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Fedakarlık, feragat, diğergaml ık gibi· hasletler, bir toplumun sağlık gös

tergeleridi r. Eğer insanlar gündelik hayattan büyük ideallerine kadar, kendi ben

zerlerine, aynı toplumun ferdi- olarak- birlikte yaşadıkları insanlara yönelik en

dişe ler taşıyorsa, o toplum güçlüdür. Her türlü hayatı tep~iyi verir; geleceğ inden 

hiç bir kaygı duymaz. Vakıflar, bu insanı hasletlerin, insana has yüce değerlerin 

cisimleşm iş abideleridir. Bir toplumun gücünü, sağlamlığını ölçmek isteyen, mut

laka o toplum içinde faaliyet gösteren vakıflara bakmalıdır. Vakıf hayatı, canlı ve 

kesif ise, hiçbir şer güç o toplumu y ı kamaya muvaffak olamaz. 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın abide·leşen şahs iyetinin harcında, bu inanç ve an-

. layış bulunmaktadır. Her gün büyüyen, Türk insan ı nın gönlünde müstesna bir 

mevki kazanan Türkiye Diyanet Vakfı 'nın gücü, Türk milletinin fedakarlık, feragat 

ve diğergamlık duygularının gücüdür. Türkiye Diyanet Vakfı'n ın mensupları ol

maktan şeref duyan bizler, bu güce tercüman olmanın, bu gücü hayata ak

tarmanın, enerjiye dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Balkanlardan Çin'in iç

lerine kadar uzanan büyük Türk coğrafyasında, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir ef

sane haline gelen ismi, sadece bizim değil, gönlü gani yüce Türk Milletinin de 

gurur kaynağı haline gel iyor. Artık Türkiye'de Türkiye Diyanet Vakfı gerçeği ya

şanmaktadır. Başı sıkışan, eli darda kalan insanın aklına bu isim gelmektedir. iba

det yapmak için cami inşa etmeye karar veren hayırsever vatandaşlarımızın da 

aklına i lk gelen isim Türkiye Diyanet Vakfı'dır. Din hizmetlerinin, dinimizin yü

celiğine yaraşır bir düzen ve titizlik içinde yürütülmesi, yaygınlaştırılması akla 

geld iğinde hemen Türkiye Diyanet Vakfı hatırlanıyor. Dinı kültürün can

ladırılması, müstesna eserlerin ·Türk irfanına kazandırılması düşünüldüğünde, 

Türkiye Diyanet Vakfı bu işi gerçekleşt i rir, diye düşünülüyor. 70 yıldan fazla Sov

yet işgali al tında ezilen, dinleri, iman l arı unutturulmaya çalışılan kardeş lerimizin 

yüreklerinde korlanan ateşi alevlendirmek dendiğinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın 

ismi telaffuz ediliyor. Türk Milletinin, bütün dünyada d i rliği, düzenliği, şerefi ve 

gücü düşünüldüğünde, Türkiye Diyanet Vakfı'na da bu kutsı işlerde bir pay bi

çiliyor. 

Vakfımız ın artan prestiji, büyük bir mesuliyet duygusu ile üzerimize ald ığımız 

görevler, bizleri daha inançlı ve kararlı kıl.ıyor. Milletimizden aldığım ız destek ve 

hizmetinde olduğumuz yüce Yaradanımızın yardımıy la artan görevlerimizi bi

hakkın yerine getirmeye çalış ıyoruz . 
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DiNi, MiLLi VE HAYRI GAYELERLE KURULMUŞTUR 
V ak f ı mızın Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın 

Rıza SELİMBAŞOCLU, kuruluşundan bugüne 
kadar aralıklarla Mütevelli Heyet Üyeliği gö
revinde bulunmuştur. Vakfın büyümesi ve ge
lişmesinde büyük katkıları ve hizmetleri bu
lunan Başkanımızla Vakfımızın dünü-bugünü 
ve halen yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
almak üzere görüştük. 

S.A - Sayın Başkanım, Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın kuruluş amacı nedir? Ve bu amacı 
gerçekleştirme doğrultusunda teşkilatlanma 
biçiminiz hakkında bilgi verir misiniz? 

- Türkiye Diyanet Vakfı, Türk-İslam Vakıf 
Geleneği'nin Cumhuriyet dönemindeki tem
silcisi olarak 1975 yılında, Diyanet işleri Baş
kanlığı'nın yurtiçinde ve yurtdışında yü
rüttüğü hizmetlere yardımcı olmak amacıyla 
kurulmuştur. 

Bilindiği üzere, 17 yıl önce kurulmuş bu
lunan Vakfımız, merkezde bir avuç insanın 
taşrada bütün din görevlilerinin gerçekten al
kışa layık gayret, çalışma ve cesaretleriyle bu
günkü duruma gelmiştir. Hiç şüphe yok ki, bu 
gayret, çalışma ve cesaretin asıl istinat nok
tası, halkımızın dini, milli, hayrı hizmetlere 
olan gönülden tutkusu, hayır severliği ve her 
türlü övgünün üzerindeki mili, haslet/eriydi. 
Nitekim bu durum, halkımızın hayır işlerine 
olan teveccühleriyle de tescil edilmiş oldu. 

Türkiye Diyanet Vakfı amaçladığı ça
lışmaları ve vereceğ i hizmetleri sağlıklı bir şe
kilde sürdürebilmek için teşkilatlanmaya gi
rişmiştir. Bu cümleden olmak üzere merkez 

~:-:::r.ı-

ve taşra teşkilatları kurulmuştur. Genel Me
kezde, Genel Müdürlük ve Genel Müdürlüğe 
bağlı birimler ile Bağlı Kuruluşlar Ko
ordinatörlüğü, taşra teşkilatında ise bütün il 
ve ilçelerde Vakfımızın birer şubesi bu
lunmaktadır. illerde şube başkanı il müftüsü, 
ilçelerde de ilçe müftüsüdür. Ayrıca Türk va
tandaşlarının işçi olarak bulunduğu ülkelerde, 
bilhassa Batı Avrupa ülkeleri, Avusturalya ve 
Amerika gibi ülkelerde bulunan Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din Hizmetleri Müşavirliklerinin 
işlerini kolaylaştırabilmek için Vakfımızın yar
dım ve gayretleriyle de o bölgelerde kardeş 
kuruluş mesabesinde vakıflar kurulmuştur. 
Vakfımızca bu kardeş kuruluş lara maddı ba
kımdan yardımlarda bulunulmuş ve hiz
metlerini sürdürecekleri merkez binaları satın 
alınmıştır. 

Yurtdışında kurulan bu kardeş vakıfl ar va-

~ 17. YILINDA HİZMET YARIŞINDA BÜYÜK BAŞARI 
· ; 1 .. ürkiye DiyaneL Vakfı, İslan1-Türk vakıf ge-
l )eneğinin Cumhuriyet dönemindeki temsilcisi 
~ olarak 1975 yılında o zamanın Diyanet İşleri J Başkanı Dr. Lütfi Doğan, Başkan Yarduncısı Dr. i Tayyar Altıkulaç, Yakup Üstün ve I. Hukuk Mü
.; şa,·iri Ahmet Uzunoğlu tarafından cüz'i bir ser
f ınaye ile kuruldu. 

(Sold an Sağa): Celôl YILDIRIM (Afycı.n Müftüsü), İsmet 
KARAOKUR (K.9nya Müftüsü), .Lütfi ŞENTURK (Ankara Müf
t9sü), Yakup (.!STUN (Diyanet işleri Bşk. Yrd.). Dr. Lütfi po
GAN (Diyanet işleri Bşk.), pr.Tayy.ar ALTIKULAÇ (Diyanet işleri 
Bşk. Yrd.), Ahmet UZUNOGLU (D.1.8. 1. Hukuk Müşaviri) 

] Hayırsever halkımızın yarcltnıları ve din gö
~ revlileriınizin çalışmaları ile bugün ülkemizin 
E önde gelen vakıflarından biri oldu. 830 şubesi 

ve bağlı kuruluşları ile yürüttüğü hizmetler, top
lumumuzda 11aklı olarak takdir toplamaktadır. 
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sıtası ile oralarda da din hizmetleri desteklenmektedir. 
Tabii yurtdışında din hizmetleri desteklenirken, önemli 
iki unsur vardır. Birincisi oradaki vatandaşlarımızın 
müslüman olarak varlıklarını devam ettirebilmeleri/ 
ikincisi de Türklüklerini unutmamalarıdır. D iğer bir 
ifade ile bilhassa dilini, milliyetini ve dinini unut
mamalarıdır. Bu çalışmalar, Batı Avrupa ülkelerinde 
mesela, Belçika'da, Hollanda'da, Danimarka'da, Al
manya1da, Avusturya1da, İsviçre ' de, Fransa1da olduğu 
gibi son birkaç sene içinde Amerika1da da başlatılmış 
bulunmaktadır. 

S.A- Sayın Başkanım, Vakıf Senedi'nde ve. yü
rütülen çalışmalarda odak noktası hep Diyanet i ş ler i 
Başkanlığı hizmetleri olmaktadır. Diyanet İşler i Baş
kanlığı hizmetlerini desteklemek amacıyla bugüne ka
dar gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir? 

- Diyanet işleri Başkanlığ1 1 nın kuru l uş ve görevleri 
hakkındaki kanunda, Diyanet işleri Başkanlığı ' na ve
rilmiş bazı görevler vardır. Bunlar arasında eğitim ve 
i rşad görevleri yer almaktadır. Diyanet işleri Baş
kanlığı'nın halen hizmetiçi eğitim yaptırdığı 9 Eğitim 
Merkezi bulunmaktadır. Bu hizmetlerin ger
çekleştirilmesinde para ön planda gelmektedir. Son 
yıllarda tasarruf tedbirleri sebebiyle Diyanet İşleri Baş
kanlığı yeterince tahsisat alamıyor. Alabildiği tah
sisatla da bir dönemlik eğitim yaptırabiliyor, geri kalan 
bütün dönemlerin ödenekleri Vakfımızca sağlan ıyor . 

Daha önce il ve ilçelerde Diyanet İşleri Baş
kanl ı ğ11nın müftülük binaları yoktu. Çalışmalar çoğu 
kez alelade yerlerde, bazan da hükümet konağının bir 
veya iki odasında yürütülüyordu. Vakfımızın ku
rulmasından sonra müstakil müftülük binası olmayan 
hiçbir il ve ilçe kalmadı. Ülkemizde bulunan müftülük 
hizmet binalarının % 991u Türkiye Diyanet Vakfı 1 nın 
malı olup Diyanet işleri Başkanlığı 1 nın hizmetine su
nulmuştur. Bu suretle Müftülüklerimiz yürüttükleri hiz
mete yaraşır bir mekana kavuşmuştur. 

Yine Diyanet işleri Başkanlığ1 1 n ı n eğitim hizmetleri 
içerisinde büyük bir yer tutan Kur'an kursları vardır. 
Türkiye Diyanet Vakfı ' nın kuruluşundan bu yana şu
belerimiz vasıtas ıyla hemen her ilçede, bazılarında sa
dece gündüz, bazılarında ise yatılı ve gündüz eğitim 
verilen Kur'an kursları binası inşa ettiri l miştir. Bun l arın 
bir kısmı çok modern binalardır. Bu b i naların mül
kiyeti Vakfımız ı n olmakla beraber, Diyanet hiz
metinde kullanılmaktadır. Bu Kur'an kurslarının ço
ğunun eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde Vakfımız 
madd i katkıda bu lunuyor. Bu yardımlar, Genel Mer
kez tarafından olduğu kadar şubelerimiz tarafından da 
yapılmaktadır. Bunu genelleştirecek olursak müf
tülüklerimizin ihtiyaçlarının büyük bir kısm ı Vakfımız 

Türl<iye Diyanet Vakfı Genel Merkezi 

DİYANTI İŞLERİ BAŞKANLIGI YURTİÇİ VE 
YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA 

HİZMET VERİYOR 
Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizde 

büyük şehirlerden en küçük top
lulukların yaşadığı köy ve mezralara ka
<.far hizmet götürmektedfr. Aynca yuıt
dışma işçi olarak giden va
tandaşlarımızın bulunduğu ülkelerde 
de Din Hizmetleri Müşaviri başta olmak 
üzere görevlendirilen imamları ile aynı 
hizmetleri veriyor. Bu kadar geniş hiz
met ağına sahip olan Başkanlık, ül
kemizin genel ekonomik durumu ne
deni ile yeterli bütçeye sahip değildir. 
Tükiye Diyanet Vakfı, Diyanet işleri 
Başkanlığı'nın Merkez, il ve ilçe müf
tülükleri ile yurtdışı teşkilatını her yö
nüyle desteklemektedir. 

Diyanet işleri BaşkanlıQı Merkez Binası 

Mezitll Kur'ôn Kursu 
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tarafından karşılanmaktadır. Özet ôlarak müf
tülüklerimizin telefon giderinden kırtasiye masrafına 
kadar bütün giderlerinin karşılanmasında Vakfımız 
kendilerine azamı ölçüde yardımcı oluyor. 

S.A.- Sayın Başkanım, Vakfımız çok yönlü ça
lışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan biri de yayın 
faaliyetleridir, Vakfımızın yayın . politikası hakkında 
bilgi verir misiniz? · 

- Vakfımızın yürütmekte olduğu Diyanet hiz
metlerini destekleme çalışmasının büyük bir bölümü, 
Müslüman-Türk kültürünü ayakta tutmaktır. Diyanet 
İşleri Başkanlığ1 1 nın yaptığı çalışmaların nihaı hedefi 
de ülkede y'aşayan nüfusun, Müslüman-Türk kültürü 
ile yetiştirilmiş olmalarıdır. Elbette bu kültürün te
şekkülünde İslam 1 ın büyük rolü va·rdır. Bu itibarla, Tür
kiye Diyanet Vakfı yayın politikasını da bu istikamette 
geliştirmiştir. Daha çok ·göze hitabeden yazılı yayına 
ağırlık veriyoruz. Tabii son zamanlarda kitle ha
berleşme araçlarının gelişmesi ~ebebiyle göze ve ku
lağa hitabeden film denemelerimiz olmuştur, bazı vi
deo kaset denemelerimiz olmuştur. Bu konuda ça
lışmalar devam ediyor. Belki bu çalışm'alar, ileride bir 
televizyon kanalına varacaktır. Bunların yanında Di
yanet · İşleri Başkanlığı ile müşterek olarak te
levizyonlara malzeme üretecek bir ünitenin de ku
rulması sözkonusudur. Fakat henüz arzu ettiğimiz şart
lar olgunlaşmış değil. Bu konuda tüm gelişmeleri takip 
ediyoruz. 

Bu çalışmalarda, bilhassa kitap yayınlarında he
defimiz ticarı olmaktan ziyade, Türk kamuoyunun ih
tiyaç duyduğu, muhtaç olduğu ve fakat ticarı değer ba
kımından diğer kitap basan firmaların iltifat et
meyecekleri eserlere öncelik veriyoruz. Bu suretle 
Müslüman-Türk mefkuresini işleyecek, edebi, dini, ta
rihi, felsefi eserler yayınlıyoruz. Belli bir programımız 
var. Bu program çerçevesinde çocuklara hitabeden, er
ginlere hitabeden, yurtdışındaki Türklere hitabeden, iş
çilerimize hitabeden yayın çalışmalarımız var. Sa
halarında uzman öğretim üyelerinden .oluşan bir Yayın 
Kurulu 1muz var. Yayın Kurulumuzun yaptığı program 
dahilinde yayın faaliyeti sürdürülmektedir. 

Yayınlarımız, kendi kuruluşumuz olan bir işletmede 
kurduğumuz matbaa ile yapılmaktadır. Kendi işimizi 
kendimiz görüyoruz. Yani hedef olarak seçtiğimiz 
eserler, az önce de ifade ettiğim gibi, çok para ka
zanmaktan ziyade Türk kültürüne katkımız olabilecek, 
gelecek nesillere bırakabileceğimiz eserler olsun is
tiyoruz. Mesela Cumhuriyet nesli tarafından bi
linmeyen na1t yarışması açtık, münacaat yarışması aç
tık, bunların hayata geçmesini sağladık. Bu kültürün 
yeniden yeşermesini istiyoruz. Çok şükür işte açtığımız 

Diyanet lşıerı Başkanııoı Antalya EQitim Merkezi 

. . .-..;;., -~ -ı,t~ ...... . .. · -:: 

Mülklyetı Vakfımıza a lt Söke Camii 

YA YlN FAALİYETLERİ 
"Türkiye Diyanet Vakfı, Müslüman 

Türk mefkuresini işleyecek eclebı, dini, 
tarihi ve felsefi eserler yayinlıyor" Bu 
güne kadar hazırlanan basılı yayınlar 
96, sesli yayınlar 26, görüntülü yayınlar 
5 adedi bulmuştur. 
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bu yarışma larda, bu damarların kurumadığını gö
rüyoruz. Gerçekten belki şaheser değil, bir FuzOli gibi, 
bir Nedim gibi değil, ama bu vadide bu neslin, Cum
huriyet neslinin de bu damarlarının henüz canlı ol
duğunu gösteren çok güzel eserler ortaya çıktı. İn
şaallah gelecekte daha güzel şeyler olacak. Bu arada 
kulağa hitap eden kaset çalışmalarımız da var. Vak
fımızın kurucularından, eski Diyanet İşleri Başkanımız 
Sayın Dr. Tayyar ALTIKULAÇ'ın hakikaten güzel bir 
sesle, güzel bir tavırla, güzel bir ağızla okumuş olduğu 
Kur'an-ı Kerim bantları var. Sayın Altıkulaç'-ın bir telif 
hakkı almadan Vakfımıza bağışladığı ve binlercesi ya
pılmış durumdaki bu hatim kasetleri, dünyanın her ta
rafına satılıyor, her tarafa iftiharla hediye ediliyor. Bu 
bakımdan kendisini minnetle anıyorum. 

Bunun yanında, günümüz hayat meşgalesi içe
risinde, zor hayat şartları içerisinde, bir ~ocanın önüne 
çöküp de Kur'an-, Kerım öğrenemiyen veya namaz 
surelerini ezberleyemeyen bu modern asrın insanına, 
ibadet konuları ve Kur'an-, Kerım'in okunması ile ilgili 
kasetlerle bir eğitim projesi başlatılmıştır. Bu da gayet 
güzel yürüdü ve bu yolla çok büyük bir boşluk dol
durulmuş oldu. Bu çalışmalar hızla devam ediyor ve 
yakın gelecekte daha da yeni yayınları buna ilave et
miş olacağız . Ben böylece kısaca bağlamış oldum. Ta
bii bu yayın faaliyetlerimiz arasında en köklüsü, asır
lara hitap edecek bir faaliyet olan lslam Ansiklopedisi 
çalışmalarıdır. Aslında uzun uzun bahsetmek lazım, 
çünkü dünyada maalesef 1400 küsür sene geçmiş ol
masına ve İslam . Medeniyeti'nin b_ıraktığı büyük bir 
'kültür mirasının mevcut olmasına rağmen, Müs
lümanlar tarafından kendi öz kaynaklarına dayanarak 
kendi müellifleri tarafından hazırlanan bir ansiklopedi 
olmadı. 

S.A- Efendim Türkiye Diyanet Vakfı şimdiye kadar 
ülkemizde, hatta diğer İslam ülkelerinde dahi ya
pılmamış te'lif bir İslam Ansiklopedisi yayınlıyor. An
siklopedi yayınlamak zor ve masraflıdır. Bu konuda 
yürütülen çalışmaları anlatabilir misiniz? 

- Az önce de belirttiği_m gibi, geniş b_ir kültür mirası 
var dünyada. Bu İslam kültür mirasıdır. Fakat tabii bu 
İslam kültür mirası sadece burada değil, Endülüs'ten 
başlamak suretiyle, Arap Yarımadası'nda, Hin
distan'da, Orta Asya'da, üzerine çıkılmasJ mümkün ol
mayan kalıcı büyük ölümsüz eserler verilmiş. Bu kadar 
büyük bir mirasa rağmen, ansiklopedik manada İslam 
kültürü arzu edildiği şekilde kendi müellifleri ta
rafın.dan kaleme alınmamıştır. Avrupalılar kendi kül
türlerin~ kaleme aldıkları gibi, İ slam kültürünü de ka
leme alan bir çalışma yapmışlar. O çalışmayı da Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti aşağı yukarı 45 yıllık bir sü
rede Türkçeye tercüme etti ve İslam Ansiklopedisi 

DİNİ YA YINlAR FUARI 
Halkımızı kitapla tanıştırmak, kitap 

okumayı teşvik etmek ve yayınevleri ile 
okuyucuyu karşı karşıya getinnek ama
cıyla Ankara Kocatepe Gamii ile İstanbul 
Sultanahmet Camii avlusunda 10 yıldır 
Dini Yayınlar Fuarı düzenlenmiştir. 

Dini Yoyınlor Fuorı okuyucunun bOyOk ilgisini topluyor. 

KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ 
Kitapla okuyucuyu buluşturan Dinı 

Yayınlar Fuarlarında, çeşitli kültür ve 
sanat etkinlikleriyle de Türk İslam mef
kuresinin diğer öğeleri halka ulaş
tırılmaya çalışıldı. Bu organizasyonda 
Türk tasavvuf musikisi konserleri, pa
neller, sohbet toplantıları yer aldı. 

Türk Tasavvuf Musikisi Konseri 

ÇE.5İlti İLi.ERDE DÜZENLENEN 
KİTAP SERGİLERİ 

Çeşitli illerde önemli sayılan gün ve haf
talarda düzenlenen· organizasyonların içine 
kitap sergileri açarak o ilimiz halkının da ki
tap okuması için imkanlar oluşturuldu. 
~ ' --,,---, 

~·~~ 
... ·~ 

' 
Türkiye Diyanet Vakfı Edirne 3. Kitap Sergisi 
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adıyla bir eser ortaya çıkardı. Fakat tabii bu eserde 
mantalite, bakış açısı ve izah elbetteki bir müslümanın 
müslümanı izahı şeklinde değil, bir gayri müslimin 
müslümanı izahı. şeklinde olmuştur. Bunlar bazı ko
nularda son derece de taraflı davranmışlardır. Bu cüm
leden olmak üzere belirtilen bu eserde, İslam bü
yüklerine hazan hakarete varacak tecüvüz cümleleri 
de geçmiştir. Yıllardan beri müslümanlar tarafından 
te'lif bir ansiklopedinin çıkarılması düşünülmüştür. Bu 
düşünceden hareketle Vakfımız yıllar önce böyle bir 
çalışmayı başlatmıştır. 

Bilahere İstanbul Bağlarbaşı'nda bu maksatla bir bi
na satın alınmıştır. Hazırlık safhası çok uzun sür
müştür. Bu işe başladığımız zaman, Türkiye'de ilim er
babının hemen hemen tamamında, Türkiye'deki se
viye itibariyle böyle bir ansiklopedi yapılamaz kanaati 
vardı. Çünkü ansiklopedi meydana getirme işi çok zor 
bir iş. Bu durum göz önünde bulundurularak 4-5 se
nelik bir çalışma ile çok zengin bir dokümantasyon 
merkezi kurulmuştur. Bu dokümantasyon merkezine 
dünyanın her tarafından, ansiklopedi için tesbit edilen 
maddelerle ilgili bilgiler, fotokopiler, mikrofilmler de
po edilmiş ve belli bir süre içerisinde de ilim adam
larına siparişleri verilen maddelerle çalışma baş
latılmıştır. Elhamdülillah, ilk cildi çıktıktan sonra teş
kilatlanma biraz daha güçlenmiş ve daha mükemmel 
hale gelmiştir. Bugün yılda iki cilt verecek şekilde çok 
güzel bir altyapı oluşturulmuştur. Biz ansiklopedi için 
350 bin ciltlik bir kütüphane hedefliyoruz. Bu amaçla 
mevcut binanın arkasında bir arsa satınaldık. Bu arsa 
üzerinde İslam Araştırmaları Merkezi ile Ansiklopedi 
binası bir yerde yapılacak. İslam Ansiklopedisi ve 
İslam Araştırmaları Merkezi'nin kütüphanesi de orada 
olacak. Ansiklopedi alt yapısı itibariyle her geçen gün 
gelişiyor. Dünyanın birçok üniversiteleri ve Tür
kiye'nin üniversiteleriyle irtibat halinde çalışılıyor. An
siklopedide kurduğumuz kütüphane tamamen bil
gisayara yüklenmiş bir kütüphanedir. Bu bilgisayara 
aynı zamanda İzmir İlahiyat Fakültesi'nin kütüphanesi, 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mevcut kütüphanesi ve İs
tanbul'daki Süleymaniye Kütüphaneleri ile diğer bazı 
kütüphaneler de yüklenmiş bulunmaktadır. Do
layısıyla Ansiklopedide çalışma yapan bir ilim ada
mının, arzu ettiği kitabın adını vermek suretiyle hangi 
kütüphanenin, hangi kayıtlarında bu konuyla ilgili 
eser olduğunu öğrenmesi sağ/anmıştır. Türkiye'de ilk 
defa böyle bir çalışmayı da biz başlatmış olduk. An
siklopedi kütüphanesinin ileride Dünya kütüphaneleri 
ile entegrasyonu sağlanacaktır. Böylece İSAM; Dün
ya'ya açık, Dünyayla entegrasyonu olan bir ilim araş
tırma merkezi olarak devam edecektir. Şu anda An
siklopedinin 6. cildi çıkmış durumdadır. An-

özellikle üniversite şehirleri ve büyük 
merkezler başta olmak üzere insanların 
rahatça yayın bulmalarını sağlamak üzere 
yayınevleri açtık. Halen Ankara'da 2, is
tanbul'da 3, Aydın, Adana, Diyarbaku· ve 
İzmiı'de birer yayıneviıniz bulunmaktadır. 

isı.AMANSIKLOPFDİSI 
Türkiye Diyanet Vakfı İslfun Ansiklopedis~ 

dünyada ilk defa müslümanlar tarafından ya
zı.laıak h.azırlanmıs bir te'lif ansiklopedidiı·. 

