u ihdas ederken canlılık kazandırmayı amaçladık. Bu amaçla Münocôt ve No't yarışmaları
amacımız şuydu: Peygamberimizin doğumu vesilesiyle inananlar araaçtık. Ummadığımız bir ol~ko ile, dinT edebiyatımızın ana damarlarının
sında muorefeyi, gönü[ alışverişini, yakınlığı artıracak bir vasat tesis
şairlerimiz arasında holô çok güçlü bir şekilde deveran ettiğini, gelmiş
etmek. Müslümanların lslômiyette olan kenetlenmiş bağlarını camilerin geçmiş büyük sanatkarlarımız karşısında bizim göğsümüzü kabartacak
dışına taşımak. Değerli ilim ve fikir adamlarımızın oraşhrmalorının, te·
eserler vücuda getirebileceklerini müşahade ettik. Son olarak pey·
fekkürlerinin neticelerini doğrudan
gamberimizin hayatim ve yüce şahsiyetini konu alon "Siret·i Nebi" ya·
aktarabilecekleri organizasyonlar rışmosı ile kalem sahiplerine seslendik. Neticeler tek kelime ile, hepimize
yapmak. Canlı bir kültür ortamı oluş gurur verecek ve geleceğe daha umurio bakmamıza vesile olacak kadar
turarak, ona damarları hala güçlü bir fevkaladedir. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu çabalarımızın ürünlerini kişekilde otan dinT edebiyatımıza yeni
taplaştırdık. Geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırdık.
bir
soluk
kazandırmak. Birliği, bü·
Geçen yıl hepinizin bildiği gibi, Hafta vesilesiyle Türk dünyasından
1
ı_J tünlüğü emreden dinimizin ci·
misafirler davet ettik. Anadolu Türklüğü ile Orta Asya, Balkonlar arasında
honşumül mesajını bütün ihtişamıyla
köprü kurmaya çalıştık. Vakfımızın diğer faaliyerieriyle birlikte, Türkiye
hohrlotmak...
Diyanet Vakfı adına gururla ifade edebilirim ki, Türk Dünyası üzerinde en
Bu düşüncelerle yola çıkarken ha- aktif çabaları gösteren, Türk Dünyasının gönül birlikteliğine dönük en
reket noktamız ise şuydu: Mevlid, canlı adımları otan kuruluşların başında Vakfımız gelmektedir. Şahsi
bir Türk geleneğidir. Türk tarihi müşohodelerime dayanarak Türkiye dışındaki soydaşlarımızın bu kanaati
boyunca milli birliğimizin, bü- defalarca tekrarladıklarını söyleyebilirim.
tünlüğümüzün adeta bir sembolü
Netice olarak Türkiye'nin ve dünıonın okrüel meseleleri ortasında,
olmuştur" diyerek konuşmasına
hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bir kültür hamlesini başlattığımızı ve bu
boşlayan Mütevelli Heyeti Boş·
hamlenin fevkalade büyük bir karşılık gördüğünü, özetle mayanın tut·
kanımız Rıza Selimboşoğlu, Kutlu
tuğunu söylemek istiyorum .
._._ __, Doğum Haftası ile amaçlananın, SelBöylesine hayırlı bir teşebbüse vesile olduğumuz için Türkiye Diyanet
çukluların Erbil Atobegi MuVokfı'nın mensupları olarak Allah((.(.) 'ya homdediyoruz.
?Offerüddin Gökbörü'nün maksadı ile aynı olduğunu, kargaşa içindeki,
Yüce Peygamberimizin 14 21 yıl önce dünyayı şereflendirmeleriyle
lslôm dünyasının bütünlüğünü muhafazaya dönük, yıkıcı tesirlere karşı insanlığın önünde açılan nurlu yol, 14 asırdır dünyaya huzur, aydınlık ve
siyasi ilim ve kültür cephesinde yürütülen mücadelenin bir parçası ol· saadet getirmişti(' dedi. Selimbaşoğlu, birliğe ve bütünlüğe ihtiyacımız
duğunu onloth. Selimbaşoğlu konuşmasına devamla:
olan bu günlerde, bu nurun bize tekrar huzur getireceğini belirterek ko·
"Kuriu Doğum Hoftası 'nı tertiplerken ilham aldığımız miras budur. Bu nuşmasını bitirdi.
mirasın sahipleri olarak bu haftayı
tertip ve tesis ettik. Mevlid vesilesiyle
Türk ilim ve Kültür hoyohno bir can·
lılık kazandırmayı, Türk milletinin
birliğine ve dirliğine katkıda bulunmayı, islôm inancına yeni fikir
hamleleri, bir şev~ ve heyecan getirmeyi amaçladık.
Bu niyet ve düşünce ile dört yıl
dan beri Türkiye Diyanet Vakfı olarak
özel bir dikkat ve titizlikle Kuriu
Doğum Haftasını tertiplemeyi sür·
dürüyoruz. Alloh'ın izniyle bundan
sonra do aynı titizlikle sürdürmeye
devam edeceğiz.
Tevarüs ettiğimiz kıymerii mirasa
dayanarak dört yıldır Türkiye çapında
ilmT toplantılar tertipliyoruz. Dört ______ _
yılda karşılaştığımız büyük ilgi ve Eski Devlet Bakanı Sadık Şide. Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun.Orman Bakanı Vefa Tanır, T.B.M.M . Başkan
yoğun taleplerle, bu yıl programımızı Vekili Yasin Hotipoğlu , D.1.8. Mehmet Nuri Yılmaz Kuttu Doğum Haftası açılış programını izliyor
52 il ve 45 ilçeye teşmil ettik. Kuriu

altı

TÜRKiYE DiYANET VAKFI
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Aç ı ş konu ş mas ından sonra protokol konu şma l a rın a geçildi.

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri YILMAZ;

HAFTA DİNİ HAYATIMiZA ·cANLILIK GETİRMİŞTİR .
"Sevgili Peygamberi:nizin dünyaya teşrifleri nin
1421. sene-i devriyesi münasebetiyle düzenlenen ve
bu yıl 4.sü icra edilen
"Kutlu Doğum Haftası" dini
hayat ı mıza can l ılık ve bereket getirmiştir . Dört yıl gibi kısa bir zamanda, tamamiyle benimsenen ve geniş bir katılıma mazhar
olan bu haftayı organize ettikleri için Türkiye Diyanet Vakfı'n ı n değerli yöneticilerini tebrik ediyorum.
Bu yıl hemen hemen bütün Türkiye'yi içine alacak zenginlikte ve kapsamda hazırlanan program,
Sevgili Peygamberimizin hayatını ve güzel ahlakın ı
zihinlerde tazeleyerek ve din i tefekkürümüzün son
durumu hakkında açık bir tablo sergileyerek din i
hayatımıza arzu l adığımız, müsbet katkılarda bulunacaktır.

Bu tür faaliyetlerin

artmasını,

din i kü ltürümüzün

yaygınlaştırılması açısından sevindirici buluyorum.
Zira Sevgili Peygamberimizin hayatını ilmi manada
ne kadar geniş ve detay lı inceleyip tanıyabilirsek,

O'na olan sevgimiz ve bağl ılığım ı z o derece artacaktır. O'nu iyi tanımalıyız ve tanıtmalıyız. Çünkü
O, sebeb-i hidayetimizdir. Yol göstericimizdir.
Onsuz saadet olmaz; Onsuz vuslat olmaz, O, bizim
her şeyimizdir. O, nebilerin imam ı, ins ve cinn in
rehberi, Hakk'ın habibi, halkın · mahbubudur. O,
"Oku" ile baş l ayan fermanı ilahiyenin en büyük alimidir. O, ka i natın efendisi, ümmetinin şefaatçisi,
kevser havzının sakisidir. Dünya ve ahireti layıkıyla
tanıtand ı r.

Necip milletimiz, O'nu daima baş ı na tac etmiş,
adeta varlığını ve benliğ i ni onun aşk potas ı nda eritmiştir. Bugün O 'nun sakalının bir kılını veya O'nun
kullandığı bir bez parçasını sat ı na l ma imkanı olsa
milyarlarca lira verecek peygamber aşıkları vardır .
Bugün büyük bir ahlakı bunalım ve ruh i çöküntü
dönemi yaşayan insan l ığı, içinde bulunduğu durumdan kurtarmanın çaresi bu ulvi sevgiyi insanlara
aşılamaktır.

Son zamanlarda bazı çevrelerin, Hz. Peygamberin hadislerine O 'nun sünnetine gölge düşürme istikametindeki çabalarını şanssız l ık olarak
değerlendir i yorum. Bu tür gayretleri ne dini, ne de
ilmi' ölçü ve kalıp l arla izah etmek mümkün değildir.
Aslında yeni olmayan böyle anlayışları samimiyetle
bağdaştı rmak da zordur. Kur'an'ın en sıhhatli yorumu olan ve islam'ın uygulamasını öğretip gösteren
Sevgili Peygamberimizin "sünneti"ni Yüce Dinim izin

ikinci temel kaynağı değilmiş gibi göstermeye kalkimsen in ne hakk ı dır, ne de yetkisi dahilinde
bir husustur. Ak l -ı selim sahibi müslüman halkımızın
bu tür mesnedsiz ve hangi gayeye hizmet ettiği belirsiz gayretlere iltifat etmeyeceğini ve böyle bir tehlikeyi sezdiğini biliyorum.
Bugün ülkemizin, islamiyet'i asli kaynaklarından
doğru anlayıp an latabilecek din ve ilim adam l arına
sahip olması mi lletimiz için gurur vericidir. Yüce
Dinim izin sadece Türkiye'de deği l bütün İs l am
Dünyasında daha yaygın_ öğrenilmesine ve öğ
retilmesine ihtiyaç vardır. lslam Dini, bu bakımdan
diğer dinlere göre benzersiz bir avantaja sah iptir.
Zira İs l amiyet, asli hüviyetinden hiç bir şey kaybetmeden temel kaynakları ile değişmeden, 14 asır
dır dünyayı aydınlatan yegane dindir. Kur'an-, Kerım
bir bütün halinde gücünü muhafaza etmektedir ve
istikbalde de edecektir.
Üniversitelerimizde uzun ve yorucu çalaşmalarla dini ve sosyal konularda araştırmalarını
yürüten ilim adamlarımızın, araştırmalarının neticelerini bu tür top l antılarda susamış dinleyicilere
aktarmaları, k ı saca ilimlerini istifadeye sunmaları ve
bunun için gerekli vasatın hazırlanması son derece
ya rarlı organizasyon l ardır. Bu tür organizasyonların
çoğalmasın ı ve halkımızın din hizmeti a l anındaki
ihtiyaç l arının böyle zengin programlarla karşılanmasını diğe r gönüllü kuruluşlar için de örnek
görüyorum .
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak İslam Dini'nin
inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve
ibadet yerlerini yönetmek görevi ile mükellefiz. Baş
kanlık olarak bu hizmetlerin yürütülmesinde, dini ile
bütünleşmiş halkımızın Allah rızası için verdiği
büyük destekle hareket ed iyoruz. Din hizmetlerinin
nite l iğinin artırılması, kapsamının geliştirilmes i için
yoğun bir çaba içinde b_
u lunuyoruz. Türk toplumunun değişen sosyal yapısını uygcın şekilde gerekl i imkan l arı hazırlayarak İslamın değişmeyen
mesajını daha tesirli bir yaklaşımla halka aktarmak ·
ve ihtiyaçları karşılamak arzusundayız . Diyanet işleri
Başkanlığı bünyesinde, g i rişilen yeni düzenlemeler
ve oluşturulması düşünü len yeni birimler bu düşüncenin eseridir.
Değerli ilim adamlarımız, araştırmacılarımız
hafta süresince Sevgili Peygamberimizle ilgi li çok
faydalı hususları sizlere aktaracaklardır. Bu söyleyecekleri değerli görüş ve bilgilerin kalıcı olabilmesi ve daha geniş kitlelere u l a~tırı l abilmesi bakımından basılı hale getirilmesini diliyorum" dedi.
kışmak,

