


TÜRKİYE 
DİYANET .VAKFI 

HABER BÜLTENİ 

Ağustos 1993 - Sayı: 27 

SAHiBi 
Türkiye Diyanet Vakfı Adına 

Şevki ÖZKAN 
Genel Müdür 

• 
Yayın Koordinatörü 

Yunus ÖMEROGLU 
Genel Müdür Yardımcısı 

• 
Yazı işleri Müdürü 

ve 
Yayına Hazırlayan 

Selahattin AYVAZ 
Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müşavir V . 

• 
Yayın Ekibi 

Yüksel SEZGİN 
Hasan ÇALIŞKAN 

• 
Adres: 

Dr. Mediha Eldem Sok. 
No: 89 - 06640 

Kocatepe-ANKARA 
Tel: 417 12 35 - 417 12 45 

Fax: 418 19 00 

• 
Dizgi ve Grafik: 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği tarafından 

yapılmıştır . 

• 

İÇİNDEKİLER 

Bosna-Hersek'li Müslümanlara Yardım ..................................... 1 

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü'ne 

Şevki ÖZKAN atandı .................................. ...... ..... ............ ...... . 3 

Mütevelli Heyetimiz K.K.T.Cumhuriyetinde ........... ........... ...... .. 4 

Mütevelli Heyeti Üyesi Yakup ÜSTÜN Kırım'a Gitti ................. 5 

Vakfımızca Oluşturulan Heyet Bulgaristan'a Gi~i ................... 10 

Vakfımızdan Yurtdışına Yapılan Yardımlar ............................. 11 

Vakfımızca Son Altı Ayda Yapılan Yardımlar .. .... .......... ........ ... 12 

lstanbul Teknik Üniversitesi Mescidi ve Restorasyonu ............ 13 

Başkanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi ......... ......................... 13 

1993 Hac Döneminin Ardından ............................................. 14 

TDV lslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ............................... 24 

Divantaş Niçin Kuruldu .......................................................... 28 

Vakfımızı Ziyaret Edenler .................. ..... ...... ......... ... ........ ...... 29 

Vakfımızdan Edirne Halkına Hizmet "4. Kitap Sergisi" ...... ..... 32 

TDV lstanbul Bölge Müdürlüğüne 

M.Kemal MALKOÇ getirildi .. .................................................. 32 

Şube Faaliyetleri ..................................................................... 33 

Sosyal Tesisimizde Hizmet Esastır ................................. ....... .. . 38 

T.D.V. İstanbul Misafirhanesi ................................................. 39 

İmam-Buharı Külliyesine Yardım .......... ...... .................. .......... 40 

Baskı: Habet Bültenimizin dizgi ve grafik düzenlemesi Basın Yayın ve 
TÜRKİYE DİYANET VAKFI Halkla l lişkiler Müşavirliğimizce gerçekleştiriliyor. Müşavirliğe kurulan 
YAYINMATBAACILIKVETICARET IŞLETMESI dizgi ünitesi ile Haber Bü lteninin yanısıra diğer tanıtım çalışmalarında 
.Bayındır Sokak No: 55 Kızılay/ANKARA yararlanılan afiş, broşür vb. yayınlar da bu birimce gerçekleştiriliyor . 

...._r_e_l:4_25_2_7_75_·4_1_8_59_4_9_F_ax_:4_17_00_ 09__. Fotoğrafta yaklaşan Kutlu Doğum Haftas ı afiş çalışması görülüyor. 



HABER BÜLTENİ 

• ' 1 . ... 

TÜRKiYE DiYANET VA FINDAN 
BOSNA .. HERSEJ<'I f MÜSLÜMAN ARA 

~ JFiil ll JL W A lR{ 1r lL Q W A lR lC) Il ~ 
insani hakların hiçe sayıldığı, açlık ve se

faletin yaşandığı Bosna-Hersek'te, zor şartlar 

altında yaşayan müslümanların hayatta 

kalma mücadelelerine katkıda bulunmak 

amacıyla Vakfımız tarafından 2 milyar TL. 

yardım yapıldı. 