ISLAM ANSiKLOPEDİSi iLiM HEYETLERi 
- Tefsir heyeti 
- Fıkıh heyeti 
-Hadis heyeti 
-Kelam ve Mezhepler Tarihi heyeti 
-Tasavvuf heyeti 
- lslam Düşüncesi ve Ahlak heyeti 
- ilimler Tarihi heyeti 
-Dinler Tarihi heyeti 
-Türk Tarihi ve Medeniyeti heyeti 
- İslam Tarihi ve Medeniyeti heyeti 
- lslam Şanatları heyeti 
- lslam Ulkeleri Coğrafyası heyeti 
-Türk Dili ve Edebiyatı heyeti 
-Arap Dili ve Edebiyatı heyeti 
-Fars Dili ve Edebiyatı heyeti 
ISLAM ANSİKLOPEDİSİ BÖLGE TEMSİLCİLiKLERİ 
- lstanbul !.Bölge - Konya · Trabzon 
- lstanbul il.Bölge · Ankara -Erzurum 
- Bursa • Adana -Gaziantep 
- lzmir · Kayseri - Elazığ 
-Antalya - Samsun - Van 
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siklopedinin şu andaki aylık gideri, 1 milyar liradır. Gi
deri 1 milyar değil, ayda 1 O milyarda olsa bu an
siklopedi çalışmasının sürdürülmesi, bitirilmesi lazım. 
Çünkü dünyada birçok İslam ülkesi, ansiklopedi çı
karmaya niyet etmiş, fakat hiç birisi muvaffak ola
mamıştır. Dolayısıyla çemberi kırmamız lazım. Bu şe
ref Müslüman-Türk Milletine nasip oluyor. 

İslam Dinini de cihanşOmül bir din haline getiren 
yine bu Müslüman-Türk Milleti olmuştur. Bu büyük şe
re( yine bize nasip oluyor. İslam Ansiklopedisi'nin İn
gilizceye, Arapçaya tercümesi çalışmalarımız da baş
ladı. 

Şu anda Merkez'de part-time usulü ile çalışan 
120'nin üzerinde ilim erbabı var. Bunun dışında idarı 
personel var. Ansiklopedinin basımı ve dağıtımı ile il
gili İşletmemiz var. Bu İşletmeninin yurtçapında 15 ta
ne bölge teşkilatı var. Tüm bu çalışmalar devamlı ge
lişen tempo ile yürütülerek ve Türk Milleti, Türk Di
li'nin ve kültürünün ebediyyen yaşatılmasını da sağ
layacak olan İslam Ansiklopedisi'ne sahip olacaktır. 

S.A.- Sayın Başkanım, yayın faaliyetleri yanında 
eğitim ve öğretim yardımları yapılıyor. Orta ve yük
sek okullarda öğr~nim gören öğrencilere burs ve
riyorsunuz. Hatta lslam Araştırmaları Merkezi adına 
master ve doktora çalışmaları yaptırıyorsunuz. Bu ko
nudaki. çalışmalarınızı anlatır mısınız? 

-Türkiye Diyanet Vakfı'nın, ana gayesine uygun ola
rak yapacağı en büyük yatırımlardan birisi, insanlara 
yapılan yatırımdır. Biz bunun idraki içindeyiz. Alt ya
pıyı, binaları imar etmek mümkündür. Ama bu imar 
ettiğimiz binalar içindeki insanı eğer yetiştiremezseniz 
bu binaların da birgün garip kalacağı, içinde bülbülü 
olmayan kafesler gibi ıssız kalacağı muhakkaktır. Bu 
itibarla, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın, orta öğretimi ve yüksek öğretimi hedef alan 
karşılıksız bursları olmuştur. Belli ölçüler içerisinde 
müracaat eden fakir öğrencilerden, Diyanet per
sonelinin çocuklarından, yapılan puanlamaya göre 
çok sayıda öğrenciye karşılıksız burs verilmiştir. Bizim 
burslarımızla okuyan, mezun olan birçok öğrenci ol
muştur. Vakfımız 1990 yılında bir hac krizi geçirdi ve 
o hac krizinde büyük bir zarara da uğradı. O zaman 
bu bursların bir bölümü kesilmiştir. Ama halen devam 
eden, zamanla durumumuz düzeldikçe ağırda olsa ye
niden artırılan burslarımız vardır. Bu arada açık
lamam gerekir ki imam-hatip liselerini birincilikle bi
tirip ilahiyat fakültelerine devam eden , çocuklara ve
rilen burslar, bu en kritik dönemde dahi kesilmemiştir. 
Bir başka ifade ile imam-hatip liselerinden birincilikle 
mezun olan ve ilahiyat tahsili yapan, Kur'an kurs
larından hafız olup Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Tür-

lsıom Anslklopedlsl çohşmoıorının yOrvtöldCı()ö böroıor 

Eunlan ıuilurulmuı, mabtdlcrl yılulmlf ı· 
Mr Türk lllnc şdırlnbln aclmı vnTllm. 

Yaptınıcajımız tıttlcrlt". 
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ktye genelinde hafızlık yarışmasına katılarak dereceye 
giren hafızlardan imam-hatip lisesine veya ilahiyat fa
kültesine devam eden, yani Diyanet hizmeti için ye
tişecek olan, din hizmetine girecek olan öğrencilere 
veri len burslar artarak devam etmektedir. Şimdi tabii 
bu burslara bir yenisi daha eklendi. Orta Asya'da, Sov
yetler'in dağılışından sonra kurulan kardeş Türk Cum
huriyetleri'nden gelen çocukların bursları var. Aşağı 
yukarı bunlar da şu anda 700'ün üzerindedir. Mü
tevelli Heyetimizce yap ılan planlamaya göre bu öğ
rencilerin sayısı üç yılda 2900'ü aşacaktır. Bir de Di
yanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları'nda okuyan ço
cukların iaşe ve ibate masraflarının karşılanması ko
nusu var, o konu da Diyanet hizmeti olduğu için, ona 
da destek veri lmektedir. Bunun yanında gelecekte 
İslam Dini'ni, Allah Resulü 1nün Allah'tan getirdiği me
saja en uygun olarak tebliğ edecek, araştırmaları ya
pacak ilmı ekibin de yetiştirilmesi Türkiye'de ilahiyat 
fakültelerimiz tarafından yapılmaktadır. Ancak · Vak
fımız da kısa adı İSAM olan müstakil bir İslam Araş
tırmal arı Merkezi kurmuştur. Bu kuruluş seçtiği ka
biliyetli öğrencilere yurtiçinde ve yurtd ışında master 
ve doktora seviyesinde çalışmalar yaptırmaktadır. 

Şu ana kadar doktora, master seviyesinde 60'ın üze
rinde öğrencimiz vardır. Bunların Almanya, İngiltere, 
Fransa, İtalya, Amerika, Kanada, Avusturalya, En
donezya ve Arap ülkelerinde olanları var. Konularına 
göre oralara gidip araştırma yapıyorlar. Bu ça-
1 ışmalarla biz, İslam Alemi'ni de tanımaya çalışıyoruz. 
Özellikle Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra Os
manlı Devleti'nden ayrılıp başka devletlerin ha
kimiyeti altına giren Müslüman unsurların o günden . 
bugüne kadar geçirdikleri değişiklikleri, bugün içinde 
bulundukları iktisadi, siyası şartlarının ne olduğunu 
da incelemek, bilmek istiyoruz. Bu güne kadar bu ko
nuları hep batılılar inceledi. Hep biz batılılardan bilgi 
almak durumunda olduk. Ama bugün biz bu ar
kadaşlarımız sayesinde, bu konulara da el attık. Bu ar
kadaşlarımızdan bir bölümü doktora çal ışmalarını bi
tirmek üzere, bir kısmı da bitirdi. Bitirenler şu anda 
İSAM'da çalışıyorlar. Bu çalışma ile dünyada eskiden 
cihan devleti olmuş bir devletin torunları olarak bi
zimle beraber kader birliği yapmış olanların bugünkü 
durumunu da birazcık o perdeyi aralamak suretiyle 
öğrenmiş olacağız. Bunun · yanında İ slamı ilimler sa
hasında ihtiyaç duyulan elemanları- yetiştiriyoruz. Bun
lardan bir tanesinin kitabı da yayınlandı. İngiltere'de 
yapılan bu çalışma, fevkalade güzel oldu. Yeni bir ilmi 
araştı.rma zihniyeti ve metoduyla yapı lan bu ça
lışmaların araştırma mahsulleri de yayınlanmaya baş
ladığı zaman ümit ediyorum ki, Türkiye'nin mef
kuresinin şekillenmesinde büyük yeri olacaktır. 

BURSLAR 
Madöı imkanı yetersiz başarılı öğ

rencilere burs verilmesi Türkiye Di
yanet Vakfı'nın önemli faaliyetlerinden 
biridir. 

VAKFIMIZCA BURS VERİLEN YURT

DIŞINDAN GELEN ÖGRENCİLER 
Vakfımız yurtdışından gelen 61 ya

bancı uyruklu öğrenciye burs bağlamış 
halen İstanbul ve Bursa'daki Kur'an 
kurslarında öğrenim gören 412 yabancı 
uyruklu öğrencinin 9e iaşe ve ibate 
masrafları Vakfımızca karşılanmaktadır. 

GELDİKLERİ ÜLKELER İLE SAYILARI: 
Arnavutluk : 94 Moğolistan : 91 
Gürcistan : 25 Kazakistan : 87 
Çeçenistan : 34 Romanya :20 
Bulgaristan : 31 Dağıstan : 11 
Özbekistan 3 Tacikistan 1 
Kırgısistan 8 Tataristan : 7 
Genel Toplam : 412 

Vakfımızdan burs alan Bulgaristan uyruklu 
öQrencı ile bobosı birlikte görülüyor. 

Günümüzde Aleı/illk ve Bektoşnik Paneli 
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S.A- Sayın Başkanım, yu_rtiçinde Ankara başta ol
mak üzere muhtelif şehirlerde çeşitli panel ve sem
pozyumlar düzenliyorsunuz. Bu panel ve sem
pozyumları düzenlerken bir plan dahilinde mi haraket 
ediyorsunuz? Panel ve sempozyum konularını nasıl 
seçiyorsunuz? 

- Tabii yurtiçinde birtakım yayın faaliyetleri ya
nında, kültürel faaliyetlerimiz de var. Her Mütevelli 
Heyeti iki yıllık programlar halinde çalışır. Bizim de 
hazırlanmış iki yıllık bir programımız var. Bu program 
çerçevesinde kültür hizmetleri de yer alır. Türkiye'nin 
içinde bulunduğu, ihtiyaç duyduğu kültürel ça
lışmaların bir programı yapılır. Bazen hiç planlamada 
olmadığı halde, şartların getirdiği konular da anında 
planlanır ve sempozyumlar, konferanslar· düzenlenir. 
Bu bazen il bazında, bazen de Türkiye bazinda olur. 

Mesela bu çalışmalardan şu ana kadar en şumOllü 
olanı, ResOllullah ·(S.A.V.)'in doğum yıldönümününde 
yapılan anma törenleridir yani Kutlu Doğum Haf
talarıdır. Bütün bu çalışmaların hedefi, Vakfın kuruluş 
gayesini gerçekleştirmektir. 

Az önce bahsettiğim gibi, bu konuyla ilgili üni
telerimiz var. İki yıllık bir programımız var. Bu iki yıl
lık progran:ı içerisinde ilgili birimlerimiz tarafından yıl 
içindeki önemli günler tesbit edilerek günün önemini 
içeren programlar hazırlanır ve belli bir çerçevede ka
muoyuna sunulur. Bazen de şartlar bizi belli prog
ramlar yapmaya zorlar. Mesela 29.11.1992 tarihinde 
Endülüs Müslümanları Sempozyumu düzenledik. Belki 
bu güncel bir konu değil, 500 sene önce olmuştur, 
ama anlık bir konudur. Çünkü, bugün Endülüs tekrar 
yaşanıyor. Endülüs'ten 500 sene önce atılan Müs
lümanlar, bir. ikinci perdesi, hatta üçüncü perdesi ola
rak bugün Bosna Hersek'ten atılmaya çalışılmaktadır. 
Bu ikinci bir Endülüs'tür. Bunun başka bir izahı yok
tur. Bunu kamuoyunun gözü önüne sermek, Bosna 
Hersek'i izah etmek, Endülüslerin tevalim etmemesini 
temin etmek, tarihten ibret almak için örnek olarak al
dığımız bir konudur. Ama bu tip konular zaman · içe
risinde işlenecek, 500 sene önce Endülüs, bugün Bos
na-Hersek, yarın Karabağ ve birgün Türkiye dü
şünülmektedir. Hedef budur yani. Müslüman-Türk, 
Avrupa'dan sürüldükten, çıkarıldıktan sonra Asya'daki 
o geldiği yere hapsedilmek istenmektedir. 

Peygamber efendimizin doğum yıldönümünde 
mevlid okuttuk. Bir anmadır bu. Ama amaç Pey
gamber'in getirdiği mesajı bugün insanlara etraflıca · 
anlatmaktır. 

Elbette bu konudaki faaliyetlerimizle ilgili olarak 
kardeş kuruluşlarla da çalışmalar yapmak istiyoruz. 
Mesela .gelecekte bir çalışmamız var. Türkiye'de Türk-

20.11 .1990- 20.11 .1991 TARiHLERi 
ARASINDA DÜZENLENEN PANELLER: 

1. Osmanlı Döneminde Türk Vakıfları, 

2. Türkiye'de Dini Yayıncılık, 
3. Değişik Yönleriyle Hz. Peygamber, 

KONFERANSLAR: 
1. Sovyetler Birliği'nin Bugünkü Durumu ve 

Türk Cumhuriyetlerinin Geleceği, 
2. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 15 Yıllık 

Çalışmaları ve yeni hedefleri, 
3. Bizim Yunus, 
4. Evren ve insan, 
5. İslami Hareket ve Sivil Toplum, 
6. Türkiye'de Son 20 Yılın Edebiyatı, 
7. Azerbaycan, 
8. Enformasyon Toplumu, 
9. Hz. Peygamber Sevgisi, 

1 O. Gül Motifi ve Hz. Peygamber, 
20. 11 . 1991-20.11 .1992TARİHLERi 

A_RASINDA DÜZENLENEN PANELLER: 
1. Günümüzde Alevilik ve Bektaşilik, 
2. Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri, 
3. Güriımüz Dünyasırda lsıamın ~ ve Türkiye, 
4. Yunus\m Düşüncesi ve Bu Düşürre1in Kaynaklan, 
5. Toplum ve Devlet Karşı sında Kişi Hakları, 

6. "Muhammed Hamdi Yazır" Sempozyumu, 
7. Endülüs Müslümanları Sempozyumu, 

KONFERANSLAR: 
1. Kaza-Kader Anlayışı Açısından Günümüz 

lslam Dünyasının Tahlili 

Vokhmızco düzenlenen paneller halkımızdan 
büyük ligi görüyor. 
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lüğün meseleleri, Müslüman Türklerin dinı, sosyal ve 
siyası konularını, problemlerini konu alan bir çalışma 
hazırlığı içerisindeyiz. Bu konuya ilgi duyan ku
ruluşlarla da işbirliği yapabiliriz. Yani bir Hilal-Haç 
kavgasında ilk kavgayı başlatmak değil, bir hakikati 
anlatmak, böyle bir kavganın geçmişten bu tarafa şe
kil değiştirerek de olsa devam etmiş olduğunu ka
muoyuna anlatmak, yarınlara hazırlıklı olmak, çok 
güçlü olmak için birlik ve beraberlik içerisinde olmayı 
anlatacak bir takım çalışmaları elbette yapacağız. 

S.A- Efendim Peygamberimizin doğumu vesilesi ile 
düzenlediğiniz Kutlu Doğum Haftası, sosyal, kültürel 
ve sanat faaliyetleri ile kandil kutlamalarına yeni bir 
anlayış g~tirdi. Kutlu Doğum Haftası ile ne amaç
ladınız? lleriki yıllarda bu konuya ait planlarınızı an
latır mısınız? 

-İslam Alemi 1nde, Allah sevgisinden sonra en yük
sek sevgi, Peygamber sevgisidir. Bunu yeni nesilere, 
ibadetini yapana, yapmayana, pratiği olana, olmayana 
bu sebeple sindirmek gerekir. Bu da öyle mevlid oku
makla mümkün değildir. Kutlu Doğum Haftası 1 nı baş
l attık. Nat'ı Şerif ve Münacaat yarı şmaları açtık. Me
sela geçen sene Peygamberimizin hayatı ile ilgili bir 
kitap yarışması yaptık. Bu sene de daha çok çocuklara 
hitap eden Manzum Dua yarı şması açtık. Kutlu Do
ğum Haftas ı 1 nın bütün Türkiye1ye teşmilinden sonra, 
ikinci hedef bütün İ s lam Alemi 1nin ortak olabilecekleri 
büyük bir kongre şekline getirilmesi amaçlanmıştır. Bir 
sene önceki Kutlu Doğum Haftası çalışma larına yeni 
kurulan Türk Cumhuriyetleri 1nden, Batı Trakya1dan, 
Yugoslavya 1dan, Bosna-Hersek' ten ve Bulgaristan'dan 
temsilciler çağırdık ve onları Türkiye 'nin muhtelif yer
lerinde yaptığ ımız ça lı şmal ara da gönderdik. Bunlar 
Türkiye'yi tanıd ı , Türkiye de bu insanl arın bir bö
lümünü tan ım ış oldu. Gayemiz, ilk olarak bu haftaya 
bir ilmı seviye kazandırmak, Rasulullahın getirmiş ol
<Juğu m,,esajın manasını anlatmak, bir ikincisi de ~unu 
Jşlam Alemi'ne teşmil etmek suretiyle bütün lslam 
Alemi'ni bu konuda müşterek bir çalışmaya, bu me
sajı müşterek anlamaya, anlatmaya vesile olacak bir 
çalışmaya yöneltmektir. Bu çalışma l a rı yeni kurulan 
Türk Cunıhu riyetleri'ne de intikal ettirmek istiyoruz. 
Böylece c ihanşumül, beynelnıin el bir toplantı ile bu 
çalışmanı n- mahsülünü toplamak istiyoruz. Hedef, 
müslüman insanın , ınüsli.inı ,rn çocuğun gönlünde, ide
al insan .. tip.ini meydana getirmesidir. ideal insan tipini 
tan ıtmaktır . Müslümanın idE->a l tip i, Allah Rasulüdür. 

Bugün Avrupa\ia·gidin, Batı meden iyet i materyalist 
bir medeniyet olmasına rağmen Hırist iyanl ı k bu me
deniyete öylesine sinm iştir. ki belki pratisyen Hı ristiyan 
az bulursunuz, kilise ile ilişkisi kesilmiştir. Ama ru
huna Hıristiyan kültürü i ş len miştir. Batı Avrupa ül-

Kullu Doğum Hcıf!osı oçılif programına katılmak üzere Türk 
Cumhurıyetıerinden gelen şair ve yozortor 

Kutlu Doğum Haftaları nda dinı edebiyatı can
l and ırmak amac ı yl a NA'T, M ÜNACAT, SİRET-i 
NEBi yarışma la rı düzenlenmiş, bu yarışma la r ne
ticesinde dini edebiyatımıza güzel eserler ka
zand ırıl mıştır. Bu yılda çocuklara hitabedecek 
MANZUM DUA yarışması açı lmıştır. 

Kutlu DoQum Haftası'na halkımızın yanında protokoı de 
büyük llgl gösteriyor. 

Kutlu DoQum Haftası münasebetiyle düzenlenen Yıldırım 
Gürses'in solist oıorok kolıldıQı Tosowuf Musikisi Konseri 
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kelerinde belki 25 adet bayram vard ır, bu bayramların 
biri millı, diğer leri dinı bayramlardır . Bugün ül- · 
kemizde örnek insan tipi diye Noel babalar gös- · 
terilmektedir. Biz bu durumun düzelti lmesini ve 2'1. 
yy. 'da insanl arın tek örnek alabilecekleri ideal t ipin 
Peygamberimiz olduğunu söylüyoruz. 

S.A- Sayın Başkanım, yurtdışmda çeşitli ülkelere 
milyonlarca vatandaşımız işçi olarak yerleşti. Bun
ların o bölgelerde doğan ço~ukları tamamen o kültür 
etkisinde yetişiyor. Diyanet işleri Başkanlığı; Türk va
tandaşlarının yaşadığı bölgelere belirli hizmetleri gö
türüyor. Türkiye ~ iyanet Vakfı ' nın bu doğrultuda 
yaptığı çalışmaları ülkeler bazında anlatır mısınız? 

- Daha önce de söyled iğ im gibi Vakfı mız, Diyanet 
İ şleri Başkanlığı'nın hizmetlerini desteklemek ama
cıy l a ku ru l duğu için, Diyanet iş leri Başkanlığı'n ın yurt
dışında yaptığı hizmetlerin maddı fi nansmanının yak
laş ık % 901

1 Vakfı mızdan karş ıl anmaktadı r . Gön
derilen din görevlileri devletten maaş alıyor. Ama 
onun d ı şında yapılacak diğer irşat ça l ışmaları, ca
milerin yapımı, cami lerin onarımı konusunda Vak
fım ızın çok büyük katkıları oluyor. B i nalarının hemen 
hemen tamamın ı biz satınaldık . Berlin DİTİB Merkezi, 
Belçika Türk- İslam Diyanet Vakfı'nın binası, Hollanda 
Türk-İslam Diyanet Vakfı'nın binasını örnek olarak 
gösterebi liriz. Paris'te ve Amerika 'da inşaal l ah çok ya
kında merkez için birer bina alınacak. Ayrıca Ham
burg'da, Münih'te bi nalarım ız var. Yan i büyük binalar 
hep Türkiye D iyanet Vakfı ta rafından al ı nmıştır . Bur
dan gönderi len paralarla al ınmışt ı r. Bir Ramazan ayın
da bakıyorsunuz 600-700 kişi İrşad için yurtdışına gi
diyor. Bilet paralarına varıncaya kadar çeşitli mas
rafları Vakfımız karşılıyor. Böylece Vakfı'mız Diyanet 
hizmetlerine her zaman destekte bulunuyor. 

Avrupa'da, yeni jenerasyonda, orada doğup bü
yüyen çocuklar, daha çok i lk giden lerin torunları, bu
gün dil ini ve dinini unutmakla karşı karşıyad ı r. Ama 
Diyanet i ş l eri Başkanlığı'nın bu konuda güzel ça
l ışmal arı var. Müşav i rlikler ve müşavirliklere bağlı gö
revl ileriyle çok güzel ça l ışmaları var. İnşaallah Av
rupadaki Türk ve Müslüman nesil kaybolmayacaktı r. 