HABER BÜLTENi
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Siyasi partiler adına ilk konuşmayı Refah Partisi Grup Başkan Vekili
,_.......,. Şevket Kazan yaptı. Kazan, altı milyar insanın birbuçuk milyarının
müslüman olduğunu, müslümanların saygınlığının, etkinliğinin olması
gerektiğini, ancak durumun şu anda tam tersi olduğunu belirtti. Kazan konuşmasını şöyle
sürdürdü. "Yeryüzünde müslümanlar eziliyorsa bunun bir sebebi olması lazımdır. islam 1 ın
üstün l üğü şuurunu kaybetmeleri bunun nedenidir." Şevket Kazan, dinin bir ilahi nizam
olarak anlaşılması gerektiğini kaydederek "Kutlu Doğum Haftas1 11 nı düzenleyen Türkiye Diyanet Vakfı yöneticilerine teşekkür etti.
Vehbi DİNÇERLER

Anavatan Partisi adına toplantıya katılan Vehbi Dinçerler yaptığı
konuşmada, Peygamberimizin bizzat devlet başkanlığı görevini yaparak devlet başkanlığı makamını yücelttiğini belirtti . Ulkemizdeki
terör konusuna da değinen D inçerler, terör ve eşkiyanın doğmasında

ve bugüne kadar önlenememesinde İslam'ın bilinmeyişi ve yaşanmamasının en önemli
unsur olduğunu söyledi.

Devlet

Bakanı

Ekrem CEYHUN
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Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun da toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.
"Sevgili peygamberimizin Doğum yıldönümü vesilesiyle ilmT toplantılar, kültürel faaliyetler tertiplemek son derece takdire şayan bir teşebbüstür. Bu gaye ile dört yıldan beri "Kutlu Doğum Haftası"
adıyla muhtevası zengin programlar icra eden Türkiye Diyanet Vakfı' nı ve bu yıl 52 ilde yapılacağını
öğrendiğim konferans ve panellere katkıda bulunan ilim adamlarımızı tebrik ediyorum. Bu hay ı rlı teşebbüsün gelecek yıllarda
da aynı muhteva ve yoğunlukta devam etmesini temenni ediyorum.
Ülkemizin güzide kuruluşl arından olan Türkiye Diyanet Vakfı'nın gayesi ,"İslam Dini'nin gerçek hüviyeti ile tanıtılmasında ve toplumun din konusunda aydınlatılmasında" Diyanet İşleri Başkanlığı'na yardımcı olmak şeklinde belirlenmiştir. Halkın yakın desteği ile
Türkiye Diyanet Vakfı yıllardır Türkiye'ye son derece nafiz hizmetlerde bulunmuştur. Son yıllarda sınırlarımız dışında b"ulunan soy-
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sekiz
daşlarımızla

artan münasebetlerimiz ve

hızla girdiğimiz

bü-

tünleşme sürecinde Türk Dünyası 1 na dönük en aktif ve etkili fa.

aliyetlerde bulunan sivil kuruluşların başında Türkiye Diyanet
Vakfı gelmektedir. Adriyatik'den Orta Asya'ya Türk dünyasın ı
geçm i şte

ve gelecekte birarada tutan ve tutacak olan en kuvvetli

bağ dindir. Türkiye'nin lider ülke olarak bu bağı ehil ellerle kuv-

vetlendirmesi, si yası mülahazaların dışında gönül birliğin i tesis
etmesi zaruridir. Türkiye Diyanet Vakfı, ehliyetli bir el olarak bu
bağları

kuvvetlendiren son derece etkili faaliyetlerde buTürk Cumhuriyetleri için açılan cami yaptırma
kampanyası, bu cümleden takdire şayan bir teşebbüstür. Türlunmaktadır.

kendi imkan larıyl a yürüttüğü yardı m
kampanyaları ve hükümet olarak üzerinde önemle durduğumuz
Türkiye'de eğitim görmek üzere öğrenci getirilmesi meselesindeki katkıları, burs vererek çok sayıda öğrenciyi okutması,
gönül birl iğine doğru atı lan kuvvetli adım l ardır. Nihayet Vakfın
kitap yard ım l arı ve Azerbaycan'a tam teşekküllü bir matbaa kurması isabetli teşebbüslerdir. Türkiye Cumhuriyeti, kardeş cumhuriyetler arasındaki mevkiini, Türkiye dışındaki soydaşları arasındaki itibarını devlet politikaları yanında bu tür sivil teşebbüsler
ve gayretlerle kazanacaktır. Bu gayret ve teşebbüsleri fevkalade
kiye Diyanet

Vakfı'n ı n

çaba ile yerine getiren Türkiye Diyanet Vakfı'na, diğer özel kuruluşlara da örnek teşkil etmesi dileğiyle huzurların ızda teşekkür
ediyorum. Hükümet olarak her türlü desteğe hazır olduğumuz

Yüce Dinimiz islarniyet, tarih boyunca birleştirici ve büZaten sevgili peygamberimizin insanlığa
getird iği mesaj da kavgaların, çatışmaları n sona erdirilmesi insanlar arasında huzur ve birliğin tesisi istikametindedir. Bu mesaja
bütün tarih boyunca ol duğu gibi bugün de i htiyacımız aş ikard ı r.
Bu mesajın ehliyetli ilim adamları tarafından günümüzün ihtiyaçl arı ve şartl arı doğrultusunda halka anlatılması, milletimizin
dirl iğine ve bütün lüğüne yöneltilen nifak teşebbüslerinin bu mesajla etkisiz hale getirilmesi hem dinimizin emri hem de günümüzün icabı dır.
tünleşti rici ol muştu r.

Türkiye Diyanet

Vakfı'n ı n

Mevlid'i içine alan

haftayı

Kutlu

Doğum Haftası olarak ilan etmesini ve bu hafta içinde halka açık

ilmi topl antılar, konferanslar ve paneller düzenlemesini, ilimden
kuvvet alan böyle bir anlayış olarak rnüşahade ediyorum. Ayrıca
bu toplantılar vesilesiyle Dinimizin birlik temasının daha kuvvetli
bir şekilde tekrarlan masını temenni ediyorum. İl i m her zaman
birleştiricidir, huzur ve saadet getirir. Cehalet ise kavga ve huzursuzluk yayar. Müslümanlar ilmin ışığında, hakikatin etrafında
birlik ve bütünlük içinde olmalıdır.
Bu anlayış içinde Kutlu Doğum · Haftası 'nın amacına u laş
niyaz ediyor, değerli ilim ve fikir adamlarımıza ve haftayı
tertipleyen Türkiye Diyanet Vakfı 'nın yöneticilerine teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamam l adı.
masını

bu çabaların ayn ı tempo ile devam ını temenni ediyorum.

T.BBM.M. B aşkanvekili Yasin HATİ POG L U
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KUTLU DOGUM HAFTASININ MUTLU BiR TOPLUM
OLMAMIZA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM
Son olarak Türkiye Büyü k Millet Mecl isi Başkan Veki li Sayın Yasin Hatipoğ l u kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Hatipoğlu, bu haftanın kutlu qlduğunu bel irterek, "O
kutlu insan, O Peygamber, insanların, toplumların mutlu o l ması. için gelm i ştir. Nerde o
mutlu toplum? Mutlu toplum
olabili r miyiz? Önemli olan
budur" ded i.
Peygamberi an layabilmemiz halinde tüm sıkıntıları 
mızın sona ereceğini söyleyen
Yasin Hatipoğlu, Peygamberi
T.B.M.M. Başkanveklll
Yasin HATIPOGLU
anlayab i ld iğ i miz zaman terör
ve anarş i nin de çözü leceği n i
kaydetti. Hatipoğlu, Diyanetin
yurt sathı na yay ıl m ı ş en yaygın ku ruluş olduğunu,
büyük bir hizmet verd iğini belirtti ve "Neden çevre
için bir bakanl ı k kuruluyor da Diyanet için böyle
~,~
müstakil bir bakanlık düşünü l m ü yo r?" ded i. Kutlu
Doğum Haftası ' nın mutlu bir toplum ol mamıza ve;;, --.....--:?.....
~
sile olması d il eği ile konuşmasın ı noktaladı.
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Kutlu Doğum Haftasına .kalabalık bir topluluk katıldı
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SIRET•I NEBi YARIŞMASI
SONUÇLANDI
Protokol konuşmalarından sonra 1991
yılı Kutlu Doğum Haftası'nda açılan Siret-i
Nebi
(Peygamberimizin
Hayatı)
yarışmasının sonuçlarının aç ı klanması ve ödül
törenine geçildi .
Geleneksel olarak her yıl kutlanan Kutlu
Doğum Haftasında dini edebiyat ı canlandırmak amacıyla bir yarışma açılıyordu .
1989'da açılan Na 1t-I Şerif, 1990'da açılan
Münacat yarışmasından sonra 1991 yılında
da Peygamberimizin hayatını konu alan ve
nesir türünde yazılacak Siret-i Nebi yarı şması açıldı. Yarışma ile amaçlanan, peygamberimizin hayatını, yaşayışını, mesajını
her kesimden i nsanın kolayca okuyup anlayacağı şekilde anlatan bir eseri kamuoyuna kazandırmaktı.
Yarışma, edebiyat çevrelerinde büyük
ilgi gördü. 47 eserin katıldığı yarışmada jüri
tarafından yapılan değerlendirmede birinci
ve i kinciliğe layık eser bulunamadı.