Bosna Hersek'te içler acısı gelişmeleri, 

yüzbinlerce Müslümanın evlerinden, yurt

larından sökülüp atılışını, bütün dünyanın 

gözü önünde açlığa ve ölüme terkedilişlerini 

dikkate alan Diyanet İşleri Başkanl ığı, Va

kımız aracılığı ile, Kurban Bayramı vesilesiyle, 

onlarla bir kere daha dayanışma içerisine gir

meyi, bir parça da olsa sıkıntılarını pay

laşmayı ve halkımızın bu kardeşlerimizle bay

ramlaşmasına aracı olmayı görev saymıştır. 

Bu amaçla Türkiye genelinde ve yurt

dışında etleri Bosna Hersek ve Azerbaycan'a 

gönderilmek üzere bir kurban kampanyası 

başlatılmıştır. Başlatılan kurban kam

panyasına yurtiçi ve yurtdışından 2634 va

tandaşımız iştirak etmiş, kurbanlar Et ve Balık 

Kurumu Erzurum Kombinasında, Erzurum 

Müftümüzün ve değerli din görevlilerinin gö

zetim ve iştirakiyle Kurban Bayramı'nın birinci 
günü usulüne uygun şekilde kesilmiş ve va

tandaşlarımızın kurban vecibesi en güzel şe

kilde yerine getirilmiştir. 

Bu kampanya vesilesiyle elde edilen ge

lirlerin 2 milyar Tl.lik kısmı çek olarak, dü

zenlenen bir toplantıda Diyanet İşleri Başkanı 

ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Meh-
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met Nuri Yılmaz tarafından Bosna-Hersek 

Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Hay-

ruddin Somun'a verildi. 

TÜRKİYE DİYANET UAKFI 

Dünyası bu vahşete seyirci kalıyor, İslam Dün

yasında da bir hareket yok. Böylece oradaki 
Müslüman kardeşlerimiz malesef soykırıma 

maruz kalm ışlardır. Biz Di

Başka ülkelerde de bu tür yanet olarak daha önce Yardım çekinin verilmesi 

münasebetiyle düzenlenen 

toplantıya, Bosna-Hersek 

Cumhuriyeti İnsani Yardım 

Merkezi Şefi Mirsad Ber

beroviç ve Bosna Hersek 

faaliyetler var ama 
Türkiye'de bu en büyük, en 

yüksek hedefe ulaştı. 

Bosna-Hersek'teki müs
lüman kardeşlerimize 12 
milyar Ti. yardımda bu
lunduk. Ayrıca Türkiye Di-

Cumhuriyeti Merhamet Cemiyeti Türkiye 

Temsilcisi Dr. Üzeyir Sıkaka'da katıldı. 

Bu toplantıda bir konuşma yapan Di-

yanet Vakfı da bol miktarda 
g ıda yardımında bulundu. Bu gün de Türkiye 
Diyanet Vakfı 2 milyar Ti. yardım yapıyor. 

Gerçi bu cüz'i bir miktar ama inşallah bu yar-
dımlar artarak devam edecektir." dedi. Meh-

yanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mü-

tevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri 

Yılmaz, Bosna-Hersek'te vahşet 

ve soykırımın devam ettiğini ve 

Batının buna seyirci kaldığını 

belirterek, bu zulüm ve bas-

Biz 
ilahf;da~ 

met Nuri Yılmaz konuşmasından sonra 2 
milyar Ti. tutarındaki yardım çekini, 

Bosna Hersek Cumhuriyeti Ankara 
letin bir gün 

mutlaka tecelli ede~ 
Büyükelçisi Hayruddin Somun'a 

takdim etti. 