_ Burada yaşayan insanlar, dilini ve milliyetini unut
madığı takdirde, dininin de emniyet altında olacağına 
inanıyorum. Belçika'da bulunduğum 4-5 yı l içerisinde 
edindiğim kanaat ve bilgi bu. Dilini kaybederse dinini 
de koruyamaz. Bu bakımdan çok' dikkatli çalışmak la
zım. Orada her camimizde Kur'an Kursumuz vardır. 
Çocuklar Kur'an kursuna gelir, Kur'an okur, hoca on
lara Peygamberimizin hayatını an latır, onlara namaz 
k ı lmasını, oruç tutmasını anlatır, bunları Türkçe an
l atır. Türkçeleri ol duğu müddetçe de kolay kolay bu 

YURTDIŞINDAKİ DİNi KURULUŞ 
VE VAKIFLAR 

- Köln Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) 

- Bedin Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) 

- Belçika Türk İslam Diyanet Vakfı 
- Danimarka Türk Diyanet Vakfı 
- Faris Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) 

- Hollanda Diyanet Vakfı 
- İsviçre Türk Diyanet Vakfı 
- Norveç Türk İslam Birliği 

Bulgaristan Burgaz Camii açılış töreni 

Hollanda Fatih Camii 

Hollando'don ülkemize gelen Akademisyenler 
Vakfımızı ziyaret e tti. 
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kültürden kopmazlar. Çünkü di l, insanların iç dün
yasını şekillendiren bir şey. Avrasya Kana l ı bu konuda 
çok faydal ı, dilini öğretiyor. Elbetteki yaptığı yayında 
bize yabancı çok şey var. Asya ülkelerinde, Avrupa'da 
yaşayan vatandaşlarımızdan da tepki alıyor. Ge
çenlerde Orta Asya'ya seyahate gittik. Bir camide Tür
kiye'yi gerçek yapısı ile anlattım. Birisi çıktı dedi ki, 
"Beyefendi, bunları şüphesiz doğru söylüyorsunuz, 
hepsini kabul ediyorum. Bizden de gidip gelenler böy
le bahsediyor Türkiye'den. Ama şu sizin Avrasya te
levizyonunuzda niye bunu hissettirecek bir yayın yok. 11 

Bu sorunun cevabı yok. Hatta bir yerde beni gezdiren 
bir Ahıska Türkü bana dedi ki "Efendim, sizin mem
leketinizde arak (rakı) içmeyen var mı?" dedi. Efendim 
bizde içki içen azdır dedim. "Nasıl olur efendim, bi
zim seyrettiğimiz filmlerde herkes. rakı içiyor. Video 
filmleri alıyoruz, hep öyle, ben inanmıyorum11 diyor. 
Öyle bir imaj vermiş ki bizim yayın organımız, aynen 
Ruslar gibi bizi de gece gündüz içen bir ayyaş _toplum 
.gibi gösteriyor. Türkiye'ye gelince TRT Genel Mü
dürü'nü ziyaret ettim. Sayın Genel Müdüre de bunu 
söyledim. Ben bunları söylerken her gün Kur'an okun
sun, hergün vaz'ı nasihatte bulunulsun istemiyorum, 
fakat Türkiye'nin gerçeğini yansıtın, yani Türkiye'nin 
gerçeğinde yayınladığınız diziler bizim aile yapımız 
değildir. Böyle aile yok Türkiye'de. Türkiye'nin % 901

1 

buna yabancıdır. Türkiyenin % 901
1, değil babanın ya

nında içki içmek, sigara bile içmez. Ama örnek olarak 
takdim edilen o ailede baba oğul hepsi bir arada kafa 
çekiyorlar. Bunu yayınlamayın dedim. Şunu söy
leyeyim Avrupad.a'ki genç çocuklarımız için bu Av
rasya yayını dilini kurtarma bakımından çok büyük bir 
fayda sağlıyor. Televizyon hemen hemen her yerde 
seyrediliyor. Ama inşaallah Avrasya yayınları Tür
kiye'nin gerçeğini anlatırsa daha çok faydalı olur ka
naatindeyim. 

S.A- Sayın Başkanım, Orta Asya1da bağımsızlığını 
kazanan Türk Cumhuriyetleri ile bazı · Müslüman top
luluklar, geçiş dönemi dediğimiz zor bir aşamadan ge
çiyor. Türkiye Diyanet Vakfı, bu bölgeler için yardım 
kampanyası başlattı ve bu kampanya ile Türk ka
muoyunun dikkatini bu ülkelere çekti. Vakfın, ba
ğımsızlığını kazan~n Türk cumhuriyetleri ile Müs
lüman toplulukları.na yönelik eğitim, kültür fa
aliyetleri ile diğer çalışmalarını anlatır mısınız? 

- Türkiye Diyanet Vakfı'nı , Diyanet İşleri Baş
kanlığı'ndan ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu Va
kıf, Başkanlığın yapmakta ve yapacak olduğu hiz
metleri desteklemek için kurulmuştur. Bu itibarla, Di
yanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte, orayla ilgili ortak 
çalışma planımız var. Diyanet İşleri Başkanlığımız Din 
Hizmetleri Müşavirleri tayin ediyor. Din Hizmetleri 

Almanya EVAN GELISCHE Üniversiıesi'nden gelen öğretim Oyeleıi 

Aynı heyet yemekte 

Türk-Japon Ha hası münasebetiy le ülkemize gelen 
öğrenci ler Vakfımızı ziyaret etti. 

Kore Heyeti Vakfı mızı zi ya reOnde 
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Müşavirleri'nin oradaki faaliyetlerini biz Vakıf olarak. 
deste ki i yeceğiz. 

Şu anda başlatmış olduğumuz çalışmalar şunlar; 
Rusya'nın çözülmesi anından itibaren oradan gelen 
heyetler Vakfımızı da ziyaret etmiştir, Diyanet. İşleri 
Başkanlığı'nı da ziyaret etmiştir. O günden bugüne ka
dar oradaki insanları_n basit dinı ihtiyaçlarını gi
derecek, dinı kitaplar hazırlıyor ve bol miktarda gön
deriyoruz. Kur'.an-ı Kerım-i bolca gönderiyoruz. Bu
ralarda başlatılmış bu tür çalışmaları maddeten de des
tekliyoruz. Orada kısa vadede dinı ihtiyaçları gör
dürebilecek, kısa sürede yetişip imamların yerini tu
tabilecek çocukları Türkiye'ye getirdik, Kur'an kurs
larında barındırıyoruz. Kısa vadede onları ülkelerine 
göndermek suretiyle oradaki dinı hayatı can
landırmaya çalışıyoruz. Çünkü 70 senelik bir fetret 
dönemi geçmiş, din, bilgileri tamamen kurumuş, . ama 
ben müslümanım diyor, fakat müslümanlığın hiçbir şe
yini de bilmiyor. Uzun vadede din görevlisi olarak ye
tiştirmek üzere imam-hatip liselerine öğrenci ge
tiriyoruz. Zaten Devletimiz, Millı Eğitim Bakanlığı ara
cılığıyla çok sayıda öğrenci getirdi ve burslar verdi. 
Millı Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği çocuklardan büyük 
bir bölümüne de Vak ı f olarak biz destek oluyoruz. 

Bir de köklü çalışma düşüncemiz var. O da şu: Her 
başkentte, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir bürosunu aç
mak istiyoruz. Bu Azerbaycan'da Bakü 'de açıldı. Di
ğerlerinde de çok yakında açılacak. Orada bir bü
romuz olsun, irtibat bürosu, bir de ufak çapta bir mi
safirhanemiz olsun istiyoruz. Oradaki Din Hizmetleri 
Müşaviri'riin emrinde çalışsın istiyoruz. Her başkentte 
Osmanlı mimari tarzında, içinde misafirhanesi, kon
ferans salonu ve eğitim bölümleri olan külliye tipi ca
miler yapmak istiyoruz. Diyanet işleri Başkanlığı Aş
kabad'da bir tanesinin temelini attı. Büyük mer
kezlerde birer camiden başka, Vakıf olarak küçük yer
lerde de üç çeşit tip cami projesi yaptırdık. Bir de kam
panya açtık. Vatandaşımız fevkalade ilgi gösterdi bu 
kampanyaya. Şu anda sırada bekleyen 40-50 kişiye ya
kın tek başına cami yaptırma _ düşüncesinde va
tandaşımız var. 

Biz bu çalışmanın yanında Türk Cumhuriyetlerine 
şunu telkin ediyoruz. Diyoruz ki adam gönderip ye
tiştirmek bir yoldur ama, buralarda da bu mü
esseselerin kurulması lazım. Türkiye'de nasıl imam
hatip liseleri varsa oralarda da kuralım. Siz bina gös
terin, biz Vakıf olarak onu tamir ettirelim, araç ge
reçlerini temin edelim, Türkiye 'den hoca gönderelim, 
maaşını verelim, siz de müdürünü ve kültür dersleri 
öğretmenlerini tayin edin, bu okulları açalım . Öyle 
hizmet takdim eden İran var, Libya var, Suudi Ara
bistan var, biz varız. Bun~an dolayı yürütülen bu tür 
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çalışmaları şüpheyle karşıl ıyorlar. Bu bakımdan biz 
onları Türkiye'ye davet ettik. Özbekistan Din işleri Ba
kanı 5 kişiyle birlikte Türkiye'de misafirimiz oldu. On
lara Türkiye'deki din eğitimi kurumların ı gezdirdik, 
ilahiyat fakültelerini, imam-hatip liselerini, Kur'an 
kurslarını gezdirdik, bu modeli size de uygulayalım di
yoruz. Yakında Alma Ata'dan rektörleri de gelecek. 
Oralarda finansman ı ·nı Vakıf olarak karşılayacağımız 
imam-hatip liseleri açmak istiyoruz. Bir de üni
versitelerin izde birer araşt ı rma kurumu olarak ilahiyat 
fakültelerini kurun, biz sizi destekleyelim diyoruz. Şu 
ana kadar Bakü 'de ilahiyat Fakültesi kurulmasına karar 
verild i. Vakfımız tarafından da buraya Kayseri ilahiyat 
Fakültesi'nden bir hocamızı gönderdik. Bunun ya
nında 5 imam-hatip lisesi kurulmak üzere de ön an
laşma yapıldı. 

Azerbaycan'da· bir matbaa kurduk. Kitap ve benzeri 
yayınları basabilecek bu matbaa için 6 milyar TL. har
cama yaptık. Azerbaycan 'da kitap basımı çok ucuz, 
burda hazırlayacağımız yayınları Bakü'deki matbaada 
basıp dağıtacağız . 

Azerbaycan 'da 5 cami yaptırıyoruz. Teknik ele
manlarımız Azerbayca'na gitti. Camilerin yapım ruh
satları alındı. Yakında inşaallah oraya kazmay ı vu
ruyoruz. Özbekistan'da ilk iş olarak biri merkezde ol
mak üzere iki cami yaptırma anlaşması yaptık. Ka
zakistan'ın Başkenti Almaata'da 4 tane cami anlaşması 
yaptık. Bakü şehrinde şantiye kurulur kurulmaz, aynı 
ekipler tarafından hemen oralardaki şantiyeler de ku
rulacaktır. Biz bu ülkelerin maddı ve manevı olarak 
kalkınmasını istiyoruz. Bizim başka bir düşüncemiz 
yok. Bazı ülkeler oraya dini düşünce götürüyor ama 
bu dini düşünceyi siyası rejim ihracı olarak dü
şünüyor. Diyanet İşleri Başkanl ığ ı mızın da Vakfın da 
böyle bir düşüncesi yok. Biz onlara İslam ' ı öğretmek 
istiyoruz. Bu kampanyalar devam edecek ve bu ça-
1 ışmaları sıklaştıracağız. Bu çalışmalar esnasında Tür
kiye'yi de tanıtacağız . 

S.A- Sayın Başkanım, diğer İslam ülkelerine, öze
likle zor durumda kalan, geçiş dönemlerini yaşayan 
İslam ülkelerine yönelik çalışmalarınızı anlatır mı
sınız? 

- Dünyada, özellikle ülkemiz sınırları yakınında 
meydana gelen sosyal, politik gelişmeler sonucu kom
şu ülkelerde siyasal değişiklil<ler oldu. Bu değişikl ik l er 
sonucu da bu ülkelerin ekc·ıomileri bozuldu ve ül
kede yaşayan halk çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. 

Bu ülkelerin başında Arnavutluk gelmektedir. Ar
navutlar, belki de tarih lerinin en kritik devresini ya
şamaktadırlar. 500 yıl Osmanlı Devleti 'nin çatısı al-

Vakfımız tarafından Azerbaycon·a gönderilen ilaç yardımı 

TOrkmenlstan-~aabara yaptırılacak cami maketi 

Vakhmızca Arnavutluk halkına gönderilen gıda yardımı 

Bosna-Hersekıı MOslOmanJara vakfımız.ca gönderilen ilaç 
ve gıda yardımı 
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tında birlikte yaşadığ ı mız, sevinçli ve acı günlerimizi 
paylaştığımız, Müslüman ve Türk kelimesini eş· de
ğerde kullanan bu asil, gururlu ve mert insanların en 
zor günlerinde onlara yardım elini uzatmak, Türk hal
kının kadirşinaslığına, feragatine tercüman ve aracı 
olmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı ilk etapta bu ül
keye 90 ton gıda maddesi ve 1 000 adet battan iye gön
derdi. 

Yugoslavya 1 nın dağılması sonucu büyük bir bu
nalımın yaşandığı ve Sırpların vahşice katliama gi
riştiği Bosna-Hersek1ten kaçan Müslümanlar Ma
kedonya sınırına yığı l mışlardır. Sırp mili~lerin baskı ve 
zulümlerine maruz kalan ve yaşama mücadelesi veren 
bu insanlara yardımcı olmak insanı bir görev olarak 
karşımıza çıkmıştır. Bu düşüncelerle Türkiye Diyanet 
Vakfı, Bosna Hersek1li müslümanların hayatta kalma 
mücaledelelerine yardımcı olmak amacıyla acil ih
tiyaç duyabilecekleri 300 milyon TL. 1lik ilaç, tıbbı 
malzeme ve gıda maddelerinden oluşan çeşitli yardımı 
Makedonya1ya gönderdi. Bu yardımın dağıtımını Vak
fım ız elamanları gerçekleştirdi. 

Ayrıca Ermeni zulmünün ve baskısının yaşandığ ı 
dönemde Karabağ1 da yaralanan kardeşlerimiz için 
Azerbaycan 1a ilaç ve tıbbı malzeme de gönderdik. 
Vakfımız imkanları ölçüsünde bu çalışmalara devam 
etmektedir. 

S.A- Efendim, tekrar yurtiçi çalışmalarına dönelim. 
Türkiye Diyanet Vakfı, fakir ve muhtaç va
tandaşlarımıza çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu ko
nuda da sizden bilgi alabilir miyiz? 

- İnsanlığın kendisi ile birlikte getirmiş olduğu yüce 
değerlerden biri de şüphesiz dayan ışma ve yar
dımlaşma duygusudur. Bu duygunun sonucu olarak ilk 
çağlardan .. beri sayısız ölmez eserler meydana ge
tirilmiştir. Ulkemizde yüzyıllardan beri bir çok sosyal, 
kültürel, ekonomik ve hayrı hizmetleri üstlenen va
kıflar; atalarımızın ruhundaki Allah rızası , insanlık ve 
yurt sevgisi, yardım laşma duygusundan kaynaklanmış 
ve millı tarihimize iftiharla yadedegeldiğimiz temeli 
teşkil etmiştir. 

Türkiye Diyanet Vakfı; Türk-İslam vakıf geleneğine 
bağlı olarak, bugün ülkemizin her il ve ilçesinde ku
rulmuş şubeleri ile toplumumuzun ihtiyaç ve prob
lemleriyle yakınen ilgilenmekte, sosyal, kültürel, eko
nomik ve hayrı hizmetleri genişleterek yürütmektedir. 

Toplumumuzda iç huzurun sağlanması, in
sanlarımızın sağlık ve sosyal' sorunlarına Devletimizin 
bütçe imkanlarıyla yetişememesi gibi nedenlerle hasta, 
fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşl arımıza Vak
fımızın imkanları ölçüsünde yardımcı olmaya devam 
ediyoruz. 

S.A- Sayın Başkanım, yaptığınız açıklamalar için 
çok teşekkür ediyorum. 

Çernobil faciasından etkilenen Beyaz Rusya'lı çocuklar 
Vakfımızın davetlisi olarak Türkiyc•ye geldi. 

Çernobil 
çocukları 

Cindoruk'u 
ziyaret etti 

~ 

;,,, ..-, ,. 

- ~:ı 
"'= ..,____.;;::ıı 

Vakfımız ı arafından muhtaç va ı andaş l a rınııza 

m addi yardım ya pılıyo r. 

FAKİR VE MUHTAÇLARA YAPD.AN 
YARDIMLAR 

Toplumumuzda sosyla barışın sağ
lanması, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla Vakfımız ta
rafından fakir ve muhtaç va
tandaşlarımıza yardım yapılmaktadır. 
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- Türk Sosyal Uayatının Çekirdeği 

UI UAKIF MUESSESELERI 
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Vakıflar, milletimizin dününde ve 
bugününde dini, sosyal ve kültürel 
amaçlarla meydana getirilen hayır 
kurumlarıdır. Vakıflar, aynı za
manda toplumda sevgi, Sp.ygı, yar
dımlaşma ve dayanışma ruhunu yü
celten müesseselerdir. 

Toplumda sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmanın gerçekleştirilmesi, 

dini ve milli kültüre hizmet, kişi ve 
toplum refahı ile huzur ve mut
luluğun temini amacı ile tesis edilen 
cami, medrese, kütüphane, han, ha
mam, kervansaray, imarathane, çeş
me, sebil, türbe, daruşşifa, has
tahane, çamaşırlık, dinlenme evleri 
ve benzeri sosyal hayatın vaz-
geçilmez mü-
esseseleri, hep 
Vakıf ruhu ile 
rrieydana getiril- 1 

miş amme mü
esseseleridir. 

"Allah sevgisi 
bütün sevgilerin 
üstündedir. Allah' 

sever. Yani ya
ratana olan sev
gi, yaratılmışlara - ~ , 
sevgi şeklinde de -'"-'-" ..... 

tecelli eder. Bu sevgi, aynı zamanda 
şefkat, merhamet, nezaket, adalet, 
insaf, ihsan, yardım... hislerini de 
doğurur. Allah'ın bahşettiği hayat 
muazzezdir. Ona kıyılmaz. Özellikle 
insan hayatı son derece değerlidir. 

İnsan hayatını her zaman ve her 
türlü menfi şartlara karşı korumak, 
insanların yaşayışlarını yükseltmek 
lazımdır. 

İnsanların en hayırlısı, insanlara 
faydalı olan, malın en hayırlısı Allah 
yolunda harcanan, yani vakfedilen, 
halkın yararına tahsis edilen, vakfın 
en hayırlısı ise insanların en önemli 
ihtiyaçlarına cevap verendir." 

·-- --



X. Vakıf Haftası, 7-13 Aralık 1992 tarihleri arasında düzenlenen sosyal ve kültürel fa

aliyetlerle kutlandı. 

Hafta münasebetiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü, çeşitli konularda panel, fotoğraf ser
gisi, halı sergisi ve '!ürk tasavvuf musikisi konseri gibi sanat etkinlikleri düzenledi. 

X. Vakıf Haftasında, Vakfımız Genel Merkezi, il ve ilçe şubelerimiz, ülkemizin tüm böl

gelerinde sosyal, kültürel ve eğitim yardımlarında bulundular. 

Ankara'nın çeşitli semtlerinde oturan 200 fakir aileye yakacak yardımı ile okul mü-
dürlerinin seçtiği 300 öğrenciye giyecek yardımında bulunuldu. Vakfımıza bağışta bu
lunanların ruhlarına ithaf edilmek üzere hatim ve mevlit okutuldu. Vakıf müesseselerinin 

dünü ve bugünü ile çalışmaların görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi. Toplantıda mer
kezi Ankara'da bulunan vakıfların yöneticileri ile görüş alış verişinde bulunuldu. Bu 
programlara paralel olarak Vakfımızın 830 il ve ilçe şubesi de benzeri faaliyetleri ger-

X. Vakıf Haftası mü
nasebetiyle Vakıf Genel 
Merkezimiz, 200 muhtaç 
aileye 500.000.-'er TL ya
kacak yardımında, 300 
öğrenciye de giyecek yar
dımında bulundu. 

Yardımların dağıtılması 
amacıyla Vakfımız kon
ferans salonunda bir me
rasim düzenlendi. 12 Ara
lık 1992 Cumartesi günü 
düzenlenen merasime, 
Devlet Bakanı Sayın Ek
rem Ceyhun'un eşi, Ba
kanlık temsilcileri, Di
yanet İşleri Başkanlığı ve 
Vakfımızın üst düzey yö
neticileri ile kalabalık bir 
topluluk katıldı. 

Toplantının açış 
nuşmasını Vakfımız Mü
tevelli Heyet üyesi ve Ge
nel Müdür Vekili Niyazi 
Baloğlu yaptı. 
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Değerli Misafirler, 
TRr ve Basınımızın kıy
metli mensupları, Tür
kiye Diyanet Vakfı adına 
hepinize hoşgeldiniz di-

Niyazi Baloğlu.. fl d d 
T.D.V. Mütevelli Heyeti Uyesl yor, teşri eriniz en O-

Genel Müdür V. layı teşekkür ediyorum. 
Yüce Peygamberimiz, müminleri l;)ir vü

cuda benzetir. Herhangi bir uzuvda acı ve ız
dırap olduğu zaman diğer bütün uzuvların bu 
acıyı paylaştığını buyurur. İslamiyetin yö
nelişi insanadır. 

Doğduğu gündenberi insanlara huzur ve 
mutluluk getirmiş; kavgaları, kırgınlıkları, 
düşmanlıkları sona erdirmiştir. Bu huzuru 
gerçekleştirirken insani hasletlere seslenmiş, 
insanların diğergamlık duygularını, yar
dımlaşma ve dayanışma arzularını harekete 
geçirmiştir. "Komşusu açken tok yatan"ın 
kınandığı bir din, elbetteki insanlara huzur ve 
adalet armağan edecektir. 

Yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlayan, 
müminlerin gönlündekileri yaşatan va
kıflardır. Tarihimiz boyunca vakıflar ibadetten 
eğitime, yardımlaşmadan sosyal güvenlik ala
nına kadar çok yönlü bir görev icra ederek, 
cemiyeti bütünlük içinde, sıhhatli bir bünye 
halinde ayakta tutmuşlardır. Peygamberimizin 
benzetmesine bağlı kalarak, valcıjlan ce
miyetin bünyesini sağlamlaştıran, arazlara en
gel olan, atak ve güçlü lalan ve ömrünü uzatan 
bir derman olarak görebiliriz. Milletimiz cihana 
kurduğu ve üzerine titrediği vakıflarla hük
metmiş ve bugünlere kadar sağlam bir bünye 
ile gelmiştir. 

Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Vakıf ge
leneğini bünyesinde yaşatan ve Türk mil
letinin feragat, fedakarlık ve yardımlaşma gibi 
hasletlerine tercüman olan, gücünü bu ge
lenekten alan bir kuruluştur. 1975 gibi çok 
uzun olmayan bir tarihte kurulmasına rağ
men bugüne kadar gerçekleştirdiği büyük hiz
metlerle milletimizle aynileşmiş, güçlü bir teş
kilat olmuştur. Allah'ın bize nasib ettiği gücü, 
milletimizin canlı bir şehi' c'.e yaş;:ı.ttığı vakıf 
geleneğinden ve halkımızın , ~steğinden alı
yoruz. Bu güç ve destek ile .urkiye Diyanet 
Vakfı, büyük projelerin altına imza atan, bü
yüle organizasyonlan gerçekleştiren bir vakıf 
haline gelmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu
rada yerine getirdiği görev, halkımızın fe
dakarlığını, yardımlaşma hislerini organize 
etmesi ve hedefine ulaştırmasıdır. Başardıklarımız, 

yaptıklarımız, bu hedeflerin realize edil
mesidir. 

Bütün il ve ilçelerde kurulu şubeleriyle, 
Türkiye sathında faaliyet gösteren Vakfımız, 
öncelikle din hizmetleri alanında büyük bir 
boşluğu doldurmuş, cami, Kur'an kursu, 
imam-hatip lisesi binaları, müftülük siteleri 
inşaatlarını gerçekleştirmiştir. Fakir öğ
rencilere maddi yardım ve yurt hizmetleri, fakir 
ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımıza 
yaptığımız yardımlar, Vakfımızın geniş iştigal 
sahasından sadece küçük bir parçasıdır. 

Son yıllarda , Türkiye'nin Orta Asyaya ve 
Balkanlara açılması ile birlikte, Anadolu Türk
lüğü olarak sorumluluklar konusunda da Vak~ 
junız yoğun bir faaliyetin içine girmiştir. Da
ğılan Sovyetler Birliği içinde bağımsızlığını id
rak eden dindaşlarımızın en büyük ihtiyacı 
dini sahadadır. Vakfımız cami yaptırma kam
panyası ve temel nitelikli dini eserlerin gön
derilmesi ile bu ihtiyacı karşılamak için kap
samlı bir çalışma içine girmiş ve boyutlarını 
genişleterek bu .faaliyeti sürdürmektedir .. Bu 
alanda, büyük bir boşluğu doldurduğumuz 
inancındayız. 

Bu yıl idrak ettiğimiz Vakıflar Haftası'nın, 
Türk Vakıf geleneğini güçlendirerek hayırlı bir 
çok faaliyete vesile teşkil edeceğine ina
nıyorum. Bugün, Vakfımız bütün şubeleriyle 
birlikte, Hafta münasebetiyle fakir öğrencilere 
giyecek yardımı, muhtaç durumda olanlara 
yakacak yardımı gibi, halkımızın duygularına 
tercüman olduğuna inandığımız faaliyetler ya
pacaktır. Büyük bir manevi destekle, yerine 
getirdiğimiz bu yardımların ve faaliyetlerin 
Türk-İslam alemine faydalı olması te
mennisiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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VAKIFLARI GÜÇLENDİRMEK 
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MÜSLUMANLAR iÇiN DiNi BiR VECiBEDiR 

Vakıf kelimesi yerine sadaka tabiıi de kul
lanılır. Aslında sadaka, "Allah rızası için fu
karaya vertlen şey demektir". Vakfedilen malın 
gelirt de fi sebilillah tasadduk edilir. Nitekim 
"Malımı vakfettim" demekle "malımı ebedi sa
daka ile sadaka ettim" demek arasında fark 
yoktur. Ezcümle, muhtaç durumda olanlara 
yardım edilmesinin süreklilik kazanması,- yani 
kurumlaşması kültürümüzde derin kökleri bu
lunan vakıf müessesesini ortaya çıkartmıştır. 