11111111111111111

Slret-1 Nebi yarışmasında dereceye giren eser sahiplerinden Ahmet
Güzel, Orman Bakorıı Sayın Vefa Tanır'dan ödülünü alırken

Galip Türcan ile Ahmet Güzel 1 in eserleri
üçüncülüğe layık görü ldü. Ahmet Güzel'e
ödülünü Orman Bakanı Vefa Tanır, Galip
Türcan'a ödülünü Ankara Valisi Erdoğan
Şahi noğl u verdi.
Bu bölümden sonra Doç. Dr. Hasan
Şahin tarafından "Kaza ve Kader Açısından
Günümüz İslam Dünyasının Tahlili" konulu
konferans verildi.
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Vakfımızca Sevgili Peygamberim iz Hz. MuHz.Peygarnber" konusunda konuşma yapıldı. Mevhammed (S.A.V.)'in doğum yı l dönümü mülid, Hasan Yeşiller'in duasıyla sona erd i.
nasebetiyle düzenlenen kutlama programı içinde,
Kocatepe Camii 'nde bir Mevlid-i
Şerif program ı tertip ed ildi.
Bu mutlu gecede Hz. Muhammed
(S.A.V.)
sevgısının
manevı ikliminde kıraat olunan
Kur'an-, Kerim ve Mevlid-i Şerif,
Kocatepe Camii 'ni dolduran müminler tarafından huşu içinde dinlendi.
Zengin bir programla ihya edilen mevl id programında okunan
Kur'an-, Kerim ve ilahilerin yanında Dr. Recep Kılıç tarafından
"Hz. Peygamberin Ahlakı", Yrd.
Doç. Dr. İ.Hakkı Ünal tarafından
"İslam'da
Kul
Hakkı
ve
Mevlid Kandili münasebetiyle Kocatepe-Camli'nde mevlld kıraat oıund.u
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Yemekli toplanhya kahlan eski Devlet Bakanı Oltan Sungurlu, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun. T.B.M.M. Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, ANAP Milletvekili Vehbi Dinçerler ve Vakfımız Müteveırı Heyeti Başkanı Rıza Selimbaşoğlu

4. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen faaliyetleri paralelinde
ülkemizin ileri gelen yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, üst düzey bürokratları,
çeşitli kurum ve kuruluş yöneticilerinin katıldığı bir yemekli toplantı düzenlendi.

Toplantıya

çok sayıda

basın

mensubu katıldı.

Yemekli toplantıya

kalabalık

bir protokol katıldı.
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CERNOBIL FACIASINI
YASAYANLAR ARAMI.ZDA
#

#

27 Nisan 1986 yılında meydana gelen
Çernobil faci asından etkilenen 9 çocuğun
sağlık tedavileri Vakfımızca yaptırılarak Ankara, Konya, Bursa ve İstanbul 1 daki tarihi ve
turistik yerler gezdirildi.
14.9.1992 tarihinde, misafirlerle tanışma
ve karşılıklı bilgi alış-verişi toplantısı yapıldı.
Bu toplantıya Vakfımız ve Diyanet İşleri Baş
kanlığı yetkilileriyle basın ve televizyon
mensupları da katılmışlardır. Böylece misafirlerin kamuoyuna tanıtılması, onların
şahsında çevre kirliliği ve nükleer tehlikeler
konusunda kamuoyunun dikkati çekildi.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yıl
maz toplantının başında Çernobil faciasını
anlatarak, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
ülkemize davet edilmelerinin dinimizin şef
kat örneği olduğunu belirtti. Diyanet İşleri
Başkanı Mehmet Nuri YILMAZ konuşmasının

Vakfımız tarafından

tedavi

maksadı

ile getirilen Çernobll

Faciası'ndan

Çemobil Faciasının
Ludmila Abakov

doğrudan

,.
---..

tesirine maruz kalmış çocuklardan

sonunda "Bugüne kadar çok büyük faaliyetlerde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı 1 nın
bu örnek davranışını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Daha sonra Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza
SELİMBAŞOGLU basın mensuplarına şu
açıklamayı yaptı.

etkilenen çocuklar.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
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Çemobil Faciosı'nın canlı tanıkları olan 9 çocuk, düzenlenen bir basın toplantısı ile

"27 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen ve teknoloji tarihine
"Çernobil Faciası" olarak geçen nükleer koza, gerek geniş bir olanı
etkisi altına olısı ve gerekse nükleer tehlikenin boyutları hakkında
müsohhasbir fikir vermesi açısından dünyayı dehşete düşürmüştü.
Bufacianın doğrudan tesirine maruz kalmış canlı tanıklar ve onların sonraki hayatları dünyaya yeterincetanınlamodı. Her şeye rağ
men son yıllarda önemli ilerlemeler kaydeden nükleer silahsızlanmada Çernobil'inisimsiz mağdurlarının cok büyük katkıları
olduğuna inanıyoruz. Ne yazıkki bazı insanların felaketi diğerlerine
ibret teşkil ediyor. Felaketlerin hayırlı tarafı do bu herhalde.
Dini ôuyarlılığın belki de enönemli tezahürlerinden biri çevre duyarlılığıdır. Kenôi vücut ve mal varlığımız gibi icinde yaşadığımız
dünya, soluduğumuz hava, içtiğimiz su bizlere Yüce Allah'ın mukaddes birer emanetidir. Her müslümanın bu emanetlerden gereğince istifade etmek, azami derecede geliştirip güzelleştirmek,
bozup israf etmeden gelecek kusaklara devretmek görevi vardır. Çeşitli ayet ve hadislerle bu borc bizlere tekrar tekrar hanrlanlmış~r.
Cevre korumacılığı ve ekolojik dengenin muhafazası yönünde 1sfomiyet, diğer bütün hareketlerinve ideolojilerin çok önünde ve ötesinde bir hassasiyete sahiptir. Aslolan insandır ve Allah'ın bizler için
yarattıklarıdır. Hicbir telakki bu '.'asıl"ın önµne geçemez.
Bu düsüncelerle Vakfımız; "lbni- Sina lslôm Kültür Merkezi"nin
talebi, Dışişleri Bokanlığı'mızın aracılığıyla Çernobil'inen masum 20
mağdurunu, facianın doğrudan tesirine maruz kalmış 20 yavruyu
Türkiye'ye davet etmiş, diğerlerine doktorların izin vermemesi sebebiyle bu yavruların yansı teşrif edilebilmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı,
bir bakıma nükleer silahsızlanmanın da bedelini ödeyen bu yavruları

basına tanrtıldı.

Türkiye'de ağı rlamaktan büyük bir kıvanç duymaktadır. Kendi elimizlebaşımıza açnğımız ve sonuçlarını hayal etmekte güdük cektiğimiz felaketler konusunda bizleri hol diliyle en iyi sek/ide ikaz
eden bu çocuklara teşekkür ediyoruz. Bizlere Beyaz Rusya'da da
müslüman kardeşlerimizin yaşadığını hanrlatnkları için de ayrıca
mütesekkiriz.
VaHımızco; aynı facianın mağduru olmakta birleşen farklı din ve
soylara mensup bu çocuklarımız 18 gün süreyle ve Türk mi·
safirperverliğine yakışır şekilde ağ ırlanacak, bir çok güzel ilimiz
gezdirilecek, tedavileri yönünde ülkemizdeki tıbbi imkanlar sonuna
kadar seferber edilecek, hayatları boyunca unutamayacakları ha·
tıralarla ülkelerine uğurlanacoklordır.
Bilindiği gibi, Beyaz Rusya Cumhuriyeti, ~pvyetter-Sirliği'nin da·
ğılmasıyla ortaya çıkmış genç bir devlettir. Ulkemizle ilişkil eri son
derece sıcak bir atmosferde cereyan etmektedir. Biz bu seyahatiniki
ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, iki halkın birbirine yakınlaştırılması açısından do hayırlı neticelere vesile olacağına inan·
mq~tayız .

üteyandan; ilkel teknoloji kullanımını n ve çevre duyarlılığından
hangi felaketin eşiğine getirdiğine mi·
safirlerimizin sahsında bir kere daha dikkat cekilmesininve buvesileyle kamuoyunun uyarılmasının gereğıne inanıyoruz. Çer·
nobillerin yasanmadığı, nükleer silahların olmadığı, savaşların ve
kitte kattiamlorının sona erdiği bir dünya arzumuzu bu vesileyle
Dünya kamuoyuna ifade ediyor, bu vesileyle aziz misafirlerimize
huzurlarınızda yeniden hoşgeldiniz diyor, onlarla beraber mağdur
olan bütün insanlara Allah'tan acil şifalar diliyorum."
uzaklaşmanın insanları
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Çernobil

Faciasından

onüç

etkilenen çocuklar, güzel ilimiz Konyo'yo götürülerek tarihTve turistik yerler gezdirildi.

_,,.,
Çocuklar, Ankara

Çocuklan makamında kabul eden TBMM. Başkanı
kerrür etmemesi dileğinde bulundu.

Kızılcahamam Soğuksu

Sayın

tesislerinde piknikte

Hüsamettin Cindoruk, çocuklara acil

şifalar dileyerek bu

tür

kazaların

te-
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde
sağlık
kontrolleri yapılan
çocuklar
yapılan
tahlil neticelerine
göre tedavi edilmişlerdir.

Ankara'da bulunan çeşitli kurum
ve kuruluşları zi yaret eden misafir
çocuklar tarihi' ve
turistik yerleri gezdiler.

, .,.~ .

Başbakanlık Başdanışmanı Sayın Namık

Kemal Zeybek, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Çocuklar. sağlık kontrolünden geçirilerek tedavileri

yaptırıldı.

Konya'da tarlhıve turistik yerleri gezen çocuklar. il Vali Yardımcısı
Ayhan Kozağaçlı tarafından kabul edilerek sohbet ettiler.

Sayın

Gazeteciler Cemiyetini de ziyaret eden çocuklar Başkan Nazmi Bilgin ile bir süre

görüştü

HABER BÜLTENİ
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VAKFIMIZCA SON UÇ AYDA YAPILAN YARDIMLARDAN

•aEt;• ;1 Et·• aFt:ı
Ayrıca dinı

muhtevada

ve millı
birçok

yayın
Vakfımızca
satın alınarak kurumlara
bağışlan
mıştır.

EGİTİM
ÖGRETİM

YARDIMWI
Yurtiçinde
okumakta olan ve yurt-,
dışından gelip Türkiye' de
öğrenim
,, gören Türk ve Müs----- lüman öğretim gö-

seıçıka T~rk-İsla~ Vakf! işbirliği ile tertiplenen Ku(.an~ı Kerim Okuma ve DiniBilgileryarışmasında de·
receye gıren 7 ogrencı. vakfımızca agırlanorak oduliendlnldller.

ŞUBELERE

YAPILAN YARDIMLAR

Vakfımızca; mahalli imkanların yetersiz
kaldığı ve Genel Merkezimizin maddi
desteğiyle

olan kız ve
erkek öğrenci yurtları, eğitim merkezleri,
müftülük siteleri, Kur' an Kursu ve cami
inşaatlarında
kulla.nılmak
üzere şu 
belerimiz emrine son 3 ayda toplam
3.382.500.000.-Tl. yardım gönderilmiş
tir.