kının bir an önce bitirilmesini te-

Çeki büyük bir mem-
ceğine inanıyoruz. Fakat 

bütün emelimiz beşeri 
adaletin de tecelli nuniyetle kabul eden Büyükelçi 

Hayreddin Somun, Türkiye'de baş
latılan bu faaliyetten çok memnun ol

duklarını ifade ederek, "Bu faaliyet insani 

etmesidir. 
menni etti. Mehmet Nuri Yılmaz 

"Bütün dinler vahşeti, cinayeti, zulmü 

yasaklamıştır. Kur'an-, Kerim'de de Cenab-

ı Hak "Zulmedenler ıslah olmazlar'' bu

yuruyor. Biz ilahi adaletin bir gün mutlaka te

celli edeceğine inanıyoruz. Fakat bütün eme

limiz beşeri adaletin de tecelli etmesidir. Batı 

bir faaliyettir, dini bir faaliyettir. Başka ül
kelerde de bu tür faaliyetler var ama .Tür
kiye'de bu en büyük, en yüksek hedefe ulaştı. 
Bosna'n ın şehirleri işgal altında bulunuyor. 
Konsey ülkelerinin insani yardım konvoylarının 
geçmesine izin vermemeleri ve Dünyanın 

buna seyirci kalmasından dolayı kurban 
etlerinin Bosna'ya ulaştırı lması çok zor
dur. Bu sebeple, çekin bedeli karşılığında 
Bosna -Hersek halkına yiyecek alınacak 
ve Merhamet Yardımlaşma Kuruluşu ile 
Bosna Hersek Hükümetinin or
ganizesinde ihtiyaç sahiplerine da
ğıtılacaktır." dedi. 

Vakfımız 1992 yılında da Bosna-Hersek'li müslümanlara gıda ve 
ilaç yardımında bulundu. 

Bosna - Hersek halkı adına Türk hal
kına teşekkür eden Büyükelçi Hayreddin 
Somun, Hükümete bağlı kuruluşlara ve 
Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür et

tiklerini ifade etti. 
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MÜDÜRLÜGÜNE 
~ ~Wfr(ll ~~fr(~JM ~if ~ JMID)Il 

; 
~G, Şevki ÖZKAN, 19.9.1934 tarihinde Ankara ili Kazan ilçesinin So-

t)<\>(3 ğucak Köyünde doğdu. Köyündeki üç sınıflı ilkokulu bitirdikten sonra 
dedesinden ve köy camii imamlarından ders almak suretiyle hafız oldu. 
Daha sonra İstanbul Nuruosmaniye Kur'an Kursu'oa devam ederek 
Merhum Hacı Hafız Hasan AKKUŞ hoca efendi'de okuyup diploma 
aldı. Okul dışından imtihana girerek KızıJcabaınam'dan ilkokul dip
loması almak suretiyle 1952-1953 öğretim yılında Ankara Merkez 
İmam-Hatip Okuluna girdi. İlk beş yılıru bu okulda, son iki yılını da 
Yozgat imam-Hatip Okulu'nda okuyarak mezun olduktan sonra İs
tanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne devam etti. İmam-Hatip Okulunda 
okurken 6 yıl kadar din görevlisi olarak çalıştı. 

İstanbul Yüksek Jslam Enstitüsü'nü bitirdikten sonra Adana İmam
Hatip Okulu Meslek Dersleri Öğretmenliğine atandı. 1965-1967 yıl
larında askerlik görevini tamamladıktan sonra Mersin İmam-Hatip 
Okulu Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığma tayin 
edildi. 1969 yılı başında Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitim Genel Mü
dürlüğü Eğitim-Öğretim Şubesi Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 
Bu Genel Müdürlükte sırasıyla Şube Müdürlüğü, Genel Müdür Yar
dımcılığl, Genel Müdür Başyar.dımcılığı (bu arada iki buçuk yı l Genel 
Müdür vekilliği) ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 

1980-1984 yıllarında Ankara İmam-Hatip Lisesinde Meslek Ders
leri Öğretmeni olarak çalıştı. 1984 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu Kurul Uzmanlığı , Program, Yayın-Kültür ve 
Mevzuat Dairesi Başkanlıkları görevlerinde bulundu. Kasım 1988 ayın
dan 16 Ocak 1989 tarihine kadar gayr-i resmi ve 16 Ocak 1989 ta
rihinde emekli olmak suretiyle de resmi olarak Vakfımız Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini yürüttü. 21.6.1993 tarihinde Türkiye Diyanet 
Vakfı Genel Müdürü olan Şevki ÖZKAN, evli ve 3 çocuk babasıdtr. 