İslamiyetin doğuşundan sonra ille vakıf ha
reketi, Peygamber Efendimiz zamanında Me
dine'de başlamıştır. Yüce Peygamberimiz; bir 
çok konuda olduğu gibi, bu konuda da müs
ıümanlara örnek olmuş ve ille vaJçfiyeyi kur
muştur. Medine'de kendisine ait olan yedi 
hurma bahçesini v~fedip, hasılatını "ha
vadis-i dehre" yani Islamiyetin müdafaasını 
gerektirecek hadiselere_ ve ihtiyaçlara ~ahs~~ 
etmiştir. Fedek hurmalıgını. yiyecek ve ıçecegı 
tükenmiş yolculara ve Hayber hurmalığını da 
üçe taksim edip, iki kısmını müslümanlara ve 
bir kısmım çocuklarına ve bu kısmından bir şey 
artarsa bunları da fakir muhacirlere tahsis et
miştir. 

Hicretin yedinci .. se
nesinde Hazreti Omer 
(R.A.) Medine'de Semeng 
ismindeki yerini dünya ve 
ahirete yarar bir işte kul
lanmak istemiş . ve Re
sulullah sualine "istersen 
aslını vakfedip hasılatını 
tasadduk eyle" cevabını 
vermesiyle o surette ha
reket eylemiştir. O es
nada, (Sevdiğiniz ma
lınızdan infak, yani ta
sadduk etmedikçe ahiret 
sevabına na.il olamazsı
nız) ayet-i kerimesi nazil 
olmuş ve başta Ebu Tal
ha olmak üzere müs
lümanlar en sevdikleri 
mallan Allah yolunda sar
f etmek için birbiriyle ya
rışa girmişlerdir. Bu ayet
i kerime, vakıfların ge- ,,....,. _ _ ,,,__ 
lişmesine ve yaygınlaşma-

sına mukaddes bir vesile olmuştur. 
· Cemiyet hayatı, insanın vazgeçemeyeceği bir 
hayat biçimidir. insanı cemiyet içinde yaşatan, 
insana şeref bahşeden yardımlaşma, ben
zerlerini kollama. sahip çıkma duygusudur. 
Yüce Dinimizin bir emri olan vakıflar, 
İslamiyetin insanlara bahşettiği aydınlığın en 
aydınlık vecheleridir. 

Bu kurumları güçlendirmek, yaygınlaştır
mak, hayra koşan müslümanlar için dini bir ve
cibedir. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren va-
1qflar, Dinimizin bu aydınlık gücünün canlı bir 
şekilde yaşadığının deLilidir. Ne mutlu bizlere 
ki, dar-ı bekaya göçtükten sonra da sevap ka
zanmak için malını vakfeden insanların bu
lunduğu bir cemiyet içinde yaşıyoruz. Bu ce
miyeti hiç bir şer güç tahrib edemez, yıkamaz. 

Vakıf müessesesi gibi, cemiyetimizi bü
tünlük içinde yaşatan müesseseler için tertip 
edilen bu haftanın, milli bütünlüğümüze kat
kıda bulunacağı inancıyla hepinize saygılar su
nuyor, bu haftanın yeni hayırlara vesile ol
masını temenni ediyorum. 

• ~~ ı-::ıt;,_..,._ 1, j 

Toplantıya katılan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un eşi ve diğer davetliler 
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TURKIYE DİYANET VAKFl'NI KUTLUYORU 

.. 

Bütçe görüşmeleri ne
deniye toplantıya ka
tılamayan Devlet Bakanı 
Sayın Ekrem Ceyhun adı
na toplantıya kaWan Dev
let Bakanı MüşaViri Nihat 
GÜNER bir konuşma yap
tı. 

Dünyanın her yerinde 
bazı günler ve haftaların 

- . . . . . .;;~ fi !f: 
tekil?~ 
eşavın 
on ayı 

ÖGRENCİ SETİ leri ve 

TÜRKİYE 
DİYANET 

VAKFI 
YAYINLARI 

e bir 

~ iyon 
gören 
ğunu 

bu müesseselerin toplumd~ yüklendiği 
!evlerden bahseden Nihat GUNER. Vakıf : 
tası'nın bu muazzam müesseselerin 
muoyuna tanıtılması amacıyla düzenlendi, 
tanıtım ve sağlık hizmetlerine yapılan 
dımlar yanında bu alanda yürütülen akti1 
lışmaların toplumumuzda huzur ve güv, 
kaynağını oluşturduğunu, Türkiye Diy, 
Vakfı'nın ülkemizde çok büyük hizmetler 
diğini , toplumda birleşme ve kaynaşma 
tiyacını karşıladığını, Türkiye Diyanet , 
fı'nın, ülkemizde yaptığı büyük hizmet] 
yanında Bağımsız Türk Devletlerine yör 
hizmetlerinin de bulunduğunu belirt, 
"Türkiye Diyanet Vakfını yürüttüğü bu 
metlerden dolayı Bakanım adına kutluyo: 
ve başarılı çalışmalarının devamını 
liyorum." dedi. 

• • 
NI TAKDiR EDIYORU 

bilgi veren Sayın Mehmet GÜNDÜZ, Tür 
Diyanet Vakfının sadece Ankara'da değil 

ilçelerde de okullar tarafından seçilen 
rencilere, başarıya teşvik amacı ile ödt 
verdiğini ifade ederek "Bakanlığımız aı 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu çok önemli 

vik gayretlerini t akdirle karşılıyorum" dedi 
Yapılan konuşmalardan sonra Devlet 

kanı Sayın Ekrem Ceyhun'un eşi Aysel • 
hun bazı öğrencilere, içinde giyeceklerin 
lunduğu yardım paketlerini verdi. 

sel Ceyhun öğrencilere yardım paketlerini dağıtırken. 
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KOCATEPE CAMÖ'NDE MADDE VE MANA BİRLE~İYOR 
Kocatepe Camii'nin mimari rekorlarına 
şimdi de mağaza rekorları ilave ediliyor. 

S.A. - Sayın Başkan, KO~AŞ_'ca Koq,tepe 
Camii altında hazırlanan BUYUK MAGAZA 
projesi nasıl gündeme geldi? 

H.Ş. - Kocatepe Camii mimarlarınca ca
minin altında yakl aşık 15.000 m2 lik alanda bir 
çarşı da tasarlanmıştı. Bu geniş alanın ticari 
maksatla ve halka hizmet açısında nasıl de
ğerlendirilmesi gerektiği Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyetle-

Kocatepe 
Büyük 

Mağazası 
hakkında 

KOMAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın 

Hayrettin ŞALLI 
ile 

Yazı İşleri Müdürümüz 

Selahattin AYVAZ 
görüştü 

Büyük Mağaza fikrini realize etmek üzere, 
% 93 hissesi Türkiye Diyanet Vakfı'na ait olan 
KOMAŞ kurulmuş oldu. Bu sayede, Kocatepe 
Camii'nde maddı ve manevı hizmetler bir
leşiyor ve Kocatepe Camii'nin mimari re
korlarına şimdi de mağazacılık rekorları ilave 
ediliyor. 

S.A- KOMAŞ'ın diğer ortakları hakkında bil
gi alabilirmiyiz? 

rince yerli ve ya
bancı uzmanlara 
incelettirildi. Bu i
şin uzmanları it
tifakla, halkımızın 
ihtiyacı olan BÜ

Bu ışın uzmanları ittifakla, hal
kımızın ihtiyacı olan BÜYÜK MAGAZA 
açılmasını tavsiye ettiler. 

H.Ş. Şirketimizde 
ortak olarak: 

-Türkiye Vakıflar 
Bankası, TÜRDAV 
Holding, Ülker Gıda 
AŞ., Et ve Balık Ku-

YÜK MAGAZA açılmasını tavsiye ettiler. Mü
tevelli Heyetler de bu tavsiyelere uydular. B i
l indiği gibi, "BÜYÜK MAGAZA" Süpermarket 
veya Hipermarket terimlerinin karşılayamadığı 
daha büyük, açık reyon alış-veriş mağazalarına 
denmektedir. 

rumu Mensupları 
Vakfı, TEMSAŞ, bulunmaktadır. 

S.A.- Efendim, mağaza açılışının niçin bu 
kadar geciktiği soruluyor, ne dersiniz? 

H.Ş.- Böyle bir alanda, böyle bir mağazanın 
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Kocotepe Büyük MaOazası'nın reyonlanndan bir görüntü. 

sadece projesi bir yılda bitmektedir. Yapılan 
işin hacmini ve özelliklerini bilmeden bu konu 
doğru değerlendirilemez·. Fazla bir gecikme söz 
konusu değildir. İşin icabı bu kadar zaman nor
maldir. Size yapılan işi birkaç örnekle an
latmaya çalışayım. Çizilen mimari proje 41 O 
m2, zeminde kazılan kanal uzunluğu 270 m. 
dir. Zemin kat ve klima santralinden çıkarılan 
toprak 745 m3, kullanılan alçı 400 ton, mağaza 
stand uzunluğu 1,5 km. ve rafların uzunluğu 
6,2 km. dir. Yürüyen bandlar 46 m. olup, buz
dolabı uzunluğu 38 m. ve sütlükler 33 m. 
uzunluğundadır. 

Anlaşıldığı gibi, işin hacmi çok büyük. Mev
cut bir yapıya göre şekillenmenin zorlukları da 
var. Boş bir arsaya mağaza yapsaydık çok hızlı 
giderdik. 

S.A.- Mağazanın ne 
gibi özellikleri ola
caktır? 

H.Ş.- Söz konusu 
mağazanın kendi ala
nında bazı ilkleri, yani 
bazı rekorları bu
lunuyor. 

* Yeri i sermaye ve 
yeri i emekle yapılan 
15.000 m2 çarşıs ı ve 
10.000 m2 otoparkı 
ile toplam 25.000 m2 
lik en büyük açık re
yonlar mağazası. 

tutacak mekanik sistemi, çeşitli özelliklerdeki 
ışıklandırma sistemi, etin sinirini dahi ayıklayan 
ve bakteri üretmeyen kıyma makineleri, buz
dolapları, fırınları, çamaşır yıkama ve kurutma 
makineleri, güvenlikle· ilgili kameralar ve gizli 
takip araçla_r~_g!bi daha nic: k?nuda dü~ya,:ı_ın 
en ssm teknıgının kullanıldıgı ılk yerli BUYUK 
MAGAZA. 

* 42 bin kalem mal satacak olan çeşidi en 
bol mağaza. Gıda ve temizlik malzemesi, ka
dın-erkek-gençlik ve çocuk giyecekleri, çiçek, 
hediyelik eşya, parfümeri, tabiat eczahanesi 
çoc_uk parkı, çocuk oyuncakları, bilgisayar, nal~ 
burıye, beyaz eşya, ev eşyaları, kırtasiye, ku
yumcu, çamaşırhane, fast-food, restaurant, pas
tahane, müzik reyonu, spor malzemeleri, sarraf 
dükkanları, döviz işlemleri ve oto galeriye ka
dar nice reyonları olan temiz nezih bir modern 
mağaza. 

* QJoparkı olan ilk şehir içi Büyük Mağaza. 
* Ozürlü insanlar için rampalar, tuvaletler 

ve bant sistemiyle donatılmış, yani insan sev
gisiyle_ donatılmış bir modern mağaza. 

* ilkokul öncesi çocuklar, uzman nıü
rebbiyelerce mağaza içi oyun parkında eğ
lendirilirken anne-babaların rahatça alışveriş 
yapabilecekleri bir mağaza. 

* Sabah 08.00 den gece 24.001e kadar hiz
met verecek, zamanı dar insanların mecburi 
uğrak yeri olacak bir mağaza. 

* 24 saat açık ücretsiz telefon hattıyla müş-

* Barkod okuyucu
lu yazarkasaları, yü
rüyen bantları, asan
soru, güvenlik sis
temleri, fotosell i ka
pıları, mağaza ısısını 
yaz kış belli seviyede 

Çocukların uzman mürebbiye kontrolünde eoıenmeıerini sooıoyocok oyun parkı. 
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teri şikayetlerini dinleyip, değerlendirecek müş
teriye yardımcı bir çalışma mekanı. 

* Basın - yayın organları ve ilanlarla müş
teriye devamlı bilgi verecek, müşteri ile ma
ğaza arasında samimi ve ciddi bir iletişim ku
racak çağdaş bir anlayış. 

*Personelini devamlı eğitmek üzere özel eği
tim merkezi kurarak, fiyat ve kalite yanında 
müşteriye hizmeti ön plana alan ilk mağaza. 
Mimari yapısı içinde de bazı ilkleri bulunan bir 
öncü mağazadır, bir eser mağazadır. Yur
dumuzun her köşesine taşınabilecek nice gü
zellikler, nice prensipler ve nice özellikler bu 
mağazadadır. 

S.A.- Acaba mağazaların açılışı halk ve kü
çük esnaf tarafından nasıl karşılanacak? 

H.Ş.- Mağaza açılış haberi, halkımızda şim
diden büyük bir ilgi ve heyecan uyandırdı. En 
çok muhatap olduğumuz soru: "Ne zaman alış 
veriş yapacağız?" sorusudur. Alışverişe ilginin 
çok olacağı inancındayım. 

Böyle bir BÜYÜK MAGAZA modeline nasıl 
karar verildiği, bazı uzmanlar tarafından zaman 
zaman soruldu. Özellikle yabancılar şunu sor
dular: "Bu kararı kim verdi?" devamı olarak ta: 
"böyle bir konunun isabetli olduğunu nasıl bi
lebildiniz"? 

Gerçekten bütün kalkınmış ülkelerin ge
çirdiği bir safha var, büyük mağazalara geçiş 
safhası. İşte Türkiye şimdi bunu yaşıyor. Bu 
önünde durulmaz bir süreçtir. Ancak faydalı bir 
süreç. Bu yolla pi
yasayı kontrol edi
yorlar. Halkın dostu 
enflasyonun düşmanı 
bir uygulama ser
giliyorlar. Üretici ile 
tüketici arasında 
ucuzluk ve kalite köp
rüsü kuruyorlar. An
kara 'da da böyle ola
caktır. 

Ancak, böyle bir 
gelişme küçük esnafı 
rahatsız etmemelidir. 

· Şehir genelinde konu 
düşünülünce bu ma
ğaza, umumi alış
verişlerin yanında de-
vede kulak me-
sabesindedir. Allah 
herkesin rızkını verir. 
Kalkınmış ülkelerde 
de durum böyledir. 
Hem büyük ma-

ğazalar hem küçük esnaf yan yana yaşayıp git
mektedir. Bunu biz yapmazsak yabancılar veya 
başkaları yapacak. Bizim kimseyle bir re
kabetimiz, kimseyi kıskanmamız söz konusu 
değildir. Daha şimdiden mağaza alanının ha
zırlanması sırasında hayır getirdik, yüzlerce tek
nik adam, taşaron firmalar, malzeme satıcıları, 
kalfa, usta ve işçi inşaatımızdan istifade etti. 
Açılınca da Mağaza da yüzlerce insan ça
lışacak. 

Böyle , cesur ve isabetli bir kararı veren ve 
başarıyla icra edilmesini sağlayan başta Türkiye 
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetlerini ve KO
MAŞ'ın diğer ortaklarını, konuyu bilen herkes 
takdirle karşılıyor. 

S.A.- Özel bir sorumuz da var. Siz bir ila
hiyatçısınız, böyle büyük bir teknik projeyi ida
re etmek zor gelmedi mi, bunu nasıl ba
şardınız? 

H.Ş.- Türkiye Diyanet Vakfı'nı her giriştiği 
konuda başarıya ulaştıran sebepler burada da 

. geçerlidir. O da inanarak, fedakarlık ve sa
mimiyetle çalışmaktır. Dünyada en başarılı şir
ketler aile şirketleridir. Bunun sebebi, kişinin 
kendi malı, sahibinin eli taşın altında, büyük 
bir özveri ve fedakarlıkla çalışıyor ve başarıyor. 

İşte mağazacılık yapacak KOMAŞ A.Ş.'nin 
başına "Vakıf ailesi"nden bir kişinin gö
revlendirilmesi gerekiyordu. O da bana kısmet 
oldu. Ama bu konu, hayatımın belki de en zor 
konusuydu. Bilmiyordum. Ama bilmediğimi bi-

Büyük Mağaıa'nın iç dekorasyonundan bir görünüj 
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san DUYGULU'yu 
burada takdirle an
madan geçemiyece
ğim. Çünkü O, hepi
mizden fazla çalışara k 
fedakarlık ta erişilmez 
bir rekor kırdı. 

Ama şimdi sevinçli 
sona geldik. Çünkü 
mağaza alanları ha-

~ 
zırlanmıştır. İşletmeci 
firmaya tesl im edil
miştir . Sonuç olarak 
yapılan iş bir ye-

KOMAŞ'ın Kocotepe Büyük Ma{ıaza'sı içinde yeralan Tofaş Tamir Servisi 

niliktir, bir çığırdır, ül
kemize kazand ı rılan 
bir değerdir. Yerli ser
maye ve yeri i emeği r. 
bir zaferedir. Ulaşılan 
teknik, genç Türk mü
teşebbislerince bütün 
yurda taşınacak, yeni 

liyordum. Bu alanın yeni terimleri vardı. Me
sala: Know how, cash and carry, cashout, bar
code, cpm, ups, lümen, lüx, candela, desibel, 
phon, komforklima, i Ş ıkspektn..ımu, springler 
sistem, i.R. dedektörü, massmarket, haute - co
tur, DiN, ASA gibi yüzlercesi. .. Terimlerin çoğu 
yeni duyduğum terimlerd i. Ben de bu şerefli ve 
fakat bilmediğim konuyu gece gündüz büyük 
bir gayretle öğrenmeye çalıştım. Detayı öğ
renmek mümkün değildi, ana konuları öğ
rendim. İştişareyi hiç elden bırakmadım, Yö
netim ve Denetim Kurullarımız ile teknik ko
nularda uzman arkadaşlarla birlikte isabetli ka
rarlar verdik. Çok değişik, zor ve isabetli böyle 
bir konuyu birlikte ça lışarak organize ettik. 
Emeği geçen herkese şükran borçluyum. Sa
dece Türkiye Diyanet Vakfı'na değil, yur
dumuza örnek bir eser kazandırılmıştır. 

S.A.- Bunaldığınız, strese girdiğiniz za
manlar oldu mu? 

H.Ş.- Elbette, temel konuları öğrenip ana ka
rarları vererek ihale edinceye kadar çok s ı 
kıntılar çektik. Bir de imalatlar s ırasında, iş 
p lanları zaman itibariyle hedefe ulaşamayınca 
strese giriyordum. Çevremden çok baskılar al
dım. "Ne zaman bitecek?" sorusuna belki bin
lerce defa muhatap oldum. Ben ve mesai ar
kadaşlarım, bilhassa 2 yı l boyunca izin kul
lanmadan, rüyalarımızı bile bu işe tahsis ede
rek, büyük bir özveri ile çalıştık. Bi lhassa ma
ğazanın tasarımcıs ı ve teknik sorumlusu Dr. ih-

bir bakış ve yeni 
tirecekti r. 

bir hizmet anlayışı ge-

İlimden yana olmanın, teknik yanlısı bu
lunmanın, modern dünyaya uyumun lafla de
ğil, eserle olacağını gösterdik. Manevi hayata 
hizrnet etmekle tanınan camiamızın, dünya ha
yatına bakış açıs ı nı, madde ve manayı bir
leştirişini sergi leyen bir çal ı şma yapmanın se
vinç ve huzuru ile stres ve yorgunluğumu gi
dermekteyim. 

S.A.- Efendim, herkes gibi sabırsızlanmamak 
elde değil, mağazanın açılışı ne zaman olacak? 

H .Ş.- Komaş olarak, a l anı herşeyiyle ha
zırlayıp, işletmec i firmaya tes lim ettik. Onlar 
da, 17 Nisan 1993'te açmaya hazırlanıyorlar. 

S.A.- Mağaza alanının hazırlanması için ya
pılan yatırım tutarı nedir? 

H.Ş.- 40.000.000.000.- TL. dir yak l aşık. Ke
sin rakam önümüzdeki günlerde belli ol acaktır. 

Üstelik bazı bölümlere işletmeci firma da 
yaklaşık 10.000.000.000.-TL. bir yatırım yaptı. 
Birlikte düşünülünce mevcut bir yapının ma
ğaza olarak hazırlanabilmes i için yaklaşık 
50.000.000.000.-TL. yatırı m yapı l dığ ı anlaşılır. 

Muhteşem Kocatepe Camii'nin mimari ya
pısına uygun olması ve tasarlanan mağazada 
rahat ve huzurlu alışveriş imkanı sağlanması 
için hiçbir fedakarlıktan kaçını l mam ı ştır. 

S.A- Efendim, işletmeci firmadan söz et
tiniz, mağazayı, hangi firma ve nasıl işletecek? 
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H.Ş.- KOMAŞ, mağaza işletmeciliğinde tec
rübesiz olduğundan, başlangıçta kendine ya
bancı ve yerli ortaklar aradı. Her kuruluş ha
kimiyeti kendi elinde bulundurmak is~ 
tediğinden ortaklık gerçekleşmed i. O zaman 
konuyu öğrenip kendisi işletmeyi düşündü. Bu 
arada ortak ararken konu basına da intikal et
tiğinden mağaza i le ilgili işletmeciler il
gilenmeye ve bölüm bölüm kiralama teklifleri 
vermeye başladılar. Konu incelendiğinde, re
yonları ayr ı ayrı kiraya vermenin zorlukları or-

. taya ç ıktı. Bundan da vazgeçildi. 
Bu sırada dünyada örneği olup, yurdumuzda 

pek yatgın b':,J lunmayan değişik bir teklifle ge
len BEGENDIK GIDA A.Ş . ile görüşmeler ya
pıldı. Teklif ve şirket hakkında incelemeler ya
pıldı. Beğendik Gıda A.Ş. bir bak ıma ortaklık 
demek olan teklifinde özetle, siz yatırım ı yapıp 
alan ı hazırlayın. Biz personelimiz ve malımızla 
gelip işletelim, size umumi cirodan uygun bir 
yüzde verelim diyordu. 

l<OMAŞ olarak zor olan ve yan l ışsız yü
rütülmesi gereken böyle bir konuda, tecrübeli 
bir şirketle aramızda iş taksimini veya işbirliğini 
müsbet karşıladık. Mağazanın açıl ı ş tarihini 
öne çekmek ve hatasız işletebilmek için isabetli 
bir yo l olarak gördüğümüz bu teklifi karşılıklı 
geliştirdik, ilgili organlarda da tartıştıktan sonra 
konuyu an laşma ile noktaladık. 

Nitekim şimd i, Mağaza alanını belli bir pro
jeye göre hazırlayıp tesl im ettik. Beğendik de 
anlaşma gereği personel ini hazırladı, Gerekli 
bürolarını kurdu, satınalmaların ı yaptı. Her iki 
şirket anlaşmaya göre birbirlerini takip ederek, 
üzerlerine düşeni yaptılar. Kısaca mağaza iş
letmeciliği 8 yıl Beğendik'e ait olacak, süre, an
laşma yoluyla uzatılabilecektir. 

S.A.- İki şirketin işbirliği ile hizmete açı
lacak bu ,:nağazanı!I ismi~i belirlediniz mi? 

H.Ş.- ismi, BEGENDIK-KOCATEPE olacak. 
KOMAŞ, Kocatepe Môdern Mağazacılık iş
letmeleri A.Ş.'nin kısaltılmışıdır. Böylece Ko
catepe ismi, hem semt, hem cami, hem mağaza 
ismini çağrıştıracaktır. 

S.A.- Bu Mağaza açıldıktan sonra, KO
MAŞ' ın ne gibi iştigal konuları olacaktır? 

H.Ş.- KOMAŞ, m~ğaza zinc irleri açmayı 
planlayan bir şirkettir. ünümüzde Ankara, Kon
ya, Kırıkkale, Adana ve istanbul'dan gelen baş
ka tekl ifler var. Tekliflerden uygun ve mümkün 
olanları s ıra ile ele a lacağız. 

Ayrıca, KOMAŞ Bilgisayar Pazarlaması ve 
otomobi l kampanya ları gibi başka ticari ça
lışmalar da başlatmıştır. Söz konusu BEGENDİK 
- KOCATEPE mağazaları içindeki oto galerisini 

MoQozo içinde spor malzemelerinin sotılocoQı reyon 

ve döviz bürosunu da KOMAŞ işletecektir. Ay
rıca dış ticaret birimi kurarak, dış ticarete de 
adım atılmış bulunmaktadır. 