,revlici Ve ög-rencilere
''

burs veren ve k alacak yer temin eden
sağlayan Vakfımız, bu amaçla son üç
ayda toplam 765.532.000.-Tl. maddi
yardım yaptı.

yaptırılmakta

- YARDIMLARI
SAGLIK
Vakfımız, fakir ve biçare olduğu için
hastane masraflarını karşılay.amayan,
maddi imkansızlık nedeniyle reçete bedelini dahi ödeyemeyen yardıma muhtaç
vatandaşlarımıza

son üç ayda toplam
362.500.000.- Ti. maddi yardım yaptı.

KURUM VE KURULUŞLARA
YAPILAN YARDIMLAR
Çeşitli kurum ve kuruluşların ödenek
yetersizliği nedeniyle tefrişini yapamadığı
mescidlerin tefrişi için 260.000.000.- TL.
hare anılmıştır.

DİNİ VE SOSYAL AMAÇLI

YARDIMLAR
Vakfımız; fakir, dul, yetim, yaşlı, yatalak, kimsesiz, biçare ve hiçbir geliri olmayan, zor durumda kalmış olan, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza son üç
ayda toplam 358.000.000.- Ti. maddi
yardımda bulunmuştur.

İRŞAT HİZMETLERİNE

KATKILARIMIZ
Bağımsızlığını kazanan Türk ve Müslüman Cumhuriyetlerine maddi ve manevi destek sağlayan Vakfımız; Diyanet
İşleri Başkanlığının bu Cumhuriyetlere
dini, ilmi ve ·eğitim faaliyetlerinde sağ
ladığı maddi desteğin yanında ihtiyaçları
olan ilaç ve gıda yardımından oluşan
toplam 1.484.500.000.-Tl. lik insani
yardım yapmıştır.

onaltı =============================T=Ü=RK=İY=E=Dı=YA=N=E=TV=A==
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lıaç. tıbbi malzeme gıda ve süt tozundan oluşan yardım paketi

Vakfımız

tarafından,

bağımsızlığını ilan eden ve çok
zor şartlar altında hayatta
kalma mücadelesi veren
Bosna Hersek'li mültecilere
20 ton ilaç, tıbbi malzeme,
gıda ve süttozu yardımı yapıldı.
Yugoslavya'nın

dağılması

sonucu büyük bir bunalımın
ve sırpların vahşice katliama giriştiği Bosna
Hersek'ten
kaçan
müslümanlar Makedonya sı
yaşandığı

nırına

yığılmışlardır.

Sırp

milislerin baskı ve zulümlerine maruz kalan ve
yaşama mücadelesi veren bu
insanlara yardımcı olmak insani bir görev olarak karşımıza çıkmıştır.

Daha önce Azerbaycan'a

r

..

Makedonya Üsküp'te Bosna-Hersek'II mültecilere yapılan yardımla
ilgili Basın Toplantısı. Toplantıya Hamza Okur. Kızılhaç yetkilisi Komünist Parti Sekreteri. Recep Kaya. Başkonsolos Kômll Gürol. Elhilal
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Prof Dr. AbdurraufPruthi,
Sekreter Behuciddln Şehapi katıldı.

HABER BÜLTENİ
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rARDIM

Evsiz.yurtsuz kamplarda yaşayan Bosna -Hersekll Mülteciler.

Sırplonn
vahşi katliamına

maruz kolon Bosno-Hersekli
mültecilere vakfımızın yardımları ulaştı.

ilaç ve tıbbi malzeme ve Arnavutluk'a 90 ton çeşitli
türde gıda yardımı yapan
Türkiye Diyanet Vakfı, Bosna
Hersekli müslümanların hayatta kalma mücadelelerine
yardımcı olmak amacıyla acil
ihtiyaç duyabilecekleri 300
milyon Tl.'lik ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddelerinden
oluşan yardım, 21.07.1992
tarihinde Vakıf Genel Merkezinden yola çıktı.
Vakfımız Dış İlişkiler Mü-·
dürlüğü Uzmanı Recep Kaya
başkanlığında
görevlendiri1en üç kişi, yardımın bölgeye ulaştırılmasına, mültecilere dağıtılmasına refakat
etmek üzere Makedonya'ya
gitti.

TÜRKiYE DiYANET VAKFI
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BOSNA HERSEK HEYETi
Bosna Hersek Cumhuıiyeti Savunma
Bakan Yardımcısı ve Kriz Merkezi Üyesi Mirsad Saebrenikoviç, eski Yugoslavya Diyanet
İşleıi Başkanı Yakup Selimovski ve Merhamet
Müslüman Yardımlaşma Kurumu Başkanı
Hilmi Kertmoviç Vakfımızı ziyaret etti.
Bosna Hersek'ten gelen ve Dışişleıi Bakanlığı'nda ziyaret eden heyete Vakfımızca bir
yemek veıildi. Yemekte bir konuşma yapan
Yakup Selimovski, Saraybosna'daki sıkıntıları
dile getirerek çok zor durumda olduklarını,
özellikle akaryakıtın bitmesi nedeniyle elektıikleıin kesildiğini, radyo, televizyon ve gazeteleıin yayınlarının durduğunu ve ilaç sı
kıntısı çektiklerini belirtti. Sırpların vahşice
katliamlarının sürdüğünü de ifade eden Selimovski her gün yüzlerce kişinin katledildiğini
bu durumun sona ermesi için İslam ü lkeleıinin acil yardımlarına
ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Vakfımız adına bir konuşma yapan Genel
Müdürümüz Niyazi Baloğlu da Bosna Her-

Sosyal pedagoji, sosyal danışmanlık, din
pedagojisi dallarında eğitim veren Almanya
Evan Geliche Fachhochschule -Bochum üniversiteleıinden 5 profesör, öğretim görevlileıi
ve öğrencilerden oluşan bir heyet Vakfımızı
ziyaret etti.
Hıristiyanlığın
ve Müslümanlığın geçmişteki ve günümüzdeki durumu hakkında
araştırma yapmak üzere ülkemize gelen heyet,
Vakfımızı ziyaret ederek Diyanet İşleıi Baş-

sek'in içinde bulunduğu durumu çok iyi bildikleıini ifade ederek "Tüm dünyanın gözüönünde cereyan eden hadiseleıi biliyoruz.
Acımız çok büyük. Bu müşterek acımızın kısa
zamanda dineceğini ümit ediyoruz" dedi. Baloğlu, Vakıf olarak üzerimize düşenin yapıldığını, bundan sonra da imkanların zorlanarak daha çok yardımda bulunulacağını
belirtti.
Konuşmalardan sonra Bosna Hersek'ten
gelen heyet oradaki zulüm ve katliamları çektikleıi video kasetlerle anlattılar.

kanlığı ve Vakfımız yapısı
kında bilgi aldılar.

ve

çalışmaları

hak-

Hııistiyanlığın ve Müslümanlığın durumu
hakkında Almanya'dan gelen heye~le bir top-

Diyanet Işleıi Baş
ve Vakfımızı tanıtan Mütevelli Heyeti
Üyesi ve Genel Müdürü Niyazi Baloğlu heyetten gelen sorulan da cevaplandırdı.
Daha sonra, gelen heyete Vakfımız tarafından bir yemek verildi. Yemek boyunca
Müslümanların Almanya'daki. durumu ve
Türkiye'deki diğer dinlere mensup azınlıklar
lantı yapıldı. Toplantıda

kanlığı

hakkında konuşuldu.

B ÜLTENİ
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ALMANYA STUTGART
.....
EYALET EGITIM: VE
ÖGRETİM ENSTİTÜSÜ
OGRETIM: UYELERI
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Ülkemizin çeşitli yerlerinde inceleme
gezilerinde bulunmak üzere Ankara'ya
gelen Almanya Stutgart Eyalet Eğitim ve
Oğretim Enstitüsü'nde görevli öğretim
üyeleri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımızı ziyaret ettiler.
70 kişiden oluşan heyete Vakfımız
Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel Müdürü
Niyazi Baloğlu; Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Vakfımızın kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında b ilgi verdi.
Baloğlu; "Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlarımıza dini konularda yardımcı
olmaktadır. Halkımızı din konusunda aytınlatmak ve yardımcı olmak en önemli
görevlerimiz arasındadır. 1ürkiye'de İslam
Dininin yanısıra diğer hak dinler de öğ
retilir. Ayn dinlere sahip olan öğrenciler
kendi dinlerini öğrenirler" dedi. Vakfımızın teşkilat yapısından da bahseden
Baloğlu; "Türkiye Diyanet Vakfı'nın ku-

Almanya Stutgart Eyalet Eğitim ve Öğretim Enstitüsünde görevli
üyeleri.

öğretim

ruluş gayesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın
yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü hizmetlere yardımcı olmak, cami, Kur'an
kursu, müftülük sitesi, imam-hatip lisesi
vb. binaları inşa etmek, sağlık ve sosyal
yardımlar yapmak, öğrencilere burs vermek, eğitime destek sağlamak ve çeşitli
konularda dini, m illi, sosyal ve kültürel
faa½yetler yürütmektir" dedi.
Oğretim üyelerinden oluşan heyet,
Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel
Müdürü
Niyazi
Baloğlu'na
memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür ettiler.

.

ALMANYA KAZAK TÜRKLERi
KÜLTÜR VE
..,
YARDIMLAŞMA DERNEGI il. BAŞKANI
Kazak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma DerII. Başkanı Merhaba Çalışkan, Vakfımız
Genel Müdürü Niyazi Baloğlu'nu makamında ziyaret ederek Kazakistan Bayrağını tanıttı.
Merhaba Çalışkan; demek olarak.Kazakistan
neği

Merhaba Çahşkan. Yeni Kazakistan Bayrağını Vakfımız
Genel Müdürü Niyazi Baloğlu'na Tanıtırken

Bayrağmı

Türkiye'ye tanıtmak için geldiklerini,
ilk kez Türkiye Diyanet Vakfı yöneticilerine tanıtmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.
1982 yılında Kazak ve Türk kültü.tünü yaymak ve yaşatmak amacıyla kurulan Kazak
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Demeği'nin,
SSCB'nin dağılmasıyla öneminin daha da arttığına değinen Merhama Çalışkan, demek çalışmalarına büyük Türk boylarına yönelik olduğunu da belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfı'na değerli katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini vurgulayan
Merhama Çalışkan , Bakırköy'de yapımı devam
eden
Kur'an
Kursu
inşaatının
tamamlanabilmesi için Vakfimızın desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.
Vakfımız Genel Müdür Niyazi Baloğlu; Merhama Çalışkan'ın ziyaretinden büyük memnunluk duyduğunu, Türkiye D!Janet Vakfı'nın
Kazakistan Cumhuriyeti ve bagımsızlığını ilan
eden Türk Cumhuriyetlerine yardım için bütün
imkanlarını seferber ettiğini söyledi.
Bayragı