" 1975 yılında kurulan ve 
bugüne kadar gerçekleştirdiği 
hizmet ve faaliyetler ile ül
kemizde Türk-lslôm Vakıf ge-
leneğinin Cumhuriyet dö-
nemindeki temsilcisi olan 
Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Müdürlüğüne, Vakfımız Genel 
Müdür Yardımcıs ı Şevki 
Ozkan asaleten atandı. 

Yurtiçinde ve yurtdışında 
yürüttüğü sosyal, kültürel ve 
hayrı çalışmalar ile her il ve 
çok sayıda ilçede bulunan 
'850 şuoesi ile büyük bir ku
ruluş olan Türkiye Diyanet 
Vakfı'na Genel Müdür olan 
Şevki Özkan, 30 yıl Devlete 
hizmet etmiş, emekl i olmadan 
önce M.E.B. Tal im Terbiye Ku
rulu Uzmanlığı, Program, 
Yayın-Kültür ve Mevzuat Da
iresi Başkanlıkları .. görevlerini 
yürütmüştü. Şevki Ozkan, bun
dan önce Din Eğitimi Genel 
Müdürlüğü görevini de yap
mıştı. 

Vakfımızda 1988 yılyıın 
Kasım ayından itibaren gayr-i 
resmi 16 Ocak 1989 ta
rihinden itibaren de emekli 
olmak suretiyle resmen ça
lışmaya başlayan Şevki 
Ozkan, Genel Müdür Yar
dımcısı olarak görev ya
pıyordu. 

Türkiye Diyanet Vakfı 
Genel Müdürlüğü, Mütevelli 
Heyetce verilen kararları uy
gular ve Mütevelli Heyetce 
verilen diğer işleri yürütür. 
Genel Müdürlük, Merkez bi-

. rimleri ile il ve ilçe şubeleri ve 
lstanbul Bölge Müdürlüğü 
olarak müesseseleşmiştir. 
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MÜTEVELLİ HEYETİMİZ 
KUZEY KIBR TÜRK CUMHURİYETİNDE 

Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli 
Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz: 

Din g_örevlilerinin daha çok çalışmalarını, dini bir 
şe1kaıle Kıbrıs halkını kucaklamalarını istedi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek ve adada ted
kiklerde bulunmak üzere Diyanet işleri Başkanı ve Türkiye Di
yanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın ri
yasetinde Diyanet işleri Başkan Yardı mcısı Sami Uslu, Diyanet 
işleri Başkan Yardı mcısı ve Vakfımız Mütevelli .~eyeti 2. Başkanı 
Halit Güler, Mütevelli Heyet üyeleri Yakup Ustün, Ethem Ali
moğlu, Mustafa Bayraktar, Sakarya Müftüsü ve Vakfımız Mü
tevelli Heyeti Üyesi ismet Selim, Vakfımız Genel Müdür Vekili Ni
yazi Baloğlu ve Diyanet işleri Başkanlığı Basın ve Halkla ilişkiler 
Müdürü Sabit Şimşek'ten oluşan heyet, 18.5.1993 Salı günü Kıb
rıs'a gitti. 

Aynı gün Kuzey Kıbns'a varan heyetimiz önce Gime'ye gi
derek, Girne Kalesi ve A9a Cafer Camii'nde incelemelerde bu
lundu. Akşam Diyanet işleri Başkanı ve diğer heyet üyeleri, 
K.K.T.C. Meclis Başkanı Hakkı Atun tarafından onurlarına verilen 
yemeğe katılarak, ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs'taki dini meseleler 
üzerinde karşılıklı bilgi alış verişinde bulundular. 

T.C. Din Görevlileri Yöneticiliğince Gazi Magosa'da dü
zenlenen toplantıya Heyetimiz de iştirak etti. Toplantıda bir ko
nuşma yaparak din görevlilerine hitabeden Diyanet işleri Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz; 

Kıbrıs halkının din hizmetine büyük ihtiyacı olduğunu be
lirterek, din görevlilerinin daha çok çalışmalarını, dini bir şefkatte 
Kı brıs halkını kucaklamalarını istedi. Toplantıda söz alarak ko
nuşma yapan din görevlileri de karşılaştıkları problemleri dile ge
tirdiler. Toplantıya katılanlar a~~sında heyetimize refakat eden
lerin dışında Kaymakam Ziya Ozak ile Belediye Başkanı Kemal 
Çelik'de vardı. 