S.A.- Efendim bütün bu çalışmalar Türkiye 
Diyanet Vakfı'na ne seviyede bir kar sağ
layacak? 

H.Ş.- Türkiye Diyanet Vakfı gibi; başta Di
yanet işleri Başkanlığı hizmetlerine bunun ya
nında devletin yurtiçinde ve dışında yürüttüğü 
sosyal ve kültürel hizmetlere destek veren, ka
mu yararına çalışan bir vakfın, devamlı gelir 
kaynaklarına ihtiyacı vardır. Benzeri birçok 
vakfın şirketler kurarak elde ettiği karları gayesi 
istikametinde kullandığı bi linmektedir. Böyle 
çal ışma larda çok yönlü faydalar var. Bir kere 
şirketler başarılı oldukları takdirde, eko
nomiye, iş hayatına can lıl ık getirmeye yardımcı 
oluyor. Bir çok aileye rız ı k kapısı aç ıyorlar. Ge
lirlerinden devlete vergi veriyorlar. Karını da or
takları olan vakıfla ra, bir anlamda kamu hiz
metlerine yatırıyorlar. 

Şimdiden KOMAŞ'ın kar miktarı hakkında 
tahmin yürütmek zordur. Ancak ben, başarı lı 
o lacağına ve belli bir oranda Vakfa destek sağ
layacağına inanıyorum. 

Çünkü mağaza, daha inşaa halindeyken, 
başta iş adam l arı, yerli ve yabancı uzmanlar, 
Belediye Başkan ları, parlementerler ve halktan 
bi rçok kişiler tarafından gezil ip, proje hakkında · 
bilgi alınd~ktan sonra çok olumlu görüşler bil
dirdiler. Kendi incelemelerimiz ve ka
naatlerimiz de aynı istikamettedir. Büyük ih
tiyaç hissedilen bu mağaza hizmetleri inşaallah 
hayırlı kazançlara vesile olacaktır. 

S.A.- Sayın Başkan, sizlere bu hayırlı ça
lışmalarınızda başarılar diler, bize röportaj im
kanı verdiğiniz için teşekkür ederiz. 

H.Ş.- Ben teşekkür ederim, bir ihtiyacı gi
derdiniz. 



HABER BÜLTENİ 
yirmialtı ===================================== 

- ..., .., .,. • - r,. a ı ,. • ı • • r - • - • .._ • • • • M .._. • , 
- :: • ! W ı--, • - • a a 1 • .. • 1 • a il.., - j W • .JI S , , , a - .. a W i • · ' 

I993 TEMSAŞ'IN ATILIM YILI OLACAK 

Temsaş ülkemizde atalarımızdan bize mi
ras kalan eşsiz güzellikteki camilerin te
mizliğini gerçekleştirmek üzere kuruldu. Pi
yasa şartlarındaki olumsuzlukların gi
derilmesi amacıyla bazı ürünlerin imalatına 
başladı. Bugün yüzlerce işçinin ekmek kapısı 
oldu. Önemli bazı kuruluşlann temizlik iş
lerini üstlenen güvenilir bir kuruluş olarak pi
yasada tanındı. 

Temsaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ya
kup Üstün ile Temsaş'ın kuruluşu ve fa
aliyetleri üzerine görüştük. 

S.A. Efendim Temsaş adlı şirketimiz ku
nıluşunu tamamlamış ve kısa sürede 
önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ül
kemizde hizmet sektörü içinde giderek bü
yüyen Temsaş'ın kunıluş dönemi hakkında 
bilgi verebilir misiniz? 

-Bundan 4 yıl önce Diyanet İşleri .Baş
kanlığı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet 
Vakfı temsilcileri ayda bir ortak bazı me
seleleıi görüşmek üzere toplantılar yapıyordu. 

Bu toplantılardan birinin konusu ca
mileıin temizlenmesiydi. Gerçekten o gün ca
milerimiz, özellikle selatin camiler, büyük ca
miler, müezzin, kayyum ve imamlarımızın 

gayretleri sonucu süpürge ile temizleniyordu. 
Bir manada bu camilerin kemali ile ciddi bir 
şekilde temizlenmediği söylenebilir. Bu konu 
görüşülürken Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 

bu dumma bir çare bulması gerektiği üze
rinde duruldu. Ancak Vakıflar Genel Mü
dürlüğü ödeneği bulunmadığını belirterek bu 
camilerin temizliğini Diyanet Vakfı üstlensin 
dendi. O zaman Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi 
olarak konuyu Mütevelli Heyetimize getirdim. 
Mütevelli Heyetimiz konuyu görüşerek 7 ca
minin temizliğini üslenmek kararını aldı. An
cak bu camileri Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğü temizletecek biz de 
paraşını ödeyecektik. Fakat bu karardan son
ra Diyanet. İşleri Başkanıığı ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü temizlik işini yaptırmakta güçlük 
çekeriz. Bu organizasyonu da siz üstlenin, de
diler. Bu durum karşısında, madem ecdat ya
digarı, medar-ı iftiharımız olan bu eserler te
mizlenecek, layık olan hüviyette bir hizmet 
sunulacal{, işi fiilen üslenelim dedik. 

Bu çalışmaya Kocatepe Camii'nin temizliği 
ile başlayalım istedik ve ilk önce bu işi ya
pacal{ temizlik firmalarını araştırdık ve birisi 
ile işe başladık. 

Ankara'da bulunan temizlik şirketlerinin 

henüz istenildiği düzeyde olmadıkları, ye
tişmiş cami adabını bilen elemana sahip ol
madıklarını tesbit ettik. Araştırmayı yapan 
Personel ve İdari İşler Müdürlüğümüz her ay 
50-60 milyon ödeyeceğimize bu işi biz ya
palım ve istanbula da işi taşıyalım teklifinde 

Cami içleri periyodik olarak TEMSAŞ elemanlarınca temizleniyor. 
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bulundu. Heyetimiz, büyük camilerin te
mizliğini güzel bir şekilde yapmak üzere Tem
saş adıyla şirketin kurulmasına böylece karar 
verdi. 

S.A. Efendim, Temsaş1ın bir Anonim Şir
ket olarak kurulmasını anlatır mısınız? 

'TEMSAŞ'm temizlik ürünleıinfn satıldığı Ankara Mağazası 

- Şirketler ister hükmi şahıs olsun ister 
gerçek şahıslar olsun en az 4ç kişi ile ku
rulabiliıyor. Vakfın daha önce kurulan şir

ketlerinin ortak olması ile bu şirketinde ku
rulması benimsenen bir görüştü. Gintaş ve 
gerçek kişilerden oluşan 5 ortakla Temsaş ad
lı şirket kuruldu. 

S.A. Temsaş, Cami temizliği yaparak işe 
başladı. Ancak zamanla temizlik ürün
lerinin üretilmesine, bu ürünlerin pa
zarlanmasına ve cami dışında önemli ku
ruluşların da temizlik hizmetlerini kar
şılamaya çalışıyor. Temsaş1ın hizmet sek
töründe gösterdiği gelişmeleri öğrenebilir 
miyiz? 

-Temsaş başlangıçta belli bir sermaye ile 
kuruldu ve cami temizliğine başladı. Ha
kikaten Sultanahmet Camii, Süleymaniye Ca
mii, Şeyhzade Camii, Beyazıt Camii, Fatih Ca
mii'nin temizliği konusunda büyük övgüler al
dık. Özellikle Süleymaniye Camii'ni talebelik 
yıllarımdan biliyordum. Ciddi manada o ha
lılar, çevre, pencereler temizlenmemiştir. Şim
di her yeri tertemiz, hergün pencereleri açı
lıyor, havalandırılıyor. Kısaca Temsaş bu ca
milere layık bir temizlik yapıyor. 

Bu arada şirketimiz bazı hastane ve kamu 
kuruluşlarının da temizlik işini üslenmeye 
başladı. İş hacmi olarak büyüyünce yeterli 
eleman ve telmik aletlerle şirketin takviye 
edilmesi amacıyla sermaye artmmı yapıldı. 

Biz temizlik hizmetini yürütürken temizlik 
ürünleri kullanmaktayız. Bu ürünleri başka 
şirketlerden alıyoruz. Satın alınan temizlik 

wcı 

1 993 'TE HEDEFİMİZ SAGLIKLI VE VERİMLİ BİR HİZMET! 

1 Kasım 1989 tarihinde resmen kurulan TEMSAŞ 
A.Ş., 1 Ocak 1992 tarihinde 6 caminin temizliği ile 
işe başladı. 30 Haziran 1990 tarihinde Hac kirizi ne
deni ile .cami temizliğine ara vermek zorunda kalch. 

Temizlik sektöründe ke ndisine 6 ay gibi kısa sü
rede iyi bir yer bulan TEMSAŞ; TRT Harbiye Rad
yoevi, TV 2 Binası, TRT İstanbul Misafühanesi, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Çapa Tıp Fa
kültesi1nin bazı bölümleri ile Kartal Devlet Has
tanesini temizlemeye başlamış , hibhare bu iş
yerlerinin temizliğini bıraknuştır. 

Halen Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Hiz
met Binası, Türk Hava Yolları Dış Hatlar ve 
Uçuş İşletme Binası, Edim e Kaptkule Gümrük Sa
hası ve Hizmet Binalan, P.T.T. 150. Yıl Posta İş
letme Merkezi, Mamıara Üniversitesi İlahiyat Fa
kültesi, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. 
Genel Müdürlüğü, 7 adet Selatin Camii, Merkez 
Bankası Genel Müdürlüğü ve İstanbul Şubeleri, 
10 adet Ziraat bankası şubesi , 5 adet Vakıfbank, 1 
adet Emlak Bankası şubesi, Türkiye Diyanet Vak-

fı Vakıf Yayınları İşletmesi Müdürlüğü Hizmet 
Binaları Şirketimizce peıyodik olarak te
mizle.rımekre, ayrıca bünyemizde halı, koltuk yı
kama ekibi, dış cephe yıkama ve cila ekibi bu
lunclurulmaktaclır. 

Şirketimiz 1991 yılı Haziran ayında başladığı te
mizlik ürün imalatı ça lışınalarını -1991 yılı Ekim ayın
da sonuçlandırmış, özellikle kurumsal temizlikte 
kullanılan ve evlere ele hitap eden 14 l<,rleın ürünü 
Gebzedeki kiralık Fabrika yerinde her türlü makina 
ve demirbaşı kendisine ait o lmak üzere aylık 1000 
ton kapasite üre tmeye ve satmaya başlanuştır. Ha
len 8 bayü ve temsilcilikleri ile yuıt çapında or
talama aylık 100 ton ürün satmaktadır. Bu ürünlerin 
marka tescilleri ve TSE belgeleri. alınnuş, bazı ürün
lerde küçük ambalaja geçmek için Sağlık Bakanlığı 
nezdindeki girişimlerimiz, ambalaj makinesi parkını 
oluşturma çalışmalarımız si.irınektedir. 

1993 yılındaki hedefimiz; daha sağlıklı ve verimli 
b ir hizmet biıimi oluşturmak, küçük ambalaj ve e n
düstriyel ambalaj ürün satışını aylık 500 tona çı-
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ürünlerinin yetersiz veya gerektiğinde elimize 
geçmediği zamanlarda sıkıntılar meydana ge
liyordu. 

Tüketimini yaptığımız temizlik ürünlerini 
imal etmeyi düşünerek bir imalathane kur
duk. Bugün 15'e yakın ürünün imalatını biz 
yapıyoruz. Ürettiğimiz bu ürünleri diğer fir
malara ve evlerde kullanılmal{ üzere sa
tıyoruz. 

Ticaret. enflasyon dönemlerinde güç şart
larda yürütülür. Bugün şirketimizde 300 per
sonel çalışıyor. Bu insanların ekmek kapısı 
durumundayız. Bu personelin tüm so
rumlulukları üzerimizdedir. 

Ayrıca hizmet sektöründe çoğu kuruluş 
ihale ile iş yürütmektedir. Oysa ihale kelimesi 
özellikle bu sektörde çürümüş bir kelimedir. 
Bu işi yapabilecek elemanların kalitesi, ge
rekli malzemesi, ekipmanı var mı. yok mu de
meden bir ihale açılıyor. Aradan biri, 5 mil
yarlık işi ben iki milyara yaparım diyor. Nor
malde işi bu fiyatla yapmaya imkan yok, bu 
işe talih olan Şirketin niteliği araştırılmadan 
ucuz diye, herhangi bir Şirkete iş vermek ger
çekten işi çıkmaza sokuyor. 

Bu durumlar karşımıza geldiği için biz 
imalat sanayine doğru yönelmek zaruretini 
duyduk. 

Günümüzde temizlik ürünlerinin üre
tilmesi alanında beynelminel şirketlerin, re
kabeti var. Bu rekabette biz iddialı değiliz fa
kat gerek ambalaj, gerekse tanıtım gi
derlerinin asgari düzeyde tutulması ne
ticesinde daha ucuz fiyata mallarımızı sa
tıyoruz. Bu ucuz fiyat tüketici tarafından ter-

Ankara Salış Ma_izyızası'ntn dıştan görünüşü 

cih ediliyor. Bu yıl yeni bir pazarlama or
ganizasyonu düzenliyoruz. 

S.A. Temsaş ileriye dönük olarak ça
lışmalannı sürdürüyor. Bu bakımdan ge
leceğe yönelik planlannızı ve yeni fa
aliyetlerinizi öğrenebilir miyiz? 

- Biz ticarette şunu görüyoruz. Ekonomik 
problemler ekonomik çarelerle giderilir. Duy-

Tarihi caıtıileıin usülüne uygun olarak teınızıenmesı görülüyor. 

gu ile, iyi niyetle ticaret yürütülemez. En ya
kın kuruluşlarımızın bile temizlik ürünlerini 
çeşitli nedenlerle biz veremiyoruz. Kur'an 
kursları, Müftülükler bu malzemeleri kul
lanıyorlar. Şirketimizin ürünleri hem kalite 
olarak hem de fiyat olarak uygun olduğu hal
de çoğu yere ulaşamıyoruz. ilgi göremiyoruz. 
Demek ki biz olaya ekonomik yaltlaşamadık, 
diyorum. 

Yeni pazarlama organizasyonu ile bu da
ğıtım işini güçlendireceğiz. Bundan böyle her 
bölgeye uygun şartlar oluştukça bayilikler ve
receğiz. Vakfımızın yeni kurduğu dağıtım şir
ketinden de yararlanacağımızı ümit ediyorum. 
Bölgelerinde şirketimizin ürünlerini da
ğıta,bilecekleri gibi tanıtım için ilişkileıi ge
liştirmeleri . bazı kişilerle temas kurmaları, ta
nıtmaya yardımcı olmaları bile bizim için ye
terlidir. 

Ben kısaca şunu söylemek istiyorum. 
Kur'an kurslarında, Müftülüklerde, bunun gi
bi diğer kurumlarda, daha ekonomik, daha 
kaliteli olması bakımından ürünlerimizi kul
lanmalarını tavsiye ediyorum. 

İlgilerini, yakın alakalarını bekliyorum. 
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ALMA ATA, BiŞKEK, TAŞKENT.YE ~.ŞKA~AT'T1 

YAYINLARIMIZA BUYUK ILGI 

1982 yı lında kurulan i şletmemiz, her geçen gün daha da 
büyüyüp gelişerek faaliyetlerine devam ediyor. Yıldan yı la Tür
kiye genelindeki yayınevlerine yenilerini ilave ediyor ve iddialı 
yayınlarıyla Vakfım ı z'ın yayıncı lık alanındaki faaliyetlerini ba
şarıyla yürütüyor. Bası lı, sesli ve görüntülü yayınlarının kalitesi 
ve her kesimden okuyucuya hitap eden çeşitliliği ile Türkiye'de 
bu sahan ın iddialı üreticilerinden olduğunu isbat ediyor. Kur
muş olduğu ofset baskı tesisleriyle, basılı yayın ların a'dan z'ye 
bütün işlemlerini seri bir şekilde gerçekleştirmenin haklı gu
rurunu yaşıyor; bu eserlerin, yurtdışındaki soydaşlarımıza ulaş

tı rılmasını sağlamak için ihracata önem veriyor. 
Bunların yanısı ra gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında fu-

arlar tertip ediyor, başka firmalar tarafından düzenlenen fu
arlara katı lıyor. 

Bütün bu faaliyetleriyle şüphesiz ki Vakfımız hizmetlerinin, 
kültür alan ı ndaki önemli bir halkasını oluşturuyor. 

işletmemiz, bir kültür hizmeti olarak önemi tartışılmaz fu
arlar zincirinin bir halkası olan ve imbat Fuarcılık A.Ş. ta
rafından dört Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Türk ihraç 
Ürünleri Fuarı"na iştirak etti. Vakfımız ve işletmemiz açısından 
önemli olduğuna inandığ ımız bu katı lım sayesinde edindiğimiz 
intiba ve tesbitlerimiz şöyledir: 

Atayurdu bu topraklarda yaşayan soydaşları mızla ku
caklaşmak ve yıllar sonra kendileriyle hasbihal etmek bizim 
için son derece mutluluk verici olmuştur. Komünizmin 70 yıllık 
zulüm ve baskısına rağmen kültürlerini, geleneklerini ve inanç
ları nı yitirmeyen bu millet hakkında dünya durdukça daha çok 

İJletme Müdürü Ömer KARA 

destanlar yazı lacaktı r. 

Sözkonusu Fuar sebebiyle Orta Asya'n ı n önemli mer
kezlerinden Alma Ata, Bişkek, Taşkent ve Aşkabad'da gör
düklerimiz, bize bir zamanlar hayalini bile kuramad ığımız ger
çekleri anlatmıştır. Her gittiğimiz Türk Cumhuriyeti'nde, Fuar 
boyunca en büyük ilgi bizim standımıza gösterilmişti r. Stan
d ım ız önünde günlerce yoğun kalabalı klar ve kuyruklar ol
muştu r. Kad ı n-erkek, genç-yaşlı , sivil-resmi herkesin, büyük 
bir heyecan ve coşkuyla Ku(an-ı Kerım'e koştukların ı gördük. 
O i nsanların gözlerinde hertürlü zulüm ve baskıya rağmen 
iman parı ltılarının sönmemiş olduğunu gördük. Fuar süresince 
onlarla kucaklaştık, hasbihal ettik, omuz omuza namaz kıldık, 

diz dize yemek yedik. Misafir olduğumuz evlerde Kazakl arın, 

Kırgızları n , Özbeklerin ve Türkmenlerin Türk geleneklerine uy-
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gun sosyal yaşantıları yan ında misafirperverliklerini de o!duğu 
gibi muhafaza ettiklerini gördük. Kırsal yörelerde yaşayan ke
simin bu özelliklerinin daha belirgin ve Türkiye'ye ya
kınlıklarının daha fazla olduğu dikkat çekiyor. 

Sovyet Rusya'daki komünist rejimin, Türk insanın ı nasıl 

asimile etmeye çalıştığ ı bariz bir şekilde görülüyor. Bütün in
sanlar standart yaşamaya mahküm. Binalardaki yerleşim 

planları bile bu asimilasyonun tipik bir örneği. Konutlara Türk, 
Rus, Ermeni, Yahudi vs. karışık olarak yerleşti rilmiş. 

Türk Cumhuriyetlerinin hemen hepsinde Dini sahadaki 
boşlukları doldurmak için Türkiyeden bazı kişi ve kurumlar ya
nında Suudi Arabistan ve lran'dan bir takım kişi ve gruplar ca
mi yapımı Kur'an kursu inşaatı ve öğrenci yetiştirme fa
aliyetlerine başlamıştır. 

Dikkat çeken bir diğer nokta da şu: Aydın kesim, kalemini 
yönetimin istek ve menfaatleri doğru ltusunda kulland ı ğı zaman 
itibar görmüş. Buna razı olmayanlara ise hayat hakkı bile ta
nınmamıştır. Bu konuyla ilgili can lı bir misali zikretmeden ge
çemeyeceğiz; Türkmenistan'ın tanınmış Çocuk Edebiyatı ya
zarlarından Tangrikt.iliyev KAJUM, yaptığ ımız sohbette aynen 
şöyle anlattı: 

"Ben Türkiye dışında bütün Avrupa ülkeleriyle Doğu bloku 
ülkelerini gezdim. Gittiğim her yerde yazarlarla Çocuk Ede
biyatı konusunda görüşmel er yaptım. Özellikle Bulgaristan, 
Yunanistan ve Yugoslavya'da yaptığım görüşmelerde bana 
"Burada Türkler var, onlarla görüşmek ister misin?" de
diklerinde, "Hayır, ben onl arı tanımıyorum. Görüşmek de is
temiyorum" diyordum. Çünkü durum onu gerektiriyordu; ça
resizdim, başka şekilde c~vap veremezdim. Ancak Allah'a şü
kürler olsun, bu günlere geldik ... " 

O karanlık rejimin pençesinden kurtulmuş soydaşlarımız, 

Fuar süresince yayınlarımıza, özellikle de Kur'an-ı Kerim'e bü
yük bir ilgi gösterdiler. Bir Kur'an-ı Kerim alabilmek için sa
bahın erken saatlerinde, daha Fuar açılmadan kapı önünde 
uzun kuyruklar oluşturup saatlerce bekliyor ve Vakfımız stan
dının önünde birbirlerini ezercesine büyük bir izdiham mey-

dana getiriyorlard ı . O insanlarda Ku~ail'a karşı hala bu derece 
yoğun bir bağl ı lığın bulunduğunu müşahede etmek ne güzel. 
Özellikle yaşlılar Kur'an-ı Kerim'i aldıklarında büyük bir hür
metle öpüp başlarına koyuyor ve ellerini kaldırıp Cenab- ı 

Hakk'a dua ve şükürle çoğu kez gözlerinden yaş akı tıyorlard ı ... 
Ülkemizden (özellikle dini sahada) beklentileri; 
1 • Kendi dillerinde Kur'an-ı Kerim Meali, Kur'ari-ı Kerim 

okumayı öğretici bası lı , sesli ve görüntülü yayın . 

2- Kendi dillerinde ilmihal. 
3- Bulundukl arı yerler için namaz vakitlerini gösteren ya-

yın lar. 

4- Kur'an kursu açılması ve öğretici gönderilmesi. 
5-Cami yapı lması. 

6- imam, Hatip yetiştirecek eğitim programı düzenlenmesi, 
eğitim verecek hale gelinceye kadar, gönderilecek öğrencilere 
Türkiye'de imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde eğitim . 
verilmesi. 

- 7- Rus döneminde yapı lan olumsuz propagandalar se
bebiyle Türkiye Diyanet Teşki l atı ve Vakfımız aleyhine oluşan 

yanlış düşüncelerin düzeltilmesi için (Türkiye'de lslam'ın ya
şanmadı ğı Türklerin laik olarak Avrupalılar gibi yaşadıkları vb.) 
çeşitli tanıtıcı yayın ve kültürel programları n ulaştırılması. 

8- Esas olarak müslümanhktan vazgeçirilememiş olsalar 
da lslamiyet hakkında halen hiçbir şey bilmemeleri, toplumda 
içki ve fuhuşun devlet eliyle yaygınlaştı rılm ı ş olması sebebiyle 
dini konularda sağlıklı bilgi verecek irşat ekipleri veya diğer gö
revlilerin acilen gönderilmesi. 

9- Gelir seviyesinin çok düşük olması ve diğer engellerse
bebiyle hacca gitme imkanları bu lunmadığ ından Vakfımız des
teği ile Hacca gitmelerinin sağlanması . 

Fuar bittikten sonra geriye dönerken, bu topraklarla ve bu 
insanlarla mutlaka daha sıcak ve samimi i lişkiler kurmalı , Vakıf 

olarak gerçekleştireceğimiz organizasyonlarla buralara gelmeli 
ve gönül köprümüzü kuvvetlendirecek kültürel köprüler kur
malıy ız diye düşünüyorduk. 
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YIKILIŞININ 500. YILI MUNASEBETIYLE 
ENDÜLÜS MÜSLÜMANLARI SEMPOZTIJMU 

V akfimız tarafından yıkılışının 500. yılı 
münasebetiyle Endülüs Islam Devletinin çe
şitli yönleri ile ele alındığı ve değerli ilim 
adamlarının hazırladığı tebliğlerin sunulduğu 
bir sempozyum düzenlendi. 

29 Kasım 1992 Pazar günü Vakfımız Kon
ferans Salonu'nda başlayan sempozyum iki 
oturum halinde yapıldı. 

Sabah başlayan 1. oturumda, oturum baş
kanlığını Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız yaptı. 
Konuşmacı olarak; 

Yrd. Doç. Dr. Faruk TOPRAK, Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet ÖZDEMİR, Prof. Dr. Süleyman 
Hayri BOLAY ve Doç. Dr. Mustafa TAHRALI 
kaWdı. 

Öğleden ·sonra b~şlayan II. oturumun baş
kanlığını Prof. Dr. Ercüment KURAN yaptı. 
Konuşmacı olarak; 

Dr. Mustafa AYDIN, Gazeteci-Yazar Beşir 
AYVAZOGLU, Prof. Dr. Suat YILDIRIM ve 
Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM katıldı. 
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ISPANYA'DA BiR iSLAM DEVLETi KURULMUŞ OLMASI AVRUPA RÖNESANSINA ZEMiN HAZIRLAMIŞTIR. 