TÜRKİ YE DİYANET VAKFI

yirmi

Vakfunızı

Ziyaret Edenler--

KAZAKİSTAN FARABİ VAKFI BASKANI
I

DOSTMUHAMMED NURAHMETOV
Kazakistan Cumhuriyeti Farabi Vakfı adına
Memleketin Genç Kabiliyetlerini Destekleme Vakfı
(Farabi Vakfı) Başkanı Dostmuhammed Nurahmetov
Vakfımız Genel Müdürü Niyazi Baloğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyaretle ilgili olarak bir açık lama yapan Niyazi
"Türkiye ile Kazakistan arasında başlayan
dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek ve iki ülke
halkını kaynaştırmak, kültürel işbirliğini artırmak
amacıyla çalışma ların devam ettiğini, Türkiye Diyanet Vakfı olarak Alma-Ata şehrinde çok yön lü
hizmet verecek ve bünyesinde camisi de bulunan bir
ilim ve kültür merkezi yapmak istediklerini , AlmaAta şehrinde yapılması düşünülen ilim ve kültür
merkezi kompleksinin proje çalışmalarının son aşa
maya geldiğini, bu merkez için 10.000 ile 15.000
m2 arasında bir arsaya ihtiyaç duyulduğunu ifade
etti. Bu konuda Farabi Vakfı Başkanı Sayın Dostmuhammed Nurahmetov yetkili makamlarla görüşerek arsa temininde yardımcı olacaklarını belirtti.
Baloğlu,

Ayrıca, Kazakistan Cumhuriyeti'nden eğitim için
Türkiye'ye gelen öğrencilere burs sağlanabileceğini
ifade eden Genel Müdürümüz Niyazi Baloğlu, bu
faaliyetlerin iki ülke arasında yıllardır devam eden
hasretin giderilmesi ve kopan bağların tekrar güçlendirilmesine yardımc ı olacağını sözlerine ekledi.

Kazakistan Farabi Vakfı Başkanı Dostmuhammed Nurahmetov,
Genel Müdürümüz Niyazi Baloğlu ile görüşürken.

-J

Kadir Sayran, Vakfımız yöneticilerine, yapılan yardımlardan dolayı
teşekkür etti.

MOGOLİSTAN PARLAMENTOSU MİLLETVEKİLİ
VE MOGOLİSTAN MÜSLÜMAN CEMİYETİ
BAŞKANI KADİR SAYRAN
Moğolistan

Parlamentosu Milletvekili ve MoMüslüman Cemiyeti Başkanı Kadir $ayran,
Vakfım ı z Mütevelli Heyeti Uyesi ve Genel Müdürü
Niyazi Baloğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre
ğolistan

görüştü.

Ziyareti ile ilgili olarak bir açıklama yapan MoMilletvekili ve Moğolistan Müslüman Cemiyeti Başkanı Kadir $AYRAN, "Göktürklerin ana
yurdu olan Moğolistan'da 70 yıldır komünist rejim
altında yaşadık. CÔ:milerimiz yıkıldı. Kur'an-, Kerim
başta olmak üzere lslami eserler yakıldı. Cenaze namazı kılmamız bile yasakland ı " dedi.
Komünist rejimin yıkılmasıyla bizlere büyük
çapta yardımlar yapan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevell i Heyetine, halkı adına teşekkür ettiğini ifade
eden Kadir Sayran, 70 yıldan sonra ilk kez Moğolistan'dan 19 kişilik hacı kafilesinin yola çıktığını,
hacıla~ın bütün ihtiyaçlarının ve hizmetlerinin Diyanet işleri Başkanl ı ğı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından karşılandığını, bunun için minnet duyduklarını söyledi.
Kadir $ayran, geçen yıl Türkiye'de 37 öğrencinin
eğitim-öğretim gördüğünü, bu öğrencilerin de tüm
ihtiyaçlarının Vakfımız tarafından karşılandığını, bu
yılda Moğolistan'dan Türkiye'ye yeni öğrenciler
gönderileceğini belirtti.
Moğolistan'da temeli atılan ve yapımı devam
eden 5 camiden birisinin 1992Temmuz ayı içerisinde
tamamlanacağını, bu caminin açılışına ve Başkent
Ulan-Bator'da temeli atılacak olan cami ye külliye
inşaatının temel atma törenine Diyanet işleri Baş
kanlığı ve Vakfımız yetkililerini davet ettiklerini belirten Moğolistan Parlamentosu Milletvekili ve Moğolistan ,ylüslüman Cemiyeti Başkanı Kadir $ayran,
Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakfımız yetkilileri ile
-başlattıkları s ı cak işbirliğinin bundan sonra da artarak
devam edeceğine inandığ ı nı, Vakfımız yetkililerine
tekrar teşekkür ve şükran duygularını sunduğunu
sözlerine ekledi.
ğolistan
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ÖZBEKİST AN TAŞ KENT DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLERİ
Özbekistan Taşkent Ekonomi ve İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekren Can Kerimof;
"Burada bulunan 19 arkadaşımın çoğu yurtdışına
yeni çıkıyor, ama biz Türkiye'yi yurtdışı olarak
görmüyoruz, burası da bizim vatanımızdır" dedi.

Özbekistan Taşkent Devlet iktisat Üniversitesi Profesörler[. yemekli
toplantıda

Özbekistan Taşkent Devlet İktisat Üniversitesinden 19 profesör Türkiye'ye gelerek
Ankara Üniversitesi'nde serbest piyasa ekonomisiyle ilgili iki ay kurs gördüler. Ayrıca iki ay
süreyle de TÖMER'den Türkçe dil kursu alan 19
profesörün bu süre içinde giderleri Vakfımız tarafından karşılandı.

Kursları sona eren profesörler
nezaket ziyaretinde bulundular.

Vakfımıza

bir

Vakfımız tarafından, Özbekistan Taşkent
Devlet İktisat Üniversitesi Profesörlerine bir
yemek verildi. Yemeğe, Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Halit Güler, Mütevelli Heyeti Üyemiz
Şükrü Öztürk, Doç. Dr. Orhan Kavuncu da katıldı. Yemekten sonra bir konuşma yapan Mütevelli Heyeti Üyesi Şükrü Öztürk; Misafirlere
hoşgeldiniz diyerek, Türkiye Diyanet Vakfı'nın
Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hizmetlerini desteklemek için 17 sene önce kurulduğunu ve bugüne kadar büyük gelişmeler kaydettiğini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın asıl gayesinin Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini destekleme
olmakla birlikte yurtdışında ve yurtiçinde de bir
çok hayri ve dini yardımlar yaptığını belirten Öztürk, Türk Cumhuriyetlerinden gelen 360 öğ
rencinin Kur'an kurslarında Vakfımız imkanlarıyla
okutulduğunu,
bunlara Vakfımız
tarafından burs verildiğini belirtti. Öztürk, bu sene
yine Türk Cumhuriyetlerinden öğrencilerin geleceğini ve Vakfımızdan burs alarak okuyacaklarını da ifade etti.

Kerimof sözlerine devamla "Bizler 70 yıldır
komünist rejimin baskısı altında kaldık. Dinimizi,
örf ve adetlerimizi muhafaza edebilmek için çok
büyük sıkıntılarla karşılaştık. Ama özümüzden,
İslamiyet'ten, Türklükten, örf ve adetlerimizden
vazgeçmedik. Çocuklarımıza· Türk ismi veremiyorduk, akrabalarımızın cenazelerine gitme
hukukuna sahip değildik, çok büyük sıkıntılar
çektik ama_ bunlara rağmen dinimizden, geleneklerimizden büyük tavizler vermedik" dedi.
Türk Cumhuriyetlerinden gelip Türkiye'de
okuyan öğrenciler konusuna da temas eden
Ekren Can Kerimof "Bizler Türkiye'ye öğrenci
göndermeyi düşünüyorduk. Biz 19 arkadaş olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın çok yakın alakasını
gördük. Diğer Türk Cumhuriyetlerinden gelen ve
Türkiye Diyanet Vakfı'nın yardımlarıyla okuyan
öğrencileri gördük. Onlar anne ve babalarının
yanından çok daha güven içerisindeler. Bizler de
gözümüz arkada kalmadan yavrularımızı göndereceğiz". dedi.
Son olarak
Kerimof, "Türkiye
Diyanet
Vakfı'nın
göstermiş

olduğu

yakın

ilgi, alaka
ve kardeşliğe teşekkür
ederiz"
diyerek sözlerine
son verdi.
Kerimof kosonunda
Şükrü
Öztürk'e bir şük
ran ifadesi olarak geleneksel
giysilerini hediye
etti.
nuşmasının

Konuk heyet, Mütevelli heyeti üyemiz
Şükrü Öztürk'e geleneksel glyisilerini hediye etti.
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Vakfımızı
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AVUSTRALYA SYDNEY'DE TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE CAMİ DERNEGİ
TARAFINDAN YAPTlRILAN CAMİ VE KÜLTÜR MERKEZİ'NİN
MÜLKİYETİ VAKFIMIZA DEVREDİLDİ
Avustralya Sydney Türk İslam Kültür ve
Cami Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati
Altındal, Sydney'in merkezinde 700 kişilik
cami, 150 kişilik konferans salonu, idari bölümü, Kur'an Kursu ve bir adet lojmanı olan
Kültür Merkezi'nin tapusunu Vakfımıza devretti.
Sydney Türk İslam Kültür ve Cami Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Necati Altındal,
Sydney'de 10.000
civarında Türk vatandaşımızın yaşadığın ı , derneğin çalışmaları

ve vatandaşların katkıları ile şehrin merkezinde 800.000 Avustralya Doları değerinde
bir tarihi binanın alınarak, içerisinde camisi
de bulunan Kültür Merkezi haline getirildiğini,
burada
yaşayan
Türk
vatandaşlarımıza ve çocuk l arına hizmet verildiğini belirterek, bu merkezin mülkiyetinin
Türkiye Diyanet Vakfı'na verilmesine yönetim
kurulu olarak karar verdiklerini ifade etti.
Vakfımız Genel Müdürü Niyazi Baloğ lu da,
Avustralya Sydney Türk İslam Kültür ve Cami
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerine, böyle büyük ve anlamlı hizmetlerinden dolayı teşekkürü bir borç bil-

Türk-lslôm Kültür ve Cami Derneği Bakanı Necati Altında(ı tarafından caminin anahtarı, Genel Müdürümüz Niyazi Baloğlu'na verildi.

diğini ifade ederek, Sydney'de bulunan bu görkemli kültü r

merkezin in bundan sonra da amacına uygun bir şekilde kullanılacağını,
orada
yaşayan
Müslüman Türk vatandaş l arımız ı n en güzel şekilde faydalarına sunu l acağını
söyledi.
Genel Müdürümüz Niyazi Baloğ lu Sydney'de yaptırılan
bu eserin meydana getirilmesinde emeği geçen vatandaşlarımıza ve Sydney Din Hizmetleri Ateşesi Sadık
Erarslan'a da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

İSKECE VE GÜMÜLCİNE MÜFTÜLERİ

lskece Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülclne Müftüsü Mehmet Emin A(ıa. Vakfımız Genel Müdürü Niyazi Bala(ılu ne toplantı halinde.