Toplantıdan sonra Maraş'ı gezen heyet üyeleri daha sonra 
Gazi Magosa'ya dönerek Sinan Paşa Camii'ni ve Lala Mustafa 
Paşa Camii'ni gezdi. Kıbrıs Türk-lslam Kültür Cemiyetini de zi
yaret eden heyet üyeleri daha sonra Gime'ye geçti. 

197 4 Barış Harekatı' nda ilk çıkarmanın yapıldığı yeri de zi
yaret eden heyetimiz, akşam T.C. Lefkoşe Büyükelçisi Cahil 
Bayar'ın verdiği akşam yemeğine katıldı. 

20.5.1993 Perşembe günü Diyanet işleri Başkanı Mehmet 
Nuri Yılmaz ve beraberindeki heyet, sırasıyla Başbakan Derviş 
Eroğlu'nu, Meclis Başkanı Hakkı Atun'u, Büyükelçimiz Cahit 
Bayar'ı, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ziyaret ederek gö
rüşmelerde bulundular. 

Öğle yemeğinde Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la beraber 
olan heyetimize, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş şu açıklamaları 
yaptı. 

DENKTAŞ : GENÇLİGE MİLLİ RUH VE 
HEYECAN VEREN MİLLİYETÇİ 
ÖGRETMENLERİ ÇOK ARIYORUZ 

"Anavatan bizim her şeyimiz. Diğer konul.~rda olduğu gibi 
dini işlerimizde de bize destek olunmalı. Oğretmenler Tür· 
kiye'den gönderiliyor. Din görevlilerinin de tamamı öyle olmalı . 
Eğitim merkezi olarak Ankara'yı görmeliyiz. Din merkezi olarak 
da Ankara'yı görmeliyiz. Rumlarla anlaşsak da anlaşmasak da 
iyi yetişmiş din görevlilerine çok i htiyacı mız var. Farzet ki Rum
larla anlaştık. O zaman din görevlilerine daha çok ihtiyacımız 
olacak. Türk toplumunun manevi değerlerini kaybetmeden ayak
ta durmasını sağlayacak din görevlileridir. Burada halkımızı 
İrşad edecek olan öğretmen ve din görevlisidir. Bizim öğrencilik 
yıllarımızdaki gençliğe milli ruh ve heyecan veren milliyetçi öğ
retmenleri çok arıyoruz. Dini sahada kalıcı çalışmalar ya
pılabilmeli . Din hizmetinde kopukluk olmamalı ve boşl uk bı 
rakılmamalı ... " dedi. 

Ertesi gün Kıbrıs'la ilgili görüşmelere katılmak üzere A.B.D. 
ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a başarı dileklerini 
bildirerek ayrılan heyet, Selimiye Camii'ni gezdi. 
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Mütevelli Heyeti Üyesi Yakup Üstün, Kınm gezisi 
iz/,enimlerini arkadaşımız Selahattin Ayvaz 'a anlattı. 

Kırım, çileli insanların yurdu, Stalin zulmü ile 
halkı dağıtılmış, evlat özlemi çeken bir ana. Bu özlem 
artık bitiyor. Kırım Türkleri vatanlarına dönüyor. 
Kırım yeniden Türkleşiyor, müslümanlaşıyor, bu mü
cadele kolay olmayacak, zaten toprağın vatanlaşması 
hiç bir dönemde kolay olmamıştır. 

Ülkemizden ve Vakfımızdan talepleri olan Kırım 
Türklerini ziyaret etmek, ihtiyaçlarını belirlemek 
üzere Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Yakup 
Üstün Kınm'a gitti. 

S .A. - Efendim, Kırım ve Kırım Türkleri hakkında 
bilgi verir misiniz? 