"1992 senesinde •1492- de
nilince, Kamuoyu sadece "Ame
rika'nın keşfi" ve "Yahudilerin 
İspanya'dan sürgün edilmeleri" 
hadiselerini ha.tırlayacak hale 
getirildi. Bu iki hadisenin 500. 
yıldönümü münasebetiyle ge
rek hükümetler, gerekse aka
demik kuruluşlar seviyesinde 
tertiplenen o kadar faaliyette.o 
sonra doğrusu başka türlü bir 
tepkide bulunmak ta imkansız 

Sempozyumun açış hale geldi. Oysa, 1992'de 1492 
konuşmasını Vakfımız . .. 

1
.. nl d 

Yayın Kurulu Başkanı senesı, mus uma ar açısın an 
ve da son derece önemli bir ha-

.. . Ha_ce~~p_e . clisenin, daha açık bir ifadeyle 
Unıv.ersı~esı Ogretım ispanya'da 700 yıllık İslam ha-

Uyesı Prof. Dr. . . . . . 
Süleyman Hayri Bolay kıınıyetının sona erışının, yanı 

yaptı. Endülüs'ün siyasi anlamda tü
kenişinin 500. yıldönümüdür. 

İnsanlar, genellikle acı hadiseleri çabuk unutmak 
ve bir daha da hatırlamamak isterler. Anca~ öyle ha
diseler vardır ki, "tarih şuuru" denilen o engin 
hazine içerisine mutlaka iyi yerleşmeleri, hem 
de bütün artılarıyla ve eksikleriyle yerleşmeleri 
gerekmektedir. Endülüs'ün 1492 senesinde si
yasi anlamda çöküşü, bu hadiselerden birisi ve 
belki de en başta gelenidir. 

Biraz yakından bakıldığında görülecektir ki, En
dülüs, "mi.isli.imanım" diyen herkes için hem şevk ve 
hem de ibret kaynağıdır. Şevk kaynağıdır, çünkü M. 
711 senesinde İspanya'yı fetheden bir avuç müs
lüman, tutuşturdukları ilim ve irfan meş'alesiyle bir 
kaç papaz dışında hemen hiç kimsenin okuma yazma 
bilmediği, bu ülke üzeıinde bugün insaf sahibi he
men herkesin gıptayla baktığı parlak bir medeniyet 
kurmaya muvaffak olmuştur. Hayatın hemen lıer sa
hasını kapsayan bir medeniyet hamlesidir ki, hakikat 
yerine hurafenin, ilmin yerine cehaletin hakim 
olduğu ve dine aykırı olduğu gerekçesiyle aklı 
faaliyetlerin yasaklandığı Avrupa'nın "Karanlık 

Çağ"ını dağıtan ilk ışıkların kaynağı olmuştur. 
Batıya ilmin, felsefenin, düşüncenin kaynağı ve İslam. 
medeniyetinin giıiş yolu Endülüs olmuştur. Denebilir 
ki Endülüs olmasaydı Rönesans olmazdı. 

1492 senesi bu tükenişin siyaseten noktalandığı 
bir tarihtir. Ancak İspanya'da mi.isli.iman varlığı bir 
asır daha devam edecektir. 

Evet 1492 senesi bir taraftan yahudilerle ilgili 
senaryonun sonunun bağlandığı bir yıldır. An
cak aynı tarih, diğer taraftan Endülüs müs
lümanlarıyla ilgili çok daha trajik ve çok daha 
ürkütücü yeni bir senaryonun sahneye kon
duğu bir tarihdir de. 

Endülüs müslümanlarının 1492'den yahudiler gibi 
topluca sürgün edilecekleri 1609 senesine kadar ge
çen tarihlerinde ne yazık ki, insanı gülmek bir tarafa 
tebessüme bile sevkedecek bir gelişmeye rastlamak 
mümkün değildir. Zorla hristiyanlığa sokulma, iş
kence, çocukların analarından ayrılması, top
rakların gasbedilmesi, evlerinin yıkılması, canıi 
içine doldurularak topluca yakılması, diri diri 
etlerinin kemiklerinden ayrılması, bu in
sanların. hergün karşılaştıkları hadiseler ol
muştur. Bütün bu acıların baş mümessillerinden bi
risinin kilise olması, son derece düşündürücüdür. Ta
biri caizse, kilise cehennemi, dünyaya taşımıştır. 

Endülüs müslümanları, bütün bu baskı\ara rağ
men bir kimlik mücadelesi vermişlerdir. Bu mücadele 
sayesinde, Hristiyan İspanya'ıun islam'ın Kuzey Af
rika'daki kadeıi üzerinde fazla bir rol oynaması müm
kün olmamıştır. Evet bu mücadele sayesinde Osmanlı 
denizcileri, Akdeniz'e daha ral1at girme imkaıu bu
labilmişlerdir. Dahası, bu mücadelenin Kanunı Sultan 
Süleyman dönemine tekabül eden kısm111da Endülüs 
müslümanları Osmanlı İmparatorluğu'nun İspanya ve 
Akdeniz'deki "beşinci kolu" haline gelmiştir. 

O halde, bu insanlara hepimizin bir minnet borcu 
olmalıdır. işte bu sempozyum öncelikle bir anlamda 
bu mirınetin bir ifadesi olması için düzenlenmiştir. 
Öte taraftan taıihiınizin çok iyi öğrenilmesi, ba
şarılarımızla birlikte başansızlıklanmızın da se
beplerinin araştırılması, sorgu larunası gerekmektedir. 
Bugün İspanya'da dedelerinin zorla hı
ristiyanlaştmldığını anlayan insanlar tekrar ınüslüman 
oluyorlar. Bugün bir ateist İspanyol, Endülüs Müs
lümanlarının yaptığı EL Hamra Sarayı ve Kuıtuba Ca
misinin karşısına geçip "Bakın bizim dedelerimiz, ha
lifelirimiz böyle eserler yapılabileceğini dünyaya gös
terdiler, fakat bu kafirler bunlan bile kuramıyor" dü
şüncelerine sahipler. Endülüs tarihi bu bakımdan il
ginç bir örnek teşkil etmektedir. Geleceği yaşamak 
azminde olan milletlerin, geçmişin muhasebesini iyi 
yapması gerektiğinde şüphe yoktur. Endülüs İslam 
Devleti Sempozyumu'nun, bize bu imkanı da sağ
layacağı kanaatini taşıyoruz" dedi. 
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"Edebi Kaynaklara Göre Endülüs'ün·Son dönemi" 

Ankara niversitesi Dil 
"'._e Tarih _Ç;oğrafya Fakültesi 
Oğretim Uyesi Yrd. Doç. Dr. 
Faruk Toprak'da . "Edebi 
Kaynaklara Göre En
dülüs'ün Son Dönemi" ko
nulu tebliğini sundu. 

Yrd. Doç. Dr. Faruk Top
rak, Endülüsün son dö
nemlerinde ytlnıışını haber 

veren gelişmeler olduğunu belirterek 11. yy. da 

bazı şairlerin, artık Endülüsün yıkılmaya baş
ladığını belirten şiirler yazdığını anlattı. Bu şi
irlerden örnekler veren Toprak, bu şairlerin, yö
netici ve müslümanlan suçladığını, ulemayı da 
gaflet içinde olmakla itham ettiklerini bildirdi. 
Endülüslerin kuzey Afıika'da bulunan müs
lümanlardan sık sık yardım istediklerini ve 
müslümanların müttefik olmaları gerektiğinin 
mersiyelerde sık sık yer aldığını anlatan Top
rak, bazı Endülüs şairlerinin ve diğer müs
lümanların zevk içinde olmalarını tenkit et
tiklerini belirtti. 

"Endülüs'ün Yıkılış Süreci" 

ÖZdemir, Müslümanların is
panya 'ya 711 yılında girdiğini 
ve kısa sürede yarımadanın 
tamamını fethettiğini, bundan 
sonra plevnelert aşarak Av
rupanın fethine çıkbklannı, 
10. asırda Avrupanın me
deniyet ve siyası alançla en 
büyük devleti haline gel
diklerini anlattı. 

Yıkılacağı değil, zayıflayacağı düşünülmeyen bu 
güçlü devletin, 1031 yılında aniden çöküverdiğini 
ve siyasi olarak giderek zayıfladığını, 13. yüzyılda 
Müslümanların sadece Gırnataya hakim ola
bildiğini belirtti. 

1492 de siyasi olarak biter?- Endülüs müs
lümanlannın 1609 senesinde Isp~ya'dan her
şeyleri ile atıldığını belirten Ozdemir, ko
nuşmasında, "Bu çöküşün 4 sebebi vardır: 

1. si Fetihler yapıldıktan sonra müslümanların 
içine düştükleri asabiye çatışmaları, özellikle eme
vilerin kavrayıcı ümmet anlayışından ay
nlmalarıdır. 

2. si hanedanlık sisteminin içine girdiği tı
kanıklık. 

3. sü müslümanlann Endülüs devletinin yı
kılmasından· sonra uğradıkları ideal ufuk kay
bolması, daralması. 

4. sü de müslümanlann kendileri karşısında 
yani hristiyanlarda idealist bir hareket olan en
dülüs işgalinin başlamasıdır" dedi. 

"Endülüs'te Tefekkür, İlim ve Batı'ya Tesirleri" 

Prof. Dr. Süleyman Hayri 
BOIAY, "Endülüs'te Te
fekkür, İlim ve Batı'ya Te
sirleri" konulu tebliğini din
leyicilere sundu. 

Endülüste tefekkürün 
çok gelişmiş olduğunu, ke
lam ve fi.kıh mezhepleri'nden 
bazılannın bu bölgede ku
rulup geliştiğini, Batıya bu

gün bile tesirleri olan düşünürler yetiştiğini ör
nekler vererek anlattı. 

Prof. Dr. Süleyman Hayri BOIAY, Endülüste 
kurulan medeniyetle; ilim, sanat ve edebiyat kül-

türünün batıya nasıl nakledildiğini anlatarak, 
1085 yılında J'uleytunun düştüğünü, Tuleytu 
Baş Papazı Rayman Lüü adındaki papazın, 
1125-1151 yıllan arasında 26 yıl bilginleri Tu
leytuda topladığını, 1135 yılında da bir akademi 
kurarak bu bilginleri yetiştirdiğini, müslüman 
bilginlerin kitaplarının tercüme ettirildiğini, bu 
çalışmaların diğer ülkelerde de belli merkezlerde 
bilginler toplanarak devam ettiğini belirtti. 

Batı dünyasında son zamanlarda yetişen bi
lim adamlarının, Avrupaya bilim, sanat ve te
fekkürün İslam dünyasından aktarıldığını kabul 
ettiğini örneklerle açıklayan Bolay, ko
nuşmasının sonunda müslümanların tekrar 
dünyayı aydınlatabilecek ilim ve kültür se
viyesine gelmesini diledi. 
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"Endülüs Edebiyatında Orijinallik Meselesi" 

Dr. Mustafa AYDIN "En
dülüs Edebiyatında Ori
jinallik Meselesi" konulu 
tebliği ile sempozyuma ka
tıldı. Aydın. konuşmasına 
"şimdiye kadar ülkemizde 
ve diğer İslam ülkelerinde · 
ihmal edilen Endülüs Müs
lümanları konusunu gün
deme getirerek böyle bir 

sempozyum düzenlediği için Türkiye Diyanet 
Vakfı'na teşekkür ediyorum", diyerek ko
nuşmasına başladı. 

Endülüste bir Edebiyat oluştuğunu an
latan Aydın, bu edebiyatın, doğuda oluşan 
Arap Edebiyatının bir devamı olduğu doğ-

rultusunda, özellikle Arap milliyetçi ediplerde 
kanaatlar olduğunu, gerçekte ve doğudan ge
len edebiyat birikiminin, fetih.ten sonra En
dülüs'de yeni bir edebiyat oluşturduğunu be
lirtti. 

-Fetih dönemlerinde tüm devlet çalışmalan
p.ın, fetih doğrultusunda gerçekleştiğini, bu dö
nemde edebi çalışmaların da doğu tesirli ol
duğunu belirten Dr. Mustafa Aydın, 10 yy. dan 
sonra Endülüste Edebiyatın kendine özgü bir 
kimliğe büründüğünü, III. Abdurrahman Dö
nemi'nde (785) Kurtuba'da gerçek anlamda bir 
üniversite kurulduğunu, bu üniversitede 
400.000 nadide eserden kurulu bir kü
tüphane oluşturulduğunu anlattı. 

"Tarihten sonuç çıkarılması gerekiyor" 

Otunun Başkanı Prof. 
Dr. Bahaeddin Yediyıldız, I. 
otun.un sonunda din
leyicilere bir değerlendirme 
konuşması yaptı. 

Konuşmacıların anlat
tıklarından iki sonuç çı
karılabileceğini, bunlardan 
birincisinin siyasi olduğu
nu belirten Yediyıldız, "At
las üzerine bakıldığında, 

Endülüslü rpüslümanlar 7. yüzyılda İs
panyaya geliyor. 8 yüzyıl burada hakim ola
rak yaşıyor, sonra zayıflıyor, güdümlü hale 
geliyor, cemaat halinde yaşıyor ve sonunda si
linip gidiyor, ölü eserleri kalıyor. Onları daza
manla yıkıyorlar" dedi. 

Tarihten sonuç çıkarılması gerekiyorsa, 
Endülüs'ün Akdenizin batı ucunda Tür
kiye'nin ise doğu ucunda olduğunu ve Os
manlının kalıntısı üzerine kurulduğunu, Os
manlıların çekildiği yerlerde cemaatlar ha-

linde külti::ırünün yaşadığını, Bosna-Hersek' 
te, Kıbns'ta, Karabağ'da bu cemaatların bu
gün katledildiğini belirten Prof. Dr. Bahaed
din Yediyıldız , "Türkler 900 yıldır Anadoluda 
bulunmaktadır. Endülüste olduğu gibi bizim 
de Anadolu topraklarında olmamız onların ca
nını sıkıyor", dedi. .. 

l. Oturumda yapılan konuşmalardan çı
karılacak II. sonucun ilmi olduğunu, müs
lümanların fetihlerinin lafla olmadığını, ilimle, 
sanatla, kültürle, teknoloji ile yapıldığını, bu-

. gün içinde bulunduğumuz durumlardan kur
tulmamız için bizim de dünyadaki tüm ilmi 
eserlerin tercümesini yapmamız gerektiğini 
belirtti. 

Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, konuşma-
sının sonunda şunları söyledi: 

"Kendi ilmimizi kurmamız lazım." 
"Kendimize saygımız olması lazım." 
"Zamana hakim olmazsak, çalışmazsak, 

idealimiz olmazsa, sonumuz İspanya'dır." 

. Dr. Lütfi DOGAN'dan Bir Telgraf 
Önceden belirlenmiş bir programımdan dolayı davetinize katılamadığımdan üzgünüm. 

Teşekkür ederim. Endülüs Müslümanları yaşayışları ve devleti o bölgeye ve Avrupa'ya uy
garlık gücü, bilim aydınlığı, inanç ve din özgürlüğü, hoşgörü vermiş, oradan çıkışları Av
rupayı din taassubunun karanlığına boğmuştur. Endülüs Müslümanlarının yaşattığı buru
ha Avrupa ve özellikle Almanya ne kadar muhtaç bu günlerde, çok yararlı ve anlamlı bu 
sempozyumu tertipinizden dolayı sizleri, bilim adamlarını ve dinleyicileri sevgi ve say
gılarımla selamlanın. 
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11 OTU R U M 
Öğleden sonra başlayan 

il. oturum, Prof. Dr. Er-
• cüm~nt KURAN baş

kanlıgında yapıldı.· 
Prof. Dr. Ercüment Kuran, konuşmasının başında lspanya'da 

Endülüs Devletinin yıkılmasının 500. yılı münasebetiyle dü-A 
zenlediği sempozyumdan dolııyı Türkiye Diyanet Vakfı'na te-
şekkür ettiğini, bu sene lspanya'dan kovulan, sayıca Endülüs 1 
müslümanlarından çok az olan.ispanya ve Portekiz yahudilerinin 
500. yıldönümü, dünya çapında çok büyük paralar harcanarak 
anıldığını, televizyon ve basında yahudilik propagandasının ya- -----~ 
pıldığını, bu propagandanın Türkiye'de de yapıldığını söyledi. 

Daha sonra konuşmacıları kürsüye davet eden Kuran, Ce
zayir'li Türklerin Endülüs Müslümanlarını Kuzey Afrika'ya nakilleri 
ve neticelerini içeren bir konuşma yaptı. 

"Cezayir'li Türklerin Endülüs Müslümanlarını Kuzey Afrika'ya nakilleri ve neticeleri" 

Kuran, konuşmasında, son kale olan Gırnata 
halkının ·1 Ocak 1492 yılbaşı günü teslim ol
duğunu, önceleri Gırnata halkına müsamahalı 
davranıl<fığını, bunun da Argon kraliçesi koyu 
katolik Izebella'nın "bütün müslümanların hı
rtstiyanlaştınlması" ideallerinden kaynaklandı
ğını, ancak bunun 1499 tarihine kadar devam 
ettiğini söyledi. 

Müslümanların din ve adetlerine aşın b~ğ
Wıklarına c;laha fazla tahammül edemeyen Is
panyolların 1499 tarihinde müslümanların açık
ta namaz kılmalarına, ezan okumalarına ve milli 
kıyafetlerine tahdit getirdiğini, bu tahditler üze
rine isyan edip dağlara çekilen müslümanların, 

Sempozyumda, Muhiddin İbn Arabi ve 1ür
kiye'ye tesirleıi konulu bir konuşma yapan Prof. 
Dr. Mustafa Tahmh'da; Zahir v<=; ba1ınıyla bir bü
tün ve cihanşumül bir din olan lslam'ı, yine zahir 
ve batın bir bütün olarak anlayan ve cihanşumül 
bir yorumla kalp ve zihinlere takdim eden Mu
hiddin İbn Arabi'nin, 1165 de Endülüste doğ
duğunu ve gençliğini Endülüste geçirdiğini söyledi. 
1200 tarihinde manevi bir işaretle doğudaki şe
hirlere gitmesi e~edildiği belirtilen Muhiddin İbn 
Arabi'nin 1\ınus, Iskendeıiye, Kahire, Bağdat, Mu
sul üzeıirıden Anadoluya geldiğini, Selçuklu Sul
tanla'.n ve ilim adamları arasında büyük rağbet gör
düğünü belirtti. 

1516 yılında Anadolu Kaz.askeri olarak Yavuz 
Sultan ~lim ile Mısır sefeıirıe katılan, dönüşte 
Şam'da lbn Arabi'nin türbesinin yapılması için sul
tana fetva veren ve 1525 yılında Kanuni Sultan Sü
leyman'p:ı · şeyhülislamı olan İbn Kemal'in, Mu
hiddin lbn. Arabi haklonda bir fetva verdiğini be
lirten Tahralı, Osmanlı ulemasının, Muhiddin İbn 
Arabi haklondaki düşüncelerini yansıtan, İbn Ke
mal'in bu fetvasında "Ey ınsanlar! biliniz ki, büyük 
Şeyh, şerefli önder, arifleıirı kutbu, Muvahhidleıirı 
imamı, Endülüslü, Hatem tay kabilesinden Mu-

Osmanlılardan yardım is
tediğini, ancak Osmanlıların 
iç meselelerinin buna imkan 
vermediğini söyleyen Prof. 
Dr. Ercüment Kuran; sonra 
Cezayir Garp Beylerbeyi Bar
baros Hayrettin Paşanın, yf;
niçeri statüsüne sahip Ana
dolulu müslümanlardan olu
şan 2000 kişilik bir kuvvetle 
1525 de Cezaytr'e hakim ol- . 
duğunu ve 70.000 müslümanı gemilerle Kuzey 
Afrika kıyılarır:ıa naklettiğini belirtti. 

hiddin İbn Arabi; kamil bir 
müctehit ve fazıl bir mürşit, 
taaccüb edilecek hayat hi
kayeleıi ve olağan dışı ha
diseleıi ve pek çok talebesi 
olan bir zat'br. Alimler ve ileıi 
gelenler katında kabule maz
har olmuştur. İbn Arabi'yi in
kar etmiş olan hata etmiş 
olur.= İnkannda ısrar ederse 
sapıtmış olur. Sultanın onu 
terbiye etmesi ve onu inancından çevirmesi gerekir. 
Çünkü Sultan, doğruyu yaptırmak ve kötülükten 
menetmekle memurdur. lbn Arabinin bir çok eser
leri vardır. Bunların içinde Fusus'ul Hikem ve Fu
tuhat-ı Mekkiye bulunur. Bunlardaki meseleleıirı 
bir kısmının sözü ve manası belli, ilahi buyruğa ve 
şer'i Nebeviye uygundur. Bir kısmı da zahir ehlinin 
anlayışına göre gizli olup keşf ve batın ehlinin an
layışına göre açıktır. Meranp.nı ~ama~ bu du
rumda susmak gerekir. Zira yüce Allah "llmin ol
madığı şeyin ardına düşme, çünkü kulak, gö~ ve 
kalbin herbiıi bu davranıştan sorumludur. (Isra 
suresi, 36) buyurmaktadır." dediğini söyledi. 
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Gazeteci Yazar Beşir Ayvazoğlu 
da "Son Dönem Türk Şiirinde Endülüs 
Tesirleri" konulu bir konuşma yaptı. Ay
vazoğlu konuşmasında, Endülüs'ün yı
kılış döneminin, Osmanlı irfanının te
şekkül etmekte olduğu bir döneme 
rastlaması ve Osmanlı Coğrafyasına 
deniz yolu dışında bağlantısının bu
lunmaması nedeniyle Endülüs'ün, kla
sik edebiyatımızda pek yer almadığını 

söyledi. Türk aydınlarının Endülüse ve medeniyetine asıl ilgilerinin 
Ziya Paşa tarafından Türkçeye çevrilen "Endülüs Tarihi"yle baş
ladığını belirten Ayvazoğlu, "Mabeyn Müşiri Edhem Paşa, Fran
sızca'dan çevirmeye başladığı bu eserin daha sanatlı bir üslupla . 
Türkçeye kazandırılması hususunda, o sırada Mabeyn-i Humayun 
beşinci katibi olan Ziya Paşa'ya teklifte bulunmuş, böylece Vi
ardot'un "Endülüs Tarihi", Türk aydınlarının dikkatini birden o za
mana kadar İslam Tarihinin ·pek bilinmeyen l;ıir safhasına çekmiş, 
Muallim Naci ve Abdulhak Hamid gibi şair ve yazarların konusunu 
Endülüs tarihinden alan eserler yazmalarına yol açmıştır" dedi. 

Bugünkü· Endülüs'te İslam 

Prof. Dr. Suat YILDIAIM' da yaptığı 
konuşmasında, bugünkü ispanyada "El 
Hamra Sarayı " ve "Kurtuba Camii" ha
ricinde İslam medeniyetine ait pek bir 
şeyin bulunmadığına dikkat çekti. En
dülüs'te 800 sene lslam'ın hüküm sür
mesine rağmen bugün İslam ile is
panya arasında ilgi kurulamamasının 
manidar olduğunu belirten Yıldırım, bu
nun da uygulanmış olan Engizisyon 
baskılarından kaynaklandığını belirtti. 

1-3 Eylül 1989 da, Tarık bin Ziyad'ın çıkarma yaptığı yer olan Elge 
Ciraz şehrinde yapılan "Endülüs Medeniyeti Milletlerarası 1. Kong
resine davetli olarak katıldığını belirten Yıldırım, oradaki müs
lümanların faaliyetlerinin insanı heyecanlandırdığını söyledi. Söz
konusu kongrenin sonunda bir değerlendirme yapan felsefeci Ab
durrahman Medinenin, _"Biz sadece İslam ümmeti vasfını ta-

nıyoruz, başka mensubiyetimiz yoktur. Ne Arap ne Endülüs 
ne de başka bir ırk ve mezhep asabiyeti, muayyen bir fıkıh ve 
tasavvuf meşrebine de münhasır değiliz, Kitap ve Sünnetin 
genişliği içindeyiz. Ne kral, ne şeyh ne başkan ne de emirimiz 
var, sadece müessemiz ve onun şubeleri var. idarede şura 
meclisimiz yetkilidir. Gizli bir cemiyet değil, kültürel faaliyetleri 
olan aşikar bir cemiyetiz. islam'ı gönüllü olarak telkin et
mekteyiz." Etrafımızı şuurlandırmaya çalışıyoruz. Maddi ge
lirden ziyade kardeşlerimizin durumuna ihtimam gösteriyoruz. 
Arapçayı özdilimizcesine öğrenmek istiyoruz. imkanlarımız 
azdır. Herhangi bir devletten yardım almıyoruz. Fakat fert
lerden veya İslam'i cemaatlerden bazı yardımları şartsız kabul 
edebiliriz, hemşehrilerimizin çoğu asıllarının İslam olduğunu 
bilmiyor. Bizler yeni müslüman oluyor değiliz. Aslımıza dö
nüyoruz." tarzında bir konuşma yaptığını anlatan Prof. Dr. Su
at YILDIAIM, bu konuşmanın oradaki müslümanların du
rumana az çok ışık tuttuğunu belirtti. 