İskeçe Müftüsü İbrahim Şerif ve
Gümülcine Müftüsü Mehmet Emin
Ağa Vakfımızı ziyaret ederek Vakfımız
Çene! Müdürü ve Mütevelli Heyeti
Uyesi Niyazi Baloğlu ile görüştüler.
Görüşmede Gümülcine ve iskece 1deki
gelişmeleri anlatan konuk müftüler
Vakfımızdan dini yayın talebinde bulundular. Genel Müdürümüz Niyazi
Baloğlu Vakfımızın tüm imkanlarıyla
Türk ve İslam Dünyasının hizmetinde
olduğunu anlatarak Vakfımız ve Diyanet İşleri Başkanı ığı yayınlarını hediye etti.

HABER BÜLTENi
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Vakfımızı

Ziyaret Edenler
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TURK CUMHURiYETLERiNDEN
40 SAiR
.
;

.

Türk
Cumhuriyetlerinden
Türkiye Yazarlar Birliği'nin davetlisi olarak Yurdumuza gelen
40 şair Vakfımızı da ziyaret ederek Vakfımız ve Diyanet İşleri
Başkanlığı hakkında bilgi aldılar. Vakfımız tarafından 40
Şair onuruna bir yemek verildi
Yemek boyunca dinı edebiyat
konusu hakkında bilgi alış
verişinde bulunuldu. Daha sonra
kırk şaire Vakfımızın sesli yayınlarından birer takım hatim
kaseti verildi.

..

Türk Cumhuriyetlerinden gelen 40 Şair, vakfımızca verilen yemekli toplantıda

AZERBAYCAN RADYO TELEVİZYON GENEL MÜDÜRÜ

Azerbaycan
Radyo
Televizyon Kurumu Genel Müdürü Mehmet İsmail, Vafımızı
ziyaret ederek Mütevelli Heyeti Başkanımız Rıza Selimbaşoğlu ile görüştü. Azerbaycan'ın dini konumu ve dini
yayınları hakkında bilgi veren
Mehmet İsmail, Vakfımızın
basılı, sesli ve görüntülü yayınlan hakkında bilgi aldı.
Azerbaycan Radyo Televizyon Genel Müdürü Şair Mehmet small Mütevelli Heyeti
Rıza Selimbaşoğlu ile görüşürken

Başkanı

DEMOKRATİK SOL PARTİ
GENEL BAŞKANI
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent
Ecevit Vakfımızı ziyaret ederek Mütevelli Heyet
Üyeleri ile görüştü. Bu görüşmede Sayın Ece~t' e Vakıf . çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Ozellikle Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'daki
Türk ve Müslüman kardeşlerimize Türkiye Diyanet Vakfı'nca verilecek dini hizmetler konusu
müzakere edildi.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
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EDiRNE 3.KITAP SERGiSi
Edirne Müftülüğü ile Vakfımız Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesinin ortak olarak, geleneksel Kırkpınar Şenlikleri münasebetiyle Selimiye Camii avlusunda, Kültür değerlerimizin
tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, kitabın
toplumumuzda daha geniş rağbet görmesine
yardımcı olunması maksadıyla bu yıl 3.sünü düzenlemiş olduğu Kitap sergisi daha da genişletilerek yayınevlerinin de katılımıyla Edirneli
kitapseverlerin hizmetine sunuldu.

Aykan, Edirne Müftü Vekili :Hüseyin Top, daire
amirleri ve vatandaşlar katıldi.
Kısa bir konuşma yapan Vali · Yardımcısı
Orhan Aykan Türkiye Diyanet Vakfı'na bu hizmetinden dolayı teşekkür ederek serginin açılışını
yaptı.

Selimiye Camii avlusunda düzenlenen sergi
hal.k tarafından büyük rağbet gördü.

Ayrıca Edirne halkına sergi müddetince ücretsiz olarak her akşam Halk Eğitim Merkezinde
dinı ve millı muhtevalı filmler gösterildi.

Geleneksel
Kırkpınar
Şenlikleri
münasebetiyle düzenlenen 3. Kitap Sergisine Yayın
Matbaacılık ve Ticaret İşletmemiz; Vakfımız yayınları, D.İ . B . yayınları, İslam Ansiklopedisi ve
birçok yayınevinin katılımıyla gerçekleşen bu
sergide yaklaşık 3.500'e yakın dini ve milli muhtevalı yayın teşhir edildi.
Selimiye Camii avlusunda düzenlenen kitap
sergisinin açılışına· İl Vali Yardımcısı Orhan

ücretsiz o larak gösterilen dini filmlere ligi blrhayli fazlaydı
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ŞANLIURFA MÜFTÜLÜK

SİTESİNE GÖRKEMLİ TÖREN
Mülkiyeti Vakfımıza ait Şanlıurfa Müftülük Sitesi'nin temeli Başbakan Süleyman DEMİREL tarafından atıldı.
Temel atma törenine katılan Diyanet
İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz törende yaptığı konuşmasında "Şanlıurfa
hayırlı bir siteye kavuşacak . Bu sitenin
mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait
olup 350 m2 lik bir alan üzerine inşa edilecektir. Bu hizmet binasında konferans
salonu, yayın satış merkezi, top lantı salonu, kütüphane, mescid, misafirhane,
depo, hac bürosu, vakıf şubesi ve 31 adet
büro olacaktır. Yapı l acak bu tesisler Şan
lıurfalılara daha iyi hizmet içindir: Bu bakımdan bu tesislere sahip ç ıkınız. inşasına
yardımcı olunuz. Temeli atılan bu tesisin
yüce dinimiz, milletimiz ve devletimize
hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan
niyaz ederim. Tesisin yapımında emeği
geçecek olan herkesi tebrik ederim" dedi.
Daha sonra Başbakan Süleyman DEMİREL tarafından Şanlıurfa Müftülük Sitesi'nin temeli atıldı. temel atma törenine
Başbakanın
yanısıra
Devlet . Bakanı
Ekrem Ceyhun, Tarım ve Köy işleri Bakanı Necmettin Cevheri, Şanlıurfa Valisi
T. Ziyaeddin Akbulüt, çevre il ve ilçe
müftüleri, daire müdürleri ve çok sayıda
vatandaş katıldı.

Temel atma törenine katılanlardan Başbakan Süleyman Demirel,
Tanm ve Köy işleri Bakanı Necmeddin Cevheri, Şonhuıfa Valisi T. Ziyaeddin Akbulut ve Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz

Şanlıurfa 'Müftülük Sitesi'ne Vakfımız
Genel Merkezinden 200 milyon lira yardımda bulunuldu. Vakfı mız şubesi tarafından
yaptırılacak olan
site tamamlanınca Şanlıurfa dini ve tarihi
yapısına uygun bir hizmet binasına kavuşmuş olacak.
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ŞANLIURFA'DA

VAKFIMIZA BİR KUR'AN
KURSU BAGIŞLANDI
Züleyha İclal Ağan adlı hayırsever vatandaşımız, Vakfımızın faaliyetlerinin takdire şayan olduğunu, Türkiye Diyanet
Vakfı'nın hayra hizmet için koştuğunu
lirterek dayalı döşeli 200 milyon TL.
ğerindeki dairesini Vakfımıza bağışladı.

Hayırsever Züleyha İclal Ağan tarafından bağışlanan Kur'ôn Kursu

bede-

Kız Kur'an kursu yapılmak üzere vakfedilen dairenin tüm ihtiyaçları da hayırsever Züleyha İclal tarafından karşılandı.
Hemen faaliyete geçirilen Kız Kur'an kursuna ilginin bir hayli fazla olduğu görüldü.

yirmialtı
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ŞARKI ŞLA ŞUBEMİ ZCE
KUR'AN-1 KERİM OKUMA
YARIŞMASI DÜZENLENDİ
Elmalı

E. Karacaören Kur"ôn Kursu öğrencileri

Gökler Kasabası Mezarlık Camii

Hayırsever

Halime Asar Cami'yi ibadete açarken

Köyü Kız Kur"ôn Kursu öğrencileri

Vakfımızın sosyal ve külterel faaliyetleri, Genel
Merkez ve şubeleremizde artarak devam etmektedir. Kur'an kursu öğrenci lerini daha iyi okumaya teşvik amacıyla Şarkışla Şubemiz tarafından,
merkez, kasaba ve köylerde bulunan toplam 15
Kur'an kursu öğrencileri aras ı nda güzel Kur'an-,
Kerım okuma yarışması düzenlenmiştir. Kur'an
kursu öğrencilerinin yarışmaya büyük ilgi gösterdiği
müşahade edilmiştir. Kız öğrenciler arasında yapılan yarışmada Elmalı Köyü Kur'an Kursu birinci
olurken, erkek öğrencilerde de E. Karacaören Köyü
Kur'an Kursu birinc i liğe layık görüldü.
Dereceye giren öğrencilere ve Kur'an kurslarına
Vakfımız tarafından çeşitli hediyeler verilmiştir.

1990 yılında ilçe merkez ve çevre köylerdeki camilere Paking
(kablosuz yayın) sistemi ile merkezden yapılan vaazların ulaştırılması,
1991 yılında Müftülük ve Vakıf hizmetlerinde kullanmak üzere IBM bilgisayar, fotokopi ve fax salın alınması, atıl vaziyette bulunan mülkiyeli
Vakfımıza ait hizmet binasının bodrum katının lojman yapılması ve son
olarak 1992 yılı içerisinde Vakıf ve müftülük hizmetlerinde kullanılmak
üzere bir arabanın temin edilmesi gibi çalışmaları gerçekleştiren Gediz
Şubemiz'in hizmetleri artarak devam etmektedir.
Gediz Müftüsü ve Şube Yönetim Kurulu Başkanı Servet Aydın,Türkiye
Diyanet Vakfı' nın Kuruluş Senedinde belirtilen o.maçlar doğrultusunda,
Gediz Şubesi olarak yapılan çalışmalarla Diyanet işleri Başkanlığı'nı Türkiye' de en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade ederek bu tür hizmetlerin
Gediz halkı ve din görevlilerinin maddi ve manevi destekleri neticesinde
hiç bıkmadan sürdürüleceğini söyledi.
GÖKLER KASABASI MEZARLIK CAMİİ AÇILIŞ TÖRENİ
Gediz ilçesi Gökler Kasabası' nda Halime ASAL adlı hayırsever tarafından yaptırılan cami, düzenlenen bir törenle ibadete açıldı.
Törene Kütahya il Müftüsü Nuri Güneş, İlçe Cumhuriyet Savcısı Selahallin Elitaş, Ceza Hakimi Saffettin Aldemir, İlçe Müftüsü Servet Aydın ile
çevre ilçe müftüleri ve kalabalık bir halk topluluğu iştirak elli.
Takriben 350 milyon lira sarfedilen böyle güzide bir camiyi hayırsever bir vatandaşımızın tek başına yaptırması törene katılanların
hayret,sevinç ve takdirlerine mazhar olmuştur.
Hayırsever Halime Asar' a yardımlarından dolayı bir şükran ifadesi
olarak il Müftülüğünce şilt verildi.