- I<aradenizin Kuzeyinde bir yarımada olan 
Kırım, Ukrayna Cumhuriyeti topraklan içinde yak
laşık 40.000 km2 yüz ölçüme, 2.500.000 nüfusa sahip. 
Halen yaklaşık 250.000 Kırım Türkü Kınm'a dönmüş 
bulunmaktadır. Ancak Kırım, Rusya Cumhuriyeti ve 
Ukrayna arasında henüz tam anlamıyla pay
laşılamamış bir bölgedir. Rusya Cumhuriyeti burayı 
nüfusun beyaz rus olması gerekçesi ile Ukrayna'ya bı
rakmak istememektedir. Kırım güzel bir tabiata, ve
rimli arazilere sahib, aslında gelişmiş bir ülkedir. 
Halen ülkede geçen dönemin sancılan ile yiyecek sı
kıntısı çekilmektedir. 

Kırım Türkleri kendilerini bölgenin esas sahibi 
olarak görmektedirler. Kırım, Türk Hanlığının yı
kılmasından sonra uzun yıllar rus hakimiyeti altında 
kalmıştır. 1918 ihtilalinde kendilerine bağımsızlık va
dedilmiş, sonradan bu vaadden vazgeçilmiştir. 1941 
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yılında Kınm'ı işgal eden Almanlar da Kırımlılara 
"Bağımsızlık" sözü verdiler. Hatta bir ara bağımsız bir 
devlet kuruldu. Almanların yenilmesi ile herşey de
ğişti. Ruslar, Almanlarla işbirliği yaptıkları ithamı ile 
1944 yılında yerlerinden, yurtlarından alıp bir tek 
kişi bırakmadan Kırımlıları Sibirya'ya, Urallar'a, Al
taylar'a sürgün ettiler. Zamanla bunların çoğunluğu 

Özbekistan' da toplandı. 
Yurtlarına, yani Kırım'a dönmek için yıllar süren 

bir mücadeleden sonra yavaş yavaş tek tük dönüş baş
ladı. Özellikle Mustafa CEMİLOGLU'nun önderliği 
ile 1988'den itibaren Kırım'a dönüş hızlandı. Bin bir 
müşkilatla şu ana kadar yaklaşık 250.000 Kırım Türkü 
vatanlarına dönmüş bulunmaktadır. Yurtlarına dö
nenler bir müddet arabalarında, çadırlarında nay
lonla örtülmüş küçük kulubelerde kalmışlar. Şu sı
rada Simferopol merkez olmak üzere Kırım'ın çeşitli 
bölgelerine yerleşme çalışmaları devam ediyor. Baş
kent Simferopol'den itibaren dört istikametli, hızlı 
bir yerleşme faaliyeti müşahede edilmektedir. 

Yerleşim bölgelerinin bir bölümünü devlet tahsis 
etmiş, bir kısım alt yapı hizmetlerini de devlet ge
tirmiş. Bir kısım yerleşim bölgeleri ise BASBALMA 
(işgal) ile elde edilmiş. Kırım'da hızlı inşaat yapmaya 
elverişli hazır malzeme mevcut. Bu malzeme ile mes
kenler hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Muhacir Türkler 
işbirliği ve imece usulü ile çok süratli bir şekilde mes
ken yapabiliyorlar. Meskenler genellikle normal bir 
aileye yetecek büyüklükte sağlam ve düzenli. Kının 
Türkleri görüldüğü kadarıyla kültürlü, çalışkan, be
cerikli hatta yırtıcı insanlar. Okumuşu okumamışı 

herkes bilfiil çalışıyor. Bu bölgenin inşaatı süren ma
halli komite binasına uğradık. Çalışanlarla tanıştık; 
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TÜRKiYE DİYANET VAKfl 

MÜTEVELLİ HEYETİMİZ 
KUZEY KIBR TÜRK CUMHURİYETİNDE 

Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli 
Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz: 

Din gprevlilerinin daha çok çalışmalarını, dini bir 
şe1katle Kıbrıs halkını kucaklamalarını istedi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek ve adada ted
kiklerde bulunmak üzere Diyanet işleri Başkanı ve Türkiye Di
yanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın ri
yasetinde Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Sami Uslu, Diyanet 
i şleri Başkan Yardımcısı ve Vakfımız Mütevelli .!"leyeti 2. Başkanı 
Halit Güler, Mütevelli Heyet üyeleri Yakup Ustün, Ethem Ali
moğlu, Mustafa Bayraktar, Sakarya Müftüsü ve Vakfımız Mü
tevelli Heyeti Üyesi ismet Selim, Vakfımız Genel Müdür Vekili Ni
yazi Baloğlu ve Diyanet işleri Başkanlığı Basın ve Halkla ilişkiler 
Müdürü Sabit Şimşek'ten oluşan heyet, 18.5.1993 Salı günü Kıb
rıs'a gitti. 