Endülüs'te Mimari Ve Güzel Sanatlar 

Prof. Dr. Selçuk Mülayim'de ko~ 
nuşmasında, bugün ispanya ve Por
tekiz'in bulunduğu yarımadanın antik 
kaynaklarda Liberya ve Hispanya 
adıyla geçmekte olduğunu belirterek, 
lberik Yarımadası'nda çiçek açan En
dülüs kültürünün; lslam kültürünün 
batıdaki bir temsilcisi olması yanında 
tam anlamıyla orjinal bir sentezin 
ürünü olarak sahneye çıktığını söledi. 

Endülüsteki lslam sanatının zengin ve kültürel bir altyapıya 
oturduğunu anlatan Mülayim, Endülüs'ün maddi kültür mi- · 
rasından kalıntıları içeren slayt gösterileriyle konuşmasını bi
tirdi. 

Avrupalılar Karanlık Çağ Yaşarken ·
Endülüs'de Parlak Bir Dönem Sürüyordu 

ı ·~·~ 
Sempozyumun sonunda oturum 

başkanı Prof. Dr. Ercüment KURAN, iz
leyiciler arasında bulunan ilim adamı 
Dr. Mümtaz'er Türköne'yi sem
pozyumun bir değerlendirmesini yap
ması için kürsüye davet etti. Türköne 
de kendi adına sempozyumdan iki 
önemli netice çıkardığını, bunlardan bi
rincisinin; Avrupalıların karanlık çağ di
ye adlandırdıkları , orta çağ denilen dö
nemin, İslam tarihi açısından parlak bir 
dönem olduğunu, ikincisinin de İslam medeniyetinin hakim olduğu 
coğrafyada en küçük etnik toplulukların dahi olduğu gibi mu
hafaza edildiğini belirterek "Avrupanın hakim olduğu ·coğrafyada 
ise, etnik topluluklardan geriye hiçbir şey kalmadığını, bunun en 
bariz örneğinin de 800 sene hüküm sürmüş Endülüs Me
deniyetinden sanat değeri olan bir kaç bina dışında hiçbir eserin 
geriye kalmamış olmasına karşılık Balkanlardaki halkların, 600 yıl
lık Osmanlı hakimiyetinin sonunda oldukları gibi intikal etmeleridir" 
dedi. 
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YURTLARIMIZDA KÜLTÜREL FAALİYETLER DEVAM EDİYOR 

ALTINDAG KIZ ÖGRENCİ YURDUNDA BİR SOHBET TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

V~ ait 200 öğrenci kapasiteli Altındağ 
Kız Oğrenci Yurdu'nda, Vakfımız faaliyetlerinin 
tanıtıldığı bir sohbet toplantısı düzenlendi. 

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Vak
fımız Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Kemal Gü
ran, yurtta 191-an öğrencilere vakıf mü-

esseselerinin hangi amaçla doğduğunu ve geç.
mişten günümüze vakıfların yaptığı hizmetleri 
anlattı. 

Türkiye Diyanet V akfı'nın, Diyanet İşleri Baş
kanlığı hizmetlerini desteklemek amacıyla ku
rulduğunu belirten Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın 
Kemal Güran, bu hizmetlerin yanında fakir ve 
muhtaçlara yardım yapmak, eğitim ve öğretim 
kurumlarına destek sağlamak, fakir ve başarılı 
öğrencilere burs vermek, yabancı ülkelerde ya
şayan vatandaşlarımıza dini ve milli konularda 
hizmet sunmak ve özellikle bağımsızlığına yeni 
kavuşan Türk Cumhuriyetlerine dini konularda 
hizmet götürmenirı de Vakfın faaliyetleri ara
sında yer aldığını ifade etti. 

Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar ger
çekleştirdiği faaliyetlere kısaca değinen Sayın 
Kemal Güran, öğrencilerden gelen sorulan da 
cevaplandırdı. 

ALTINDAG KIZ ÖGRENCİ YURDU'NDA PROF. DR. MEHMET AVDIN 
TARAFINDAN BİR KONFERANS VERiLDi 

Ankara Altındağ Kız Öğrenci Yurdu'nda, 
Vakfımız Yurtlar ve Sosyal Tesisler Mü
dürlüğünce düzenlenen ve Prof. Dr. Mehmet 
Aydın'ın konuşmacı olarak katıldığı "Genç
liğimizin Sorunları ve Bunların Çözüm Yol
lan" konulu bir konferans verildi. 

Konferansta Prof. Dr. Mehmet Aydın, genç
liğinde maddi imkansızlıklar nedeniyle oku
manın güçlükle yapıldığını, hatta kendisinin 
Devlet desteği ile okuduğunu ancak, gü
nümüzde okumanın daha kolay olduğunu ve 
maddi sorunun eskiye nazaran daha az ol
duğunu anlattı. 

Daha sonra insanın felsefi yönden tarifini 
yapan Aydın, insanın problemli bir yaratık ol
duğunu, bu sebeple devamlı hayal kırıklığına 
uğradığını, hatta Kur'an'da da insanın ya
ratılma hadises~de çıkan olayları da örnek 
göstererek asıl problemlerin sadece gençlikte 
değil bütün insanlarda olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Mehmet Aydın, Türkiye'nin kapalı 
bir toplum olması bakımından dışarıdan ge
lecek herhangi bir olayın dahi insanımızı et
kilediğini, örneğin Bosna-Hersek'te meydana 
gelen olayların insanımızı nasıl etkilediğinin 

ortada olduğunu ifade etti. 
Konferans sonunda öğrencilerin sorularını 

da cevaplayan Aydın, bu tür toplantıların fay
dalı olduğunu ve sık sık tertip edilmesi ge- · 
rektiğini belirtti. 

Toplontryı ı,ıeyen öOrenciler 

Pro f. Elr. Mehmet AYDIN, Yurtlar ve Sosyal Tesisler Müd. Hüseyin 
ALBAYRAK ve Yurt MOdüıü Mehmet Afi Yiğit toplantıda 



HABER BÜLTENİ 
otuzsekiz====================================== 

Ş. Urfa Valisi Ziyaeddin AKBULUT, 
işletme temsilcimize şükran plaketini il verirken görülüyor. 

VAVIN MATBAACILIK VE TİCARET İŞLETMEMiZ KiTAP FUARI DÜZENLEDİ 
Şanlıuıfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştımıa Vakfı 

(ŞURKAV) tarafından bu yıl ikincisi yapılan "Ş.ANUURFA 
KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI" büyük ilgi gördü. · 

19-24 Ekim 1992 taıihleri arasında gerçekJeştiıiJen 
hafta içinde, dostluk ve kardeşlik yürüyüşü, kon
feranslar, kitap, resim, fotoğraf ve hat sergileri, si
nevizyon gösterileıi, şiir gecesi ve halk oyunJan gös
terileri gibi çeşitli etkinliklere yer verildi. 

Şanlıuıfa İkinci Kültür ve Sanat Haftasına , Ka
zakistan, Tataristan ve Azerbaycan .halk toplulukları ile 
Tanın ve Köy İşleıi Bakanı Sayın Necmettin CEVHERİ 
katıldı. 

Hafta içeıisinde, Diyanet İşleıi Başkanlığı yayınlan 
ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen ki
tap fuarı da büyük ilgi gördü. Kitap fuarının açılışında 
bir konuşma yapan Şanlıuıfa Müftü Vekili Abdullah 
EGİ; "Feıtlerin ve toplumların maddi ve manevi alanda 
yükselmeleıi, ilerlemeleri, kendi özbenliğimize bağlı 
kültür ve sanatla mümkündür" dedi. Kültür ve sanatın 

Vakıf Genel Merkezinde Koordinasyon ve idare MüdürLüğü adiy
la yeni bir birim kuruldu. Bu birim Müdürlüğüne Nurettin SIGINÇ Mü
dür olarak atandı. 

Nurettin SIGINÇ, 1954 yıl ında Balıkesir-Sı ndırgı'da doğpu. İl
kokulu Sı ndırgı'da okudu. 1974-75 öğretim yılında Demirci imam
Hatip Lisesini bitirdi. 1976 yılında 1 yıl imam-Hatip olarak görev yap
t ı , 1977 yılında yüksek öğrenim için $~udi Arabistan'ın Mekke şeh
rine gitti. 1982 yılında Kral Abdulaziz Universitesi'nde öğrenimini ta
mamlayarak yurda dönd~. 

1983 yılında Diyanet işleri Başkanlığı Hac Dairesi Başkanlığı'nda 
görev aldı. 1987 yı lında buradaki görevinden ayrılarak, Vakfımızı 
temsilen Uzman olarak Mekke'de Din Hizmetleri Müşavirliğinde 4 yıl 
görev yaptı. 

. Bağlı Kuruluşlar Koordinatörlüğü'nde Uzman olarak çalıştı. 
15.8.1992 tarihinde Koordinasyon ve idare Müdürlüğü'ne atandı. Ev
li ve üç çocuk babası olup Arapça bilmektedir. 

da ilme dayandığını, bu sebeple dinimizin iline ve oku
maya önem verdiğini , ilmi müslümanlara farz kı
lındığını beliıterek okumanın önemini açıkladı. Daha 
sonra Şanlıufra Valisi Sayın Ziyaeddin AKBULlIT; genç 
nesillere mazimizi, kültürümüzü, sanatımızı ancak ba
sılı yayınlarla ve okumakla aktarabileceğimizi be
lirterek, kitap fuannın öneminden bahsetti. Yayın Mat
baacılık ve Ticaret İşletmemizce açılan Kitap Fuarında 
Vakfımız, Diyanet İşleri Başkaruığı ve özel ya
yınevlerinin yayınları satışa sunuldu. 

Kitap fuarının sonunda, fuara katkılarından dolayı 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Tic.-aret İş
letmesi Temsilcisi Muharrem YÜKSEL'e Şanlıufra Valisi 
T. Ziyaeddin AKBULUf tarafından şükran plaketi ve
rildi. Ayrıca hafta boyunca Türkiye Diyanet Vakfı ta
rafından Belediye Kültür Sarayı Salonunda halka dini fi
lim.ter gösterildi. Üretsiz olarak gösterilen dini fılimlere 
öğrenciler ve halk büyük ilgi göstererek Tiirkiye Di
yan~t Vakfı'na teşeklrur ettiler. 
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Türk Özbek Cemaat liderlerinden Afkanistanlı Azat Bek, 
Türkmenistanlı ilim adamı ve yazar Cebbar Mehmet ve Öz
bekistan Türk Medeniyet Vakfı Başkanı Mehmet Ali Mah
mutov, Vakfımızı ziyaret ettiler. 

Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza Selimbaşoğlu, Mü
tevelli Heyeti üyelerimiz, Diyanet işleri Başkan Yardımcı ları 
Halit Güler, Sami Uslu ve Rıdvan Çakır ile Türk dünyasından 
gelen misafirlerin de katı ldığı yemekli toplantıda bir konuşma 
yapan R ıza Selimbaşoğlu, gelişmelerin fevkalade sevindirici 
olduğunu ifade ederek, Diyanetin hizmet sahasın ı n arttığını ve 
Diyanet Vakfı olarak üzerlerine düşen herşeyi yapacaklarını 
söyledi. Selimbaşoğlu ''Müslüman Türk dünyasında bir uyanış 
başladı. Henüz saflar netleşmedi. Bize biçilen kaftan belli ol
madı , ama Allah'ın takdiriyle 21. yüzyı l Türklerin asrı ola
caktır" dedi. 
.. Daha sonra bir konuşma yapan Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Uyesi Kemal Güran, Türk dünyasındaki gelişmelerin ümit ve
rici olduğunu belirterek, "Bu gelişmeler olmadan önce, Türkiye 
dışında böyle azametli, böyle büyük bir Türk dünyasının ol-

duğu·· bilinmiyordu. Oralar çöl san ı lıyordu. Bu gelişmeler, ge
leceğin Müslüman Türklerin olduğunu gösteriyor" dedi. 

Ozbekistan Türk Medeniyetleri Başkanı Mehmet Ali Mah
mutov da bütün Türklerin birleşmesi gerektiğini ifade ederek 
bu yönlü çalışmaların yapılması geretiğini söyledi. 

Türkmenistanlı Cebbar Mehmet de Türk dünyasındaki dini 
uyanışa değinerek gelişmele_ri anlattı. 

Diyanet işleri Başkanlığı, Vakfımız Merkez ve taşra teş
kilatının çalışma ve faaliyetleri ile, ilahiyat fakülteleri, imam
hatip liseleri, Kur'an kursları ve diğer ilgili sosyal kurumların ça
lışmaları hakkında inceleme, araştırma ve temaslarda bu
lunmak amacıyla Türkiye'ye gelen Ozbekistan Bakanlar Kurulu 
Din işleri Komitesi Başkanı Abdulgani Abdullah, Özbekistan 
Devlet Konseyi Danışmanı Ahadcan Hasanov, Taşkent Vilayeti 
Dini işler Sorumlusu Muhammet Yusuf Hocaev, Din i şleri Şube 
Müdürü Şahabeddin Cemaleddin ve Yeni Yol Camii imam-

.. Hatibi Arifcan Yoldaşev'den oluşan heyet Vakfımızı ziyaret etti. 
Ozbekistan heyetine Vakfımızın kuruluş amacı, faaliyetleri, Genel Merkez ve şubeleri hakkında bilgi verildi. 

Hollanda Türk Akademisyenler Birliği üyeleri Vakfımızı zi
yaret etti. 

Vakfımız yöneticileri ve Hollanda Türk Akademisyenler Bir
liği üyeleri ile yemekli bir toplantı yapıldı . Toplantıda Vakfımızın 

yapısı ve faaliyetlerine değinilerek şğitim ve kültür alanındaki 
hizmetlerimiz, yurtdışına yönelik faaliyetlerimiz anlatıldı. 
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PROF.DR. EBULKASIM İCTİHADİ 
j 

lran'lı, Fars Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebulkasım 
içtihadi, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Niyazi Baloğlu'nu ma
kamında ziyaret ederek bir süre görüştü. 

Kabülde konuşan Baloğlu; Prof. Dr. Ebulkasım lçtihadi'nin zi
yaretinden büyük memnunluk duyduğuru belirterek kendilerine Vak
fımızın kültürel çalışmaları ve özellikle lslam Ansiklopedisi hakkında 
qilgi verdi. 

Prof. Dr_. Ebulkasım lçtihadi'nin 35 yıl Ankara ilahiyat Fa
kültesi'nde Oğretim üyeliği yaptığını, sahasında çok değerli ilim 
adamlarının yetişmesinde büyük katkıları olduğunu ifade eden Ba
loğlu, Sayın hocamızın ilmi ve İslami çalışmalarının takdir edildiğini 
belirtti. 

Prof. Dr. Ebulkasım içtihadi, Türkiye'deki ziyaretlerinin yeni bir 
hadise olmadığını, ilim hayatına burada başladığını, İslami ve ilmi ça
lışmalarını burada gerçekleştirdiğini söyledi. 

EbulKasım lçtihadi, sahasında Dünyanın ilk ve tek ansiklopedisi 
olan T.D.V. lslam Ansiklopedisi'ni çok beğendiğini ve takdir ettiğini 
belirterek "yıllardır böyle bir eserin boşluğu hissedilmekteydi. Bu boş
luk artık doldurulmuştur. Bu dev eserin hazırlanmasında emeği ge-

Kazakistan Müslüman Hanımlar Cemiyeti Başkanı Emine Nu
man ve beraberinöeki heyet Va,~fımızı ziyaret etti. 

Vakfımız Mütevelli Heyeti Uyesi Kemal Güran ile bir süre gö
rüşen heyet, Kazakistan'ın Alma-Ata şehrinde faaliyet gösteren 
Kazakistan Müslüman Hanımlar Cemiyetinin kız Kur'an kursları 
ve camiler yaptıklarını, dini yayın konusunda faaliyet gös
terdiklerini, a~cak maddi, imkansızlıklarının çok büyük olduğunu 
ifade ettiler. inşaatlarına başlanmış, ama maddi imkansızlık yü
zünden yarıda kalmış Kur'an kursları ve camilerin tamamlanması, 
din hizmetlerine katkıda bulunulması amacıyla Türkiye'den ele
man gönderilmesi talebinde bulundular. 

Mütevelli Heyeti üyemiz Kemal Güran, heyete hitaben yaptığı 

çen yetkililere ve ilim adamlarına teşekkür ediyorum, İslamiyeti kuru . 
inançlardan arındırıp ilmi gerçekler üzerine oturttuğumuz zaman ger
çek lslamiyet ortaya konabilecektir. ilmi sahadaki çalış~alar ço
ğaldıkça müslümanlar arasındaki ihtilaflar kaybolacaktır. lslam An
siklopedisi bu gerçeği başarmıştır. İslama aykırı hiçbir ilim yoktur. 
ilim ne diyorsa, lslam onu diyor, gerçek lslam'ı yaşamak ve ya-

. şatmak gerekmektedir. Camilerimiz ilim yuvaları olmaladır" dedi. 

Türk-Japon haftası münasebetiyle Türkiye'ye gelen ve 
Vakfımızı ziyaret eden Japon uyruklu 25 öğrenci için yemekli 
bir toplantı düzenlendi. Öğrencilere lslam Dini ve Türkiye'deki 
dini hizmetler konusunda bilgi verildi. Diyanet işleri Başkanlığı 
ve Vakfımızın faaliyetleri hakkında da açıklama yapılan öğ
rencilere, Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakfımızın basılı ya
yırıları hediye edildi. 

konuşmada; Vakıf olarak Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine çeşitli 
alanlarda yardımlar yapıldığını , imkanlar ölçüsünde de talep edi
len yardımların yapılacağını belirtti. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın davetlisi olarak 
Türkiye'ye gelen Kazakistan Müftüsü Hacı Rad
bek Nisanbay ve beraberindeki 5 kişilik heyet 
Vakfımızı ziyaret etti ... 

Diyanet İşleri . Başkanlığı ve Vakfımızın yapısı 
hakkında bilgi alan heyetle bir protokol im
zalandı. İmzalanan protokolda. tüm masrafları 
Vakfımızca karşılanmak üzere Kazakistan'a din 
görevlisi gönderilmesi, Kur'an-ı Kerim ve fıkıh öğ
retmenlerinin gönderilmesi, ayrıca iaşe, ibate ve 
yol masr:afları Vakfımızca karşılanmak üzere 
yaşları 12-20 arasında olacak şekilde 100 öğ
rencinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 
Kur'an kurslarında okutulması gibi konulara yer 
verildi. 

Kazakistan Müftüsü Hacı ·Radbek Nisanbay 
ve beraberindeki heyetle yemekli bir toplantı ya
pıldı. Yemekte bir konuşma yapan Vakfımız Mü
tevelli Heyeti Başkanı Rıza SELİMBAŞOGLU; 

Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile kökten bağlı 
bir millet olduğunu ifade etti. Selimbaşoğlu, "Biz 
Türkiye Diyanet Vakfı olarak değil, 60 milyon 
Türk ile yanınızdayız. Ayakta kalmanız için eli-
rnizden gelen yardımı yapacağız. İslamın ve Müs
lüman Türk'ün payidar olınası, Dünya milletleri 
içinde onurlu olınası, Türk cumhuriyetlerinin bir 
bütün olınası, cumhupyetler olarak birbirimize 
yardımcı olmamızla mümkün olacaktır." dedi. 

Daha sonra bir konuşma yapan Kazakistan . 
Müftüsü Hacı Radbek Nisanbay, Türkiye'ye ayak 
bastıklarından bu zamana kadar büyük ilgi ve 
hürmet gördüklerini belirterek "Biz yeni kurulan 
bir devlet olarak büyük mesuliyet taşıyoruz. 

Amacımız Türk dünyasını birleştirmektir. Bu en 
büyük arzumuzdur" dedi. Önce İslam Dini'ni, if
rat ve tefritten kaçınarak çocuklara öğretmek is
tediklerini ifade eden Nisanbay; 'Türkiye'nin, Öz
bekistan'ın dini gelişmesinde bizlere yardımcı ve 

· rehber olınasını arzu ediyoruz. Siz sahabenin ve 
din alimlerinin izlediği yolu izliyorsunuz. Bunu 
teşkilatırıızda, imam-hatip liselerinizde ve ila
hiyat fakültelerinizde görerek müşahade ettik ve 
bu yolla başarıya ulaşacağımızı anladık" dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfı'rnn hüsnü kabulünden 
son derece memnun kaldıklarını ifade ederek ko
nuşmasına son verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın 
Yasin Hatipoğlu , Türkiye Diyanet Vakfı'nı ziyaret ede
rek, M~tevelli Heyeti Başkapı Rıza Selimbaşoğlu ve 
Heyet Uyeleri ile bir süre görüştü. Vakfın çalışmaları 

hakkında bilgi veren Mütevelli Heyeti Başkanı Rıza 
Selimbaşoğlu, TBMM Başkan Vekili Hatipoğlu'mın zi
yaretlerinden büyük memnunluk duyduğunu ifade 
ederek, Vakfın imkanları dahilinde, bağımsızlığını ilan 
eden Türk Cumhuriyetlerine sosY,al ve kültürel yar
dımlarda bulunduklarını anlattı. 

TBMM Başkan Vekili Sayın Yasin Hatipoğlu , Tür
kiye Diyanet Vakfı'run hizmetlerini çok yakından takip ettiğini, sosyal, kültürel ve hayri faaliyetleıin takdir~ 
değer olduğunu söyledi. 
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Enincan'da depremi yaşayan ve depremden hemen sonra üzerine düşen gö
revin ağırlığını üzerinde hisseden Erzincan Müftüsü ve Vakfımızın Şube Başkanı 
Pikret Karaman'ın biır yazısı ve bu konudaki açıklamaları aşa~ya çıkarılmıştır. 

"13.03.1992 tarihinde . .Erzincan'da mey
dana gelen deprem ile birlik~e bir çok acı, ız
dırap ve çileler yaşanmıştır. Ölen kar
deşl~rimize dökülen göz yaşları, milletimizirı 

bağrını yakmıştır. Ömrü boyunca kazandığı 

bütün maddi servetini 20 saniye içirıde kay
bedirıce sabır ve tahammülden başka bir şey 
yapamıyordu. Bütün bunlara ilave olarak 
1939 depreminden bu yana 50 yıl boyunca 
bağış ve yardımlarla yapılan camilerin yıkılışı 
ve temel kaidesinden ya da şerefeden kopmuş 
minarelerin üzücü durumu görüldükçe göz 
yaşlarının dirımesi, ızdırapların son bulması 

mümkün değildir. 
Evet 13 Mart 1992 depreminde, bütün ku

rum ve kuruluşların binaları, Erzincan hal
kının iş yerleri ve barınakları yıkıldığı gibi, 
126 cami, 12 Kur'an kursu, müftülük hizmet 
binası, 80 lojman, ağır, orta ve hafif olmak 
üzere çeşitli derecelerde maddi hasar gör
müşlerdir. Teşkilatımıza bağlı bu tesislerin 
hasar görmesi toplumun tamamını et
kilemektedir. Hayatın devamında okul, kışla, 

hastahane ve iş yerleri ne kadar önemli ise, 

mabedlerin korunması ve yaşatılması da o 
kadar önemlidir. 

Cenab-ı Hakk'ın kader ve kazası doğ

rultusunda tecelli eden bu semavi afet kar
şısında zor günler yaşadık. Sabrımızı, ta
hammülümüzü ve heyecanımızı zorlayan 
olaylarla karşılaştık. Malımızı, yakınlarımızı, 

anne babamızı, eşlerimizi ve can ciğer yav
rularımızı kaybettik. Bu zor ve ağır şartlara 
karşı en ·büyük desteğimiz, azim, irade, ce
saret, teslimiyet ve sabırdır. " 

Erzincan şehrimizde meydana gelen ve biz
leri üzüntüye boğan depremin ardından, şu-

Depremde 3f;ır h~ı s~H gören Hnlic Paşa Camii önünde yapılan prefabrik mescid 
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bemiz Erzincan'ın manevı ımarı konusunda 
çalışmaları hemen başlatmıştır". 

Bu konuyu da Erzincan Müftüsü ve Vak
fımız Şube. Başkanı Fikret Karaman, "Halkın 
büyük çoğunluğu deprem şokunu camilerde 
yaşadığı için ilk akla gelen camilerin seti bir 
biçimde gözden geçirilmesi idi. Özellikle ka
labalık iş hanlarında alt katlarda büyük mes
cidler bulunuyordu. Öncelikle buralara ba
kıldı. 