HABER BÜLTENi
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TİRE FATİH KUR'AN KURSU VE
ÖGRENCİ YURDUNUN TEMELİ ATILDI
Mülkiyeli Vakfımıza a_i_t 3000 m2'1ik arsa üzerine inşa edilecek olan
Tire Fatih Kur'ôn Kursu ve Oğrenci Xurdu'nun temeli atıl~,.
Jemel atma törenine, Diyanet işleri Başkanlığı Din işleri Yüksek Kurulu Uyesi Dr. F~~ri Demir, Tire Kaymakamı Bülent Eğri~oz, Vakfımız
Mütevelli Heyeti Uyesi ve Genel Müdürü Niyazi. Boloğlu, lzmir Müftüsü
Rasim Arslan, Tire Belediye Başkanı Nazım Çulcu, ilçe Müftüsü ve Vakfımız
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bilici, çevre ilçe müftüleri, resmi
ve özel kuruluş temsilcileri ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.
622 m2'1ik alon üzerine 5 katlı olarak inso edilecek Fatih Kur'ôn
Kursu ve Öğrenci Yurdunda 300 öğrenci öğrenim görecek. İnşaatın ilçe din
görevlilerinin gayretleri, hayırsever halkımızın yardımları ve Allah' ın inayetiyle en kısa sürede bitirileceği ümit ediliyor.
.. Temel atma töreninde bir konuşma yapan Vakfımız Mütevelli Heyeti
Uyesi ve Genel Müdürü Niyazi Baloğlu, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kuruluş
amacını, yaptığı yardımları, eğitim ve öğretime büyük önem verildiğini ve
bunun için Türkiye'nin her yerine Kur'an kursu inşa etmeye çalıştıklarını
beyan ederek "Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu tür hayır hizmetlerine her
türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunacağız" dedi.

KULA MÜFTULUK SİTESİ'NİN
TEMELİ ATILDI

Tire Falih Kur'ô n Kursu ve Öğrenci Yurdunun temeline ilk harç
Genel Müdürümüz Niyazi Boloğlu tarafından konuldu

Mülkiyeti Vakfımıza ait Kula Müftülük Sitesi'nin temeli,
Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından atıldı.
Temel atma törenine Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın
Sümer Oral, Manisa milletvekilleri, Manisa Valisi Sami Sönmez,
Kula Kaymakamı Mustafa Aydın, Kula Belediye Başkanı Muammer Keleşağlu, daire amirleri ve kalabalık bir topluluk katıldı.

Arsası Mehmet Sandıklı isimli hayırsever tarafından Vakfımıza hibe edilen 260 m2 orsa üzerine 5 katlı olarak insa edi-

lecek müftülük sitesi müştemilatında; dükkanlar, yayınevi,
Kur'an kursu, misafirhane, 300 kişilik konferans ve toplantı solonu, kütüphane, müftülük hizmet büroları ve 2 adet personel
lojmanı bulunacak.

İSLAHİYE MÜFTÜLÜK SİTESİ
HİZMETE GİRDİ

~ülkiyeti Vakfımıza ait 400 m2'lik bir alan üzerine 5 katlı olarak inşa
edilen lslahiye Müftülük Sitesi hizmete açıldı.
·
Bugünkü maliyeti 1.5 milyar lira olan site, hayırsever vatandaşlarımızın büyük yardımları neticesinde 3 yılda tamamlanmış ve 500
milyona malalmuştur. lslahiye Müftülük Sitesi'nin müştemilatında; birinci
katta cami ve abdest olma yerleri, ikinci katta 4adet dükkan , üçüncü katta
müftülük hizmet binası ve üniteleri ile kütüphane ve kız Kur'ôn kursu, dördüncü katta personel lojmanları ve beşinci katta açık yazlık eğitim ve toplantı
salonu bulunmaktadır.

Hizmete açılan lsıahiye Müftülük Sitesi
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İbadete açılan Halttpaşa Camii

ARTVİN HALİTPA$A CAMİİ VE MÜFTÜLÜK
HİZMET BİNASI HİZMETE AÇILDI
Mülkiyeti Vakfımıza ait olan, 1991 yılında 160 milyon TL. bedelle 400 m2'lik arsası alınan ve 1991 yılı Mayıs ayında temeli
atılarak inşaatına başlanan Artvin Merkez Hal itpaşa Camii'nin inşaatı tamamlanarak, büyük bir törenle ibadete açıld ı.
Halitpaşa Camii ve Müftülük Hizmet Binası'nın açılış merasimine Artvin Valisi Selahattin Onur, Artvin Müftüsü ve Vakfımız
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Durmuş, İlçe kaymakamları,
ilçe müftüleri, daire amirleri ve kalabalık bir topluluk katıldı.
1991 yılında temeli atılan Artvin Halitpaşa Camii ve Müftülük
Sitesi, Artvin Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Durmuş'un gayretli ve üstün çalışmaları neticesinde çok kısa
bir sürede tamamlanarak hizmete sunulmuştur .
Dört kattan oluşan Halitpaşa Camii'nin müştemilatının birinci
katında kız Kur'an kursu, ikinci katında müftülük hizmet binası,
üçüncü katında 200 m2 kullanım alınlı ve 8 bürodan müteşekkil 9
dükkandan oluşan pasaj ve dördüncü katında yaklaşık bin cemaat
alabilecek kapasitede cami bulunmaktadır. Hayırsever vatandaşlarımızın büyük katkılarıyla yapılan Artvin Halitpaşa Camii
için yaklaşık 2 milyar lira harcanmıştır.

DEMİRKÖY ŞUBESİN
DEN SÜNNET ŞÖLENİ
Vakfımız Demirköy Şubesi 18
fakir çocuğu sünnet ettirdi.
Fakir çocukların sünneti için
düzenlenen törene ilçe kaymakamı Gürbüz Karakuş, İlçe
Müftüsü Ali Gürbüz ve çok sayıda davetli katıldı.
Kur'an-ı Kerim ve mevlid
okunan törende bir konuşma
yapan Demirköy Müftüsü ve
Vakfımız Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Gürbüz, Türkiye Diyanet Vakfı olarak halka hizmet
etmekten ve yardıma muhtaç
olanların yardımına koşmaktan

huzur
gisinin

duyduklarını,

tırdığını

hizmet
söyledi.

halkın

iştiyakını

RAFI GORGUN HOCA VEFAT Effl
Rumi 1333 Şanlıurfa doğumlu Rafi Görgün hoca, Şanlıurfa'da 120 camiyi bizzat
yapıp onarmış, birçok talebe yetiştirmiş ve
Diyanet hizmetlerine birçok katkıda bulunmuştur. Vakfımız Şanlıurfa Şubesi'nce yaptırılan müftülük sitesi arsasının bağışlan
masında çok büyük gayretler gösteren Rafi
Görgün Hoca Hakkın rahmetine kavuşmuş
tur. Kendisine Allah'tan rahmet ve kederli
ailesine başsağlığı diliyoruz.
Merhum Rafi Görgün hoca Diyanet işleri
Eski

Başkanı

Lütfi

Doğan'la

birlikte

ilar-

HABER BÜLTENi
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BAGLI KURULUŞLARIMIZDAN

T E M sA

şıınıınıınımınıınırn
Başlangıçta

-~~

cami

temizliği

için
kurulan TEMSAŞ, değişik sahalarda
giriştiği yeni hamlelerle günden
güne güçlenmektedir.
TEMSAŞ,

Temsoş

ürünlerinin satışa

sunulduğu

Ankora'daki

mağaza

YAYIN MATBAACILIK
TİCARET İŞLETMESİ
FALİYETLERİNE HIZ VERDİ
Türkiye Diyanet Vakf1 1 nın basılı-sesli
ve görüntülü yayınlarını düzenlemek
üzere 1982 yılında Kurulan Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi faa liyetlerini
artırarak devam ettiriyor. Vakfımız adına
çıkan yayınları hazırlayıp basan ve dağıtımını sağlayan Yayın Matbaacılık iş

letmesi büyük bir matbaa açarak işlerine
hız verdi. Dizgi, film ve kalıp sistemi
mevcut olan matbaada her türlü baskıyı ,
kaliteli ve -pratik bir şekilde yapmak
mümkün. Hizmetlerini artıra rak devam
ettiren Yayın Matbaacılık ve Ticaret İş
letmesine başarılar diliyoruz.

Dizgi, film ve

kalıp sistemi

ola n her türlü

baskıyı,

temizlik sektörüyle yakından ilgili bir alanda imalat~
geçmiş ve Gebze'de bir fabrika kurarak ilk önce bir çeşit olarak temizlik maddesi üretimine baş
__,,_.,... lamıştrr. Şu anda bu fabrikada 12
çeşit temizlik malzemesi üretilmektedir.
İmalatın bir kısmı şirketin yaphğı temizlik
işlerinde tüketilmekte, büyük bir kısmı da
bayiler vasıtasıyla bütün yurt genelinde
satışa sunulmaktadır . Mamüllerin imalatındaki ciddiyet ve kalitesi sebebiyle piyasada kısa bir zamanda tutulmuş ve aranır marka haline gelmiştir.
Üretilen mamüller şimdiye kadar endüstriyel ebatlarda piyasaya sürülürken,
yavaş yavaş ev kadınına hitap etmek
amacı ile 400 gr. 500 gr. ve 1 Kg .'lık ambalajlarda da üretilmeye başlanmıştır.

kaliteli ve pratik bir şekilde yapan matbaadan bir görünüm

TÜRKiYE DiYANET VAKFI

otuz

BAGLI KURULUŞLARIMIZDAN

ORMAN ÜRÜNLERİ SATIŞI

Ankara Sitelerde Faaliyet gösteren GİNTAŞ Orman Ürünleri ve Dekorasyon Mağazası

GİNTAŞ ORMAN ÜRÜNLERİ
Ahşap
sanatçılık

mimber ve kürsü
gerektirir.

imalatı

zor,

ustalık

isteyen bir

Cumhuriyet Döneminde yapılan camiler için, Osmanlı
yadigari camilerimizdeki modellerin benzerleri bu atölyede
imal edilmektedir.Binanın zemin katında sunta, suntalam
ve kereste satışı yapılmaktadır.