Aynı gün Kuzey Kıbrıs'a varan heyetimiz önce Gime'ye gi
derek, Girne Kalesi ve Ağa Cafer Camii'nde incelemelerde bu
lundu. Akşam Diyanet iş leri Başkanı ve diğer heyet üyeleri, 
K.K.T.C. Meclis Başkanı Hakkı Atun tarafı ndan onurlarına verilen 
yemeğe kahlarak, ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs'taki dini meseleler 
üzerinde karşıl ı klı bilgi alış verişinde bulundular. 

T.C. Din Görevlileri Yöneticiliğince Gazi Magosa'da dü
zenlenen toplantıya Heyetimiz de iştirak etti. Toplantıda bir ko
nuşma yaparak din görevlilerine hitabeden Diyanet işleri Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz; 

Kıbrıs halkının din hizmetine büyük ihtiyacı olduğunu be
lirterek, din görevlilerinin daha çok çal ışmalarını, dini bir şefka~e 
Kıbrı s halkını kucaklamalarını istedi. Toplantıda söz alarak ko
nuşma yapan din görevlileri de karşı laştıkları problemleri dile ge· 
tirdiler. Toplantıya katılanlar a~?sında heyetimize refakat eden
lerin dışında Kaymakam Ziya Ozak ile Belediye Başkanı Kemal 
Çelik'de vardı. 

Toplantıdan sonra Maraş'ı gezen heyet üyeleri daha sonra 
Gazi Magosa'ya dönerek Sinan Paşa Camii'ni ve Lala Mustafa 
Paşa Camii'ni gezdi. Kıbrıs Türk-lslam Kültür Cemiyetini de zi
yaret eden heyet üyeleri daha sonra Gime'ye geçti. 

197 4 Barış Harekatı' nda ilk çıkarmanın yapıldığı yeri de zi
yaret eden heyetimiz, akşam T.C. Lefkoşe Büyükelçisi Cahil 
Bayar'ın verdiği akşam yemeğine katı ldı. 

20.5.1993 Perşembe günü Diyanet işleri Başkanı Mehmet 
Nuri Yılmaz ve beraberindeki heyet, sırasıyla Başbakan Derviş 
Eroğlu'nu, Meclis Başkanı Hakkı Atun'u, Büyükelçimiz Cahil 
Bayar'ı, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş', ziyaret ederek gö· 
rüşmelerde bulundular. 

Öğle yemeğinde Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la beraber 
olan heyetimize, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş şu açıklamaları 
yaptı. 

DENKTAŞ : GENÇLİGE MİLLİ RUH VE 
HEYECAN VEREN MİLLİYETÇİ 
ÖGRETMENLERİ ÇOK ARIYORUZ 

"Anavalan bizim her şeyimiz. Diğer konul.~rda olduğu gibi 
dini işlerimizde de bize destek olunmalı. Oğrelmenler Tür· 
kiye'den gönderiliyor. Din görevlilerinin de tamamı öyle olmalı. 
Eğitim merkezi olarak Ankara'yı görmeliyiz. Din merkezi olarak 
da Ankara'yı görmeliyiz. Rumlarla anlaşsak da anlaşmasak da 
iyi yetişmiş din görevlilerine çok ihtiyacımız var. Farzet ki Rum· 
lorla anlaştık. O zaman din görevlilerine daha çok ihtiyacımız 
olacak. Türk toplumunun manevi değerlerini kaybetmeden ayak· 
ta durmasını sağlayacak din görevlileridir. Burada halkımızı 
İrşad edecek olan öğretmen ve din görevlisidir. Bizim öğrencilik 
yıllarımızdaki gençl iğe milli ruh ve heyecan veren milliyetçi öğ· 
retmenleri çok arıyoruz. Dini sahada kalıcı çalışmalar ya· 
pılabilmeli. Din hizmetinde kopukluk olmamalı ve boşluk bı
rakılmamalı ... " dedi. 