Mahalle ve köy camileri süratli bir şekilde 
gezildi. Neticede mabedlerimiz çok büyük ha
sarlara maruz kalmasına rağmen çok az sa
yıda yaralı ve ölü ortaya çıkmıştı. Merkez 
Mevlana Camii'nde bir, Demirkent Köyü Ca
mii'nde ise yıkılan minarenin altında kalan 
vatandaşlarımızdan 33 kişi hayatını kay
betmişti. Ancak, depremin ilk anından iti
baren maalesef birçok cenaze vuku buldu. Su 
yok, kefen yok, mezar yok. Daha da önemlisi 
cenazelerin techiz ve tekfıniyle meşgul olacak 
kimse yok. 

Ev ev dolaşarak yirmi kadar din görevlisi 
bir araya getirildi. Cenaze hizmetleri Devlet 
hastanesi bahçesinde kurulan bir seyyar ga
silhanede verilmeye başlandı. 

· Şehir merkezinde, Birlik çarşısının üçüncü 
katında bulunan Müftülük binası tamamen yı
kılmıştı . İçinde birçok demirbaş eşya, evrak ve 
malzeme bulunuyordu. Görevli arkadaşlarımız, 
hertürlü riski göze alarak büyük fedekarlıkla 
enkaz içindeki bu değeri milyonları bulan eşya 
ve malzemeleri kurtararak geniş alanlarda ku
rulan geçici çadırlara naklettiler. 

Camilerin tamamen çökmemiş olmasına 

rağmen bazı minareler büyük ölçüde hasar 
görerek çevresi için tehlike arzetmeye baş
lamışlardı. Bunların yıkılmaları gerekiyordu. 
Müftü~ük teknik ekiplerle işbirliği yaparak 32 
adet minarenin etrafına tehlike vermeden yı
kımını gerçekleştirdi. 

Depremin ilk günlerinde Erzincan'da sı

kıntılar ve güçlükler birbirini takip ediyordu. 
Bir çadır Scl?ibi olmak, ev sahibi olmak kadar 
önemliydi. Depremin hemen ilk günlerinde 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Baş
kanı Rıza Selimbaşoğlu, Erzincan'a gelerek zi-

yaret ve incelemelerde bulunmuşlardır. Bu 
gezi sırasında mahallinde ihtiyaç duyulan ça
dır sıkıntısını görüşerek 48 çadır, Genel Mer
kezden gönderilerek personelimize intikali 

· BO.yük bir külliye şeklinde yapılan Ter.<ibaba Camll 

sağlanmıştır. İşte bu dar ve acılı günlerimizde 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti, Er
zincan halkına ve din hizmeti gören gö
revlilere tevzi edilmek üzere 300 milyon TL ile 
yardım kampanyasına katılarak bu parayı Er
zincan Şubesi aracılığıyla ilgililere tevziini 
sağlamıştır. _ 

Depremden sonra daha önce temeli atılan 
ve inşaatına başlanan Terzi Baba Camii ça
lışmaları hemen başlatılmıştır. 1939 dep
reminden sonra halkın kendi imkanları ile 
yaptırdığı camiler büyük oranda hasar gör
müştür. Ağır ve hasarlı camiler için yıkım ka
rarı verilirken, onarılabilecek camilerin ona
rımı hızla başlamıştır. İçinde ibadet edi
lemiyecek durumda olan camilerin yerine ça
dır ve prefabrik camiler hizmete girdi. Müf
tülük prefabrik hizmet binalarına taşınarak 
faaliyetlerini bu binalarda sürdürdü". 

Depremde büyük bi r fedakarlıkla çalışan Erzincan Müfiölük personeli 
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Türkiye Diyanet Vakfı Altındağ şubesi ta
rafından Ankara'da yaptırılmakta olan İslami 
İlimler Külliyesi Carni'sinin temeli, 27 Eylül 1992 
günü düzenlenen bir törenle atıldı. 

İki minareli ve 4 bin kişi kapasiteli kubbeli 
caminin temelinin atılışı esnasında bir de ha
fızlık merasimi düzenlendi. Altu:ıdağ ·Merkez Yıl
dıztepe ve Aslanl1ane Kur'an Kursları'ndan me
zun olan 42 hafızın "Hafızlık merasimi'nde ko
nuşan Altındağ Müftüsü · Mehmet Zeki Arslan, 
"Hızla değişen çağımızda, geleceğimizi emane~ 
edeceğimiz gençlerimize, yavnılanmıza daha iyi 
imkanlar hazırlamak ve özellikle Ankara'da gün
den güne azalan "Hafızlık Müessesi"ni yaş_'1tmak 
için hayırsever vatandaşlarımız, Ali Şayar ve Ay
şe Erkanat ile Hatice Pideci'nin bağışladığı bu 
arsa üzerinde "Türkiye Diyanet Vakfı Ka
rapürçek İslami İlimler Külliyesi'nin içinde olan 
Hafızlık Kur'an Kursu'nun dershane ve pan
siyon kısmının temeli Ekim 1991 tarihi.q.de atıl-
mıştı" dedi.' · 

Külliyede, ilköğretim okulu, ana dolu imam
hatip lisesi, ilahiyat meslek yüksek okulu,. cami, 
lojman ve diğer sosyal tesislerin yer alacağını 
belirten Arslan, "Hayırsever vatandaşlarımızın 

büyük . gayret ve · desteği ile bugüne kadar, gö-

Oiplom:ıl:ırını alan b:ı(ız öRrencilcre hediye paketleri dağıııldı. 

rüldüğü üzere hafızlık Kur'an kursunun ve pan
siyonunun beton işi tamamlanmış olup, Kur'an 
Kur$u'nun tuğla örme işleri bitirilmiş ve sıva iş
lerine başlanmıştır. '' Külliye inşaatı ile ilgili ola
rak bugüne kadar, 2 milyar lira harcama ya
pıldığını, 5 senede bitirilmesi planlanan· kül
liyenin bugünkü hesaplara göre maliyetinin 50 
milyar lira olduğunu, inşaatın bitiminde 2430 
öğrenci kapasiteli 120 haneli İslamı İlimler Si
tesi'nin meydana geleceğini belirten Arslan, "ha
fızlık okulunun arkasındaki 3 dönümlük arsaya 
da 300 ya~klı Diyanet Bölge Hastahanesi ya-
pılacaktır. " dedi. · · 

"Öte yandan, üç yıldır Diyanet İşleri Baş
kanlığı'nca yapılan imtihanlarda bölge birincisi 
olan hafızın Altındağ'dan seçildiğini belirten Al
tındağ Müftüsü Mehmet ·zeki Arslan, Ankara'da 
günden güne azalan hafızlık müessesesi'ne ye- · 
·niden hayatiyet kazandırmak üzere çalıştıklarını 
da sözlerine ekledi. 

Törende bir konuşma yapan Ankara Müftüsü 
Necati Tayyar Taş, "Bugün Allah'ın dostlarının 
hayır ve paralarını, dualarını bir yerde teksif 
ederek, ·bir eser ol~ışturmaları için biraraya gel
m~lerine sahibiz. Camileıimiz, halk üni
versitelerimiz, memleketimizin tapusu, ima
retimiz, kışlamız, şifahanelerimiz ve mah
kemelerimizdir. Müslümanlığımızın bel
gesidirler". dedi. 

Vakfımı'z G~nel Müdür Yardımcısı Şevki Öz
man'da törende bir konuşma yaparak sitenin 
hayırlı uğudu olmasını ve kısa sürede ikmal edi
lerek hizmete sunulmasını diledi. · 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Halit Güler 
ise, yıUarca ecdadımızın yürüttüğü hizmetin, bu
gün vakıf olarak yaşatılmasına · şahit olduklarını 

belirterek, "Memlek.etimiz, bu tesislerle Kur'an-ı 
Kerım'in feyiz ve bereketiyle içinde bulunduğu 
sıkıntılardan kurtulacaknr" dedi. 
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Altındağ .Müftüsü M. Zeki Aslan törende bir konuşma yaptı. 

Törende daha sonra, Ankara'nın çeşitli kurs
· 1arından mezun olan 42 hafız çocuğa belge ve 
hediyeleri verildi. Bu arada Vakfımız ya
yınlarından şeçilen kitaplar hafızlara hediye 
edildi. Külliye Camiinin temeli ise, Diyanet İşleri 

Başkan Yardımcısı Rıdvan Çakır tarafından tek
bir sesleri eşliğinde atıldı. Törene çok sayıda va
tandaş da katıldı. Vatandaşlar, tören sırasında, 
külliye yapımı için yaklaşık 500 milyon lira ba
ğışta bulundular. 

. BODRUfYI ş,uaeMi.Z YE,.İ Hİ.Z.ET BİNASIN~A· .· ·.. : ,:·, :! 

Ülkemizin en güzel bölgelerinden Bod
rumda, hayırsever Osman Uğur SERf'in ba
ğışladığı arsa üzerine yapılan cami ibadete 
açıldı. 

Yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL. har
canarak yapılan caminin altında bir pasaj, bir 
dükkan ve 4 odadan ibaret Müftülük hizmet 
binası bulunmaktadır. 

AGAÇOREN MUFTULUK SiTESi AÇILDI . 

Aksaray-Ağaçören Müftülük Sitesi ve K~(an Kursu bir törenle 
hizmete açıldı. Açılı şa, Aksaray Valis.i_ Ferit U~al, Türkiye Diyanet 
Vakfı Genel Müdür Yardı mcısı Şevki OZKAN, ilçe Kaymakamı Ah
met CENGİZ, Alay Komutanı Albay lbrahim Nahit DAYIOGLU, 
Emniyet Müdürü Hüseyin ESER, İl Müftüsü İsa SAİM, İl Nüfus 
Müdürü Fehmi TERCAN, Sivil Savunma Müdürü Fahri BOZKIR, 
Aksaray Milletvekili ismet GÜR, il ve ilçe idare amirleri, ilçe müf
tüleri ve kalabalı k vatandaş topluluğu katıldı. 

Ağaçören ilçe Müftüsü Ertuğrul KOYUNCU'nun konuşması ile 
başlayan Törende İ l Müftüsü İ~!i SAİM, Türkiye Diyanet Vak(ı Ge
n~! Müdür Yardımcısı Şevki __ OZKAN, Aksaray Milletvekili ismet 
GUR ve Aksaray Valisi Ferit UNAL birer konuşma yaptılar. 

1800 m2'1ik arsa üzerine yapılan sitenin zemininde dükkanlar, 
birinci katında Kur'an kursu, ikinci katı müftülük hizmet birimleri, 
üçüncü katında ise lojmanlar yer almaktadır. 

' JJ 
J ]J 
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SARIOGLAN MÜFTÜLÜK PERSONELi: 
"EN İYİ YATIRIM İNSANA YAPILAN YATIRIMDIR" 

ilçede bulunan din görevlilerinin üstün gayretleri ve yöre 
halkının desteği ile inşa edilen müftülük sitesinde, müftülük 
personeli tarafından amaçlanan hizmetler yürütülüyor. 

Yatılı Kur'an Kursunda 34 imam-hatip lisesi öğrencisini 
barındıran Türkiye Diyanet Vakfı Sarıoğlan Şubemiz, ayrıca 
yakın köy ve kasabalardan orta dereceli okullara gelen 150 
öğrenciye öğle yemeği vermektedir. Çevre halkının takdirle 
karşıladığı bu hizmet için ilçe Müftüsü Bekir GULÇE, "en iyi 
yatırım insana yapılan yatırımdır" diyor. 

KONAK ŞUBEMİZ ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI 

ilçe Müftüsü ve şubemiz Başkan ı Ahmet BULUT, va'z ve 
irşat ekibi çalışmaları nın h ı zlandığını , va'z, sohbet ve ziyaret 
faaliyetlerinin artı rıld ığ ı n ı belirtti. 

Din görevlileri ile cemaat arasındaki diyaloğu arttırmaya 
yönelik çalı şmaların yanısıra mahalli imkanlar kullanı larak 5 
katlı müstakil tapulu bir bina satınalı ndığını bildiren Bulut. ay
rıca, ilçe belediyesi ile işbirliği yapı larak ihtiyacı olan ma
hallelere cami yerleri tahsisi çalışmalarına başlandığını bildirdi. 

SUSURLUK ŞUBEMİZDEN TEŞEKKÜR 

ilçemizin yeni garaj bitişiğinde bulunan inşaat mühendisi 

lbrahim llhan'a ait 983 m2'iik bir arsa, Susurluk Diyanet Vak
fı'na bağ ı şlandı. 

Bu arsanın en iyi şekilde değerlendirileceğini bildirerek ar
sayı bağışlayan inşaat Mühendisi lbrahim llhan'a şubemiz ve 
yöre halkı teşekkür ve dualar ediyor. 

Şarkışla Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Yusuf Uzun, Haber Bültenimize 
yaptığı açıklamada, içerisinde konferans salonu, Diyanet kitabevi. müftülük hizmet birimleri, 
mescid, kütüphane, misafirhane, yatılı Kur'an kursu ve lojmanların yer aldığı Müftülük Si
tesinin kaba inşaatanın bittiğini , ilçe merkezinde 4 cami inşaatının da halen devam ettiğini bil
dirdi. 

Ordu Şubemiz, dünyada meydana gelen 
son gelişmeler ile bu gelişmelerin ülkemizi ve 
Türk Milletini nasıl etkileyeceği konularının 
ele alındığı bir panel düzenledi. 

Yayın Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sü
leyman Hayri BOLAY ve Yayın Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız'ın da birer ko
nuşma yaptığı panelin açış kqnuşmasını İl 
Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Baş
kanı Halil Elitok yaptı. Ordu Valisi Sami SEÇ
KİN'in de bir konuşma yaptığı panel iki gün 
sürdü. 
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ART~N HALITPAŞA CAMii 

iBADETE AÇILDI 

Artvin Müftüsü ve 1ürkiye Diyanet Vakfı 
Şube Başkanı Artvin il merkezinde yapılan 

ve altında 8 adet dükkan, müftülük hizmet 
büroları ve Kur'an kursu 'nun yer aldığı Halit 
Paşa Cami'sinin ibadete açıldığını bildirerek, 
müftülük hizmetlerinin daha iyi şekilde or
ganize edileceğini belirtti . 

• 
HAYRABOLU ŞUBEMiZDEN YARIŞMA 

Hayrabolu Müftülüğü, Camiler Haftası münasebetiyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar 
arasında "Camilerimiz" konulu bir yarışma düzenledi. 

İlkokulların resim, ortaokulların şiir, liselerin de kompozisyon dalında katıldığı yarışmada 
ilk üç dereceye giren öğrencilere toplam 3.600.000.- TL para ödülü ile h er dalda dereceye gtren 
ilk on kişiye birer yıllık Diyanet ve Diyanet Çocuk Dergileri abonesi ödül olarak verildi. 
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Konya-Ereğli Toprak Kız Kur'an Kursu öğrencileri tarafından Şehit Kamil İlçesi'nde "Söyle 
Sen Kimsin" ve "Unutma Ölüm Var" adlı iki piyes düzenlendi. 

Ulu Camii imam-Hatibi ve Kur'an Kursu Fahri Öğreticisi Hasan Çınar tarafından senaryosu 
yazılan, Kurs öğrencilerince oynanan ve Şehit Kamil Müftüsü D. Ali Şeker tarafından da teşvik 
edilerek sahneye konulan her iki oyun da seyircilerin büyük ilgisini çekti. Kur'an Kursu öğ
rencilerince ilk defa temsil edilen bir piyesi özlediklerini belirten seyirciler, bu tür kültürel fa
aliyetlerin yaygınlaştırılmasında yarar gördüklerini ve Kur'an kursları ile halk arasındaki iliş
kilerin sağlam bir zemine oturmasında olumlu katkı sağlayacağını ifade ettiler. 

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan açılış törenine Kırıkkale 
Müftüsü Cevat Altun, ilçe Kaymakamı Mehmet Usta, Belediye 
Başkanı Mustafa Aydemir, ilçe Müftüsü Kemal Bal ve kalabalık bir 
halk topluluğu katıldı. 

Müftülük hizmet binasının açılışı münasebetiyle bir konuşma 
yapan Karakeçili Müftüsü Kemal Bal, inşa edilen bina ve burada 
verilecek hizmetler hakkında bilgi verdi. 

750 m2 lik arsa üzerinde inşa edilen müftülük hizmet bi
nasının müştemilatında; yatılı Kur'an kursu. konferans salonu, 
müftülük lojmanı ve Kırıkkale imam-Hatip lisesinin bir şubesi bu
lunmaktadır. 

Müftülük hizmet binasının yapımında emeği geçen hayırsever 
vatandaşlara şükran ifadesi olarak plaket verildikten sonra Müf
tülük binası hizmete açıldı. 
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PASİNLER ŞUBESİ FAALİYETLERİNİ 
ARTIRARAK DEVAM EDİYOR 

Pasinler Şubemiz hizmetlerini artırarak devam ettiriyor. 
ilçe merkezi ve b?z ı köylere ait camiler kablosuz sistem ile 
vaaz dinleme imkanına kavuşturuldu. Vakıf şubesi ve müf
tülük hizmetlerinde kullan ılmak üzere bir araç satın alınd ı . 
Ayrıca mülkiyeti Vakfım ıza ait Pasinler eski Kur'an kursu bi
nası , büyük gayretler sonucu müftülük sitesi ve müftülük loj
manı haline getirildi. Bunun yanı sıra yeni açılan yatı lı 
Kur'an kursunda öğrenim gören 167 öğrencinin iaşe ve di
ğer masrafları da bu Şubemizce karşı lanmaktadı r. 
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Gediz Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarının, bugüne kadar ver-, 
diği hizmetlerine ek olarak Türk Gençliğinin Medar-ı iftiharı olan hafız 
gençlerimize bir yenilerini daha eklemenin sevinci içerisinde Gediz 
Çarşı Camii'nde hafı zlık merasimi düzenlendi. 

Törene katılan il Müftü Yardımcısı Kamil Turan, il Merkez Vaizi 
idris Çağlar, il Şube Müdürü Necati Okyay, yapılan hafızlik ~e
rasiminin mana ve ehemmiyetine binaen birer konuşma yaptıJar. 

ilçe Müftüsü Servet AYDIN'da törende yaptığı konuşması nda; 
"Müftülüğe bağlı ilçemiz Kur'an kurslarında toplam öğrenci sayısının 
yıldan yıla artarak bugünkü mevcudunun 233'e ulaştığı nı, bunların 
70'i Merkez Kur'an Kursu'nda, 78'inih de E. Gediz Kasabası Kur'an 
Kursu'nda okumakta olduğunu , 1992-1993 sezonunda Gediz Mer
kez Kur'an Kursu'ndan 11 , E. Gediz Kasabası Kur'an Kursu'ndan 17 
öğrencinin hafızlığını ikmal edeceğini, ayrıca yıldan yıla artmakta olan 
bu öğrenci sayısına, mevcut Kur'an kursu binalarının cevap ver-
· mediğini, bu nedenle mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait E. Gediz 
Kasabası Kur'an Kursu binasına ek olarak üç katlı bina i nşaatının devam ettiğini ve en kısa zamanda Halkımızın ve Devletimizin des
teği nin neticesinde nihayete erdirileceğini" söyledi. 

TÜRKİYE DİYANET VAKFl'NIN 1993 YARIŞMASI: COCUKLAR ICIN MANZUM DUA 
Her yıl değişik bir başlık alt ı nda yarışmalar düzenleyen Türkiye Diyanet Vakfı, 1993 yılında çocu'klara dua zevki aşılamak için 

"Manzum Dua Yarışması" açtı. • 
Geçtiğimiz yıllarda "Na't'', "Münacaat'', "Siyer-i Nebi" başlıklı konularda yarışmalar açan ve seviyeli neticeler alan Türkiye Di

yanet Vakfı, yarışmalarda derece alan eserleri kitaplaştırarak okuyucuya sunmaktaydı. lslam Tarihi boyunca çok önemli bir alan ola
rak yaşayan abide eserlere konu olan dini edebiyat, modern zamanları n dini hayatıyla yeniden bütünleşmeli ve günümüz insanının 
hassasiyetlerine cevap verecek bir dinamizm sergilemeliydi. Wrkiye Diyanet Vakfı, dini edebiyata bir ivme kazandırmak, mümkün 
olursa abidevi eserleri Müslüman-Türk Milleti'ne hediye etmek gayesiyle bu yarışmaları tertipledi. Her üç yarışmadan alınan tat
minkar neticeler, Vakfı bu projeyi devam ettirmesi için yüreklendirdi. Bu gaye ile, 1993 yılı, "Manzum Dua Yarışması"na ayrıldı. 

Manzum dua yarışmasının hedefi, çocuklarda dua ~~uma zevkini geliştirecek, Allah'a yakarışlarına şiiriyet verece~ ve Yüce Ya
radana yakınlıklarını hissettirecek şiirlerin yazılmasıdır. Onceki yarışmalar Türk şairlerinin bu sahalarda büyük bir potansiyele sahip 
oldukların ı , cedlerini aratmayacak bir estetik ·ve aşka sahip olduklarını göstermişti. Çocukları hedef alan bu dini edebiyat türünden 
de aynı netice beklenmektedir. 

Yarışma Şartları: 
Yarışmaya gönderilecek şiirlerin, hedef kitlenin çocuklar olmasına dikkat eden bir muhteva ve şekilde olması, ilk şa~_.ôl'arak ara

nacak. Şiirlerin kısalığı , çocukların anlayabileceği ve tekrarlayabileceği tarzda olması aranan diğer özelliklerden .olacak. Her ya-
rışmacını n bir şiir gönderebileceği yarışmada, şairlerden birer rumuz kullanmaları isteniyor. ..;;_ : ' 

ilk üç dereceye girenlere büyük para ödülü, diğer yedi şiire mansiyon verileceği bildirilen yarışmada, şiiri yayınlanmaya değer 
bulunan diğer şairlerede telif ücreti ödenecek. Yarışma için son başvuru tarihi 1 Haziran 1993'dür. 
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·;:, . . _, __ , / :,? ··-, MANZUM DUA" YARIŞMASİ 
;t,~\_.f : Yarışma Konusu : 

\ }~"- ~ Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 6-15 yaş arasındaki çocuklara hitap eden "Man-
~,~~~ zum Dua" yarışması açılmıştır. 

Yarışma Şartlan : 
1. Yarışmaya katılanlar "Dua" tarzında ve çocuklara hitap eden bir şiir gönderecek'tir. 
2. Yarışmaya katılacak şür: · 
a) Günümüz Türkçesi ile yazılmış olmalıdır; 
b) Şiirler hece veya serbest vezinde yazılabilir; 
c) Şiirlerde, çocuklar tarafından kolaylıkla ezberlenebilir ve teknırlanabilir olma 

özelliği aranmaktadır. Herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte beşli veya yedili hece 
vezninin uygun düşeceği düşünülmektedir. 

d) Şiirlerin kısa olınası istenmektedir. Ancak bu konuda da heıiıangi bir sınırlama yoktur. 
e) Şiirler daktilo ile yazılmış olmalıdır. 
t) Her yarışmacı bir şiir gönderebilir. 
g) Yarışmaya gönderilen şiirlerin yayın hakkı Türkiye Diyanet Vakfı'na aittir. 
h) Yarışmaya isteyen herkes katılabilir. 
i) Yarışmaya katılanlar birer ıumuz kullanacaktır. Rumuzlar şiirin üstüne imza ye

rine konacak, üzerinde nımuzun yer aldığı bir zaıfın içinde rumuz sahibinin ismi, açık 
adresi, varsa telefon numarası yazılacaktır. .Şiirler rumuz zarflarıyla birlikte gön-
derilecektir. Rumuz zarfının üzeıine ve şiiıin yanına kesinlikle isim yazılmayacaktır. . 

j) Şiirler en geç 1 HAZİRAN 1993 tarihine kadar "Türkiye Diyanet Vakfı, Ba-· ·· :;:.:., 
sın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Dr. Mediha Eldem Sokak No: 89 Ko- ·-:"'t 
catepe/ ANKARA" adresine gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alın

mayacaktır. 
J)eğerlenıne ve Ödül: . 
1. Yarışmaya katılan eserler "ÖnJüıi" tarafından elenerek, kalan roo eser "Büyük 

Jüri" tarafından değerlendirilecektir. 
2. Biıinci, İkinci ve Üçüncülüğe layık gelen eserlere ödül, 4.-10. olarak seçilen 

eserlere de mansiyon verilecektir. 
Büyük Ödül : 5.000.000.- TL. 
İkincilik Ödülü : 4.000.000.- TI. 
Üçüncülük Ödülü : 3.000.000.- 11.. -
Mansiyon (7 adet) : 1.000.000.-11. 

~,-· 3. Dereceye giren eserlerle uygun göıülen diğer şiirler, Vakıfça kitap haline ge-
. : · tirilip bastırılacaktır. Derece ve mansiyon dışında kalan ve Vakıfça yayınlanan şiirlere 

200.000.~'er 11. te'lifücreti ödenecek ve adreslerine neşredilen kitaptan birer adet pos
talanacaktır. Ödül ve mansiyon alanlara aynca te'lif ücreti ödenmeyecektir. 

4. Ödül sahipleri, 1993 yılı "Kutlu Doğuın Haftası"nın açılış programında ilan 
edilecek ve ödüller sahiplerine aynı toplantıda takdim edilecektir. 

rrÜRKİYE DİYANET VAKFI 