DEKORASYON VE MOBİLYA
Atölyede aynca dekorasyon
de yapılmaktadır.

imalatı

ve mobilya üretimi

GİNTAŞ, işçilik ve kaliteye önem veren bir anlayışla
çalışmalarına

devam ediyor. Vakfımızca hızla açılış çayürütülen KOMAŞ'ın dekorasyon, ahşap, marangozluk hareketli mobilya ve polyester üretimlerini de
aşynı atölye yapmaktadır.
lışmaları

Büyük bir ustalıkla imal edilen minber
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KUTLU DOGUM HAFTASI • il
Hz. Peygamber'in doğum günü olan l l Re·
biulewel, Vakfımız tarafından 1989 yılından bu
KUTLU DoöuM
yana "Kutlu Doğum Haftası" adı altında dü·
HAFTA Si
zenlenen çeşitli faaliyetlerle l hafta boyunca kutII
lanagelmektedir..
1989 yılında bu faaliyetler meyanında düzenlenen panellerde değerli ilim ve fikir adam·
!arımız tarafından sunulan tebliğler bir kitap halinde neşredilmişti. 1990 yılında düzenlenen
1•7 Ektm ım
panellerde sunulan tebliğler de bir önceki kitabın
ikinci cildi olarak neşredilmiş bulunuyor.
·
Kitapta ilk olarak, bir önceki dönemde Vakfımız Mütevel!! Heyeti Başkanlığı görevini yürütmüş olan D.İ.Başkan Yardamcısı
Sayın ~alit GULER'in açış konuşması yer alıyor. Heme~ ardından, zamanın Di·
yonet işleri Başkanı Prof. Dr. Mustafa Soit YAZICIOGLU'nun konuşması bulunuyor.
Bundan sonra kitapta üç ona bölüm yer alıyor ve şu konuşmacıların tebliğlerine yer veriliyor:
Birinci Bölüm: VAHİY, PEYGAMBERLİK VE Hz. PEYGAMBER
Yakup ÜSTÜN: Hz. Peygamber'in Şahsiyeti.
Doç. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ: Vahyin Değeri ve Peygamberlik Kurumu
Doç. Dr. A. Saim KllAVUZ: Peygamberlik ve Vahiy Müessesesi.
Hz. Peygamber'inHayatı.
Doç. Dr. Kemal SANDIKÇI: Hz. Peygamber'in Örnek Şahsiyeti.

•
====~~ ==

İkinci Bölüm: DİNİ EDEBİYAT
Doc. Dr. Celal TARAKCI: Dini Edebiyatımız
Yard. Doç. Dr. Emine YENİTERZİ: Divan Şiirinde Hz. Peygamber'in isim ve sı
fatları -Esmo·i Nebi
Doç. Dr. Mustafa İSEN: Türk Edebiyatının Dini-Tasawufi Boyutu
Doç. Dr. Cemal KURNAZ: Dini Edebiyat Türleri ve Dini Edebiyatımızın Bugünkü
durumu Hakkı nda Düsünceler.
Yard. Doç. Dr. Emine YENİTERZİ: Türk Edebiyatında No't.

Ücüncü Bölüm: İSlAM VE KÜLTÜR HAYATIMIZ
P(of. Dr. Orhan KARMIS: İnsanımızın Temel Meseleleri.
Doc. Dr. Mustafa KARA: Tosowuf ve Kültür Hayatımız
Prof. Dr. Mehmet AYOIN: Vahiy ve İnsan
Doç. Dr. Alpaslan ACIKGENC: İlmi Zihniyet ve İslam
Doc. Dr. Orhon KAVUNCU: Yoratılıs Teorileri ve İslam
Prof. Dr. Süleyman Hayri BOlAY: Sevgi Peygamberi Hz. Muhammed
(S.A.V.)
Mümtoz'er TÜRKÖNE: İslamı Tefekkürün Dünü-Bugünü
Bu bölümlerden sonra kitap, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Sami
USLU'nun kapanış konuşmasıyla sona eriyor.

ANSİKWPEDİK HADİS

TERİMLERİ SÖZLÜGÜ

Hadis
ANSlKLOPEDIK
HADİS TERİMLERİ
SÖZLÜGÜ

o
Doc;.Dr.
Mücteba UGUR

~

lOftıdYEOffNETVAl<flYAYIII..W

(*)

İlmi,

sona
bir terimler
ve deyimler
ilmidir. ilk
eserlerden
günümüze
bütün kaynaklarda ve
öteki
çabaştan

lışmalarda
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bunun örneklerine
rastlamak mümkündür.
Ülkemizde hadis terimlerinin
ansiklopedik tarzda ele alınıp
açıklanması amacıyla yapılan

çalışmalar oldukça sınırlıdır.
Doç. Dr. Müçteba Uğur'un
uzun ve titiz bir ·çalışma sonucu
hazırladığı bu kitapta hadis ve
hadis usulü ile ilgili bütün
terim ve deyimler alfabetik sı
rayla ele alınmış, hatta bunlarla ilgili değişik telaffuzlara
daha yer verilerek hemen her
madde, ana kaynaklara inilerek
örneklendirilmiştir. Her madde.
arapça aslı ile birlikte yer almış
ve ıstılahların, değişik alimler
nazarındaki hükmüne ve kullanılış
yerlerine
de
de-

ğinilmiştir.

Ilgilileri için vazgeçilmez bir
kaynak olan bu çalışmada,
ciltler dolusu malumat özetlenmiştir. Kitabın sonunda bir
de
isimler
indeksi
bulunmaktadır.

(•) Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü,
Doç. Dr. Müçteba Uğur Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınlan, Ankara - 1992 Büyük boy. ciltli, I.
Hamur, 468 Sayfa.
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VAKFIMIZCA ARNAVUTLUK A,YAPILAN YARDIM AMACINA
1

Arnavutluk müslümanlarına dağıhlmak üzere gönderilen yardım
kolileri

Yc.•:dımıar koliler halinde yardıma
lümanlarına dağıtıldı

ULAŞTI

muhtaç Arnavutluk müs-

~

üzere Vakfımızdan giden heyet Arnavutluk CumSalih Boriça'ya Kur'ôn-ı Keı'im ve Türk Bayrağı hediye etti
Vakfımız tarafından; büyük sıkıntı içinde olan ve yardıma muhtaç durumda bulunan Arnavutluk halkına, 5 tırla
gönderilen 90 ton gıda ve 1000 adet battaniye yardımından oluşan gıda maddeleri, Vakfımızca görevlendirilen 3 kişilik heyet gözetiminde Arnavutluğa ulaştırıldı.
30 ton toz şeker, 30 ton makarna, 30 ton nebati yağ, 9 kiloluk koliler halinde Arnavutluk halkına dağıtıldı. Biçare
ve yardıma muhtaç Arnavutlar, yardımlardan dolayı Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ederek, diğer müslüman ülkelerin de aynı duyarlılığı göstermelerini istediler.
Yardımların dağıtılması
yapıldı

için T.C. Tiran Büyükelçisi ile bir görüşme

Yardımları dağıtmak
hurbaşkanı Soyın

-----------"':'1'!-7'

Vakfımızdan

gönderilen yardımları halka duyurarak dağıhmının sağlanması amacıyla ydpılan aile sohbetlerinden bir görüntü

Eta Pür

Pür Soft

EN DÜSTRİYEL
TEMİZLİK
MADDESİ

Pür Sofi,
çamaşırları
yumuşatır, hoş

bir koku verir.
Özellikle
havlulr-rda ve
yünlül~rde
elyafları

kabartarak
mükemmel bir

CJ)..

<
ı--

Jllilr EHOOSTlffll. TfMlnlı< OOOHLffi

w
a:

-.. - c.o-- ·-

~

yumuşaklık
sağlar. Anti-

·.=
w

statik etkilidir.
Tül perdelerde

>

-~

kullanıldıç)ında,
bunların

z

çevreden toz
çekerek çabuk
kirlenmelerini
önler.
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P -100
KİR-Cİ LA
SÖKÜCÜSÜ

Zemine
· yerleşmiş kir ve
yağları temizler.
Sökülmesi
istenen aşınmış
cilayı kolayca
, çıkarır. Yüzeyi
yeni cilaya
hazırlar.

Gen Pür
sıvı GENEL
TEMİZLİK
MADDESİ

Çain kokulu
Genpür' lı tüm
genel temizlik
işlerinde

kullanabilirsiniz.
Bir litre yıkama
suyuna l gr.
ilave etmek
yeterlidir.
Yıkanan yeri bol
su ile
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SIVl GENEL TEMlzıJK MADDESi
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sıvı BULAŞIK

YI KAMA
MADDESİ

cÖ

<D

in
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cÖ
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in
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kullanılır.

köpüğü ayarlı

old uç)u için su
sarfiyatıriı önler.
Güçlü bir
endüstriyel
temizleyicidir·.
' Pür Yeşil
YEŞİ L BULAŞI K
DETERJAN!

Pür Yeşil,
bulaşıklardaki
en zor lekeleri·
çıkarır. l litre
yıkama suyuna 1
gr. Pür ilave
etmek yeterlidir.
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_durulayınız.
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Oto Pür
sıvı

temizlii;ii için •
hazırlanmış olup,
boyaları

ş

bozmayacak
özelliktedir. Bol
köpüklü, silksek
aktif madde
içeriklidir. 1 Lt.
suya, l gr.
otopür

-ci

«s

...~

kullanılmalıdır.

KöPür
sı vı

Pür
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OtoPür

OTO

ŞAMPUAN!
Oto iç ve dış
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sonra

bol su ile
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Bulaşıkları
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Dezen fektan
madde içerikli,

y ıkadıktan

~
o
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Fabrika, hastane.
otel, motel,
mutfak vb.
yerlerd e yoğun
kirli yüzeylerin
temizliç)inde
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z

sıvı

EL SIIBUNU

KöPür
sıvı EL YIKAMA
MADDESi

Hijyenik oluşu
sebebiyle kalıp
sabunlar yerine
kullanılır.

Dermatolojik

Limonlu Pür,
bulaşıklarda ki
en zor lekeleri
çıkarır. 1 litre
yıkama suyuna 1
gr. Pür ilave
etmek yeterlidir.
Bulaşıkları
yıkadıktan

• ,

Ü

dunilayınız.

Pür

ltaPür

sıvı

ÇAMAŞIR
YU MUŞATI CIS I

açıdan

güvenilirdir.
Citdi tahriş
etmemesi için
özel katkılar
içermektedir .
PH'ı ortama
uygun haldedir.

e:. . . . . - -___ .. _....... ...........

sonra

bol su ile
durulayınız.

P -500
HALI YIKAMA
MADDESİ
Halı ve koltuk
temizliç)i için
hazırlanmış özel
bir üründür.
Halıdan kirleri
kalıntı
bırakmadan

çözer.

Halı

yıkama
makinalarında
kullanılabilen

köpüç)ü ayarlı
bir sıvıdır.
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ENDÜSTRİYEL
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Endüstriyel Temizlikte İsteğinize Bağlı özel Ürün imali