Ertesi gün Kıbrıs'la ilgili görüşmelere katılmak üzere A.B.D. 
ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a boşan dileklerini 
bildirerek ayrılan heyet, Selimiye Camii'ni gezdi. 



HABER BÜLTENİ 

Mütevelli Heyeti Üyesi Yakup Üstün, Kınm gezisi 
izlenimlerini arkadaşımız SeuıhattinAyvaz'a anlattı. 

Kırım, çileli insanların yurdu, Stalin zulmü ile 
halkı dağıtılmış, evlat özlemi çeken bir ana. Bu özlem 
artık bitiyor. Kırım Türkleri vatanlarına dönüyor. 
Kırım yeniden Türkleşiyor, müslümanlaşıyor, bu mü
cadele kolay olmayacak, zaten toprağın vatanlaşması 
hiç bir dönemde kolay olmamıştır. 

Ülkemizden ve Vakfımızdan talepleri olan Kının 
Türklerini ziyaret etmek, ihtiyaçlarını belirlemek 
üzere Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Yakup 
Üstün Kırım'a gitti. 

S .A. - Efendim, Kırım ve Kırım Türkleri hakkında 
bilgi verir misiniz? 

- Karadenizin Kuzeyinde bir yanmada olan 
Kırım, Ukrayna Cumhuriyeti toprakları içinde yak
laşık 40.000 km2 yüz ölçüme, 2.500.000 nüfusa sahip. 
Halen yaklaşık 250.000 Kırım Türkü Kınm'a dönmüş 
bulunmaktadır. Ancak Kırım, Rusya Cumhuriyeti ve 
Ukrayna arasında henüz tam anlamıyla pay
laşılamamış bir bölgedir. Rusya Cumhuriyeti burayı 
nüfusun beyaz nıs olması gerekçesi ile Ukrayna'ya bı
rakmak istememektedir. Kırım güzel bir tabiata, ve
rimli arazilere sahib, aslında gelişmiş bir ülkedir. 
Halen ülkede geçen dönemin sancıları ile yiyecek sı
kıntısı çekilmektedir. 

Kının Türkleri kendilerini bölgenin esas sahibi 
olarak görmektedirler. Kırım, Türk Hanlığının yı

kılmasından sonra uzun yıllar rus hakimiyeti altında 
kalmıştır. 1918 ihtilalinde kendilerine bağımsızlık va
dedilmiş, sonradan bu vaadden vazgeçilmiştir. 1941 
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yılında K.ırım'ı işgal eden Almanlar da Kırımlılara 
"Bağımsızlık" sözü verdiler. Hatta bir ara bağımsız bir 
devlet kuruldu. Almanların yenilmesi ile herşey de
ğişti. Ruslar, Almanlarla işbirliği yaptıkları ithamı ile 
1944 yılında yerlerinden, yurtlarından alıp bir tek 
kişi bırakmadan Kırımlıları Sibirya'ya, Urallar'a, Al
taylar'a sürgün ettiler. Zamanla bunların çoğunluğu 
Özbekistan' da toplandı. 

Yurtlarına, yani Kmm'a dönmek için yıllar süren 
bir mücadeleden sonra yavaş yavaş tek tük dönüş baş
ladı. Özellikle Mustafa CEMİLOGLU'nun önderliği 
ile 1988'den itibaren Kırım'a dönüş hızlandı. Bin bir 
müşkilatla şu ana kadar yaklaşık 250.000 Kırım Türkü 
vatanlarına dönmüş bulunmaktadır. Yurtlarına dö
nenler bir müddet arabalarında, çadırlarında nay
lonla örtülmüş küçük kulubelerde kalmışlar. Şu sı
rada Simferopol merkez olmak üzere Kırım'ın çeşitli 
bölgelerine yerleşme çalışmaları devam ediyor. Baş
kent Simferopol'den itibaren dört istikametli, hızlı 
bir yerleşme faaliyeti müşahede edilmektedir. 

Yerleşim bölgelerinin bir bölümünü devlet tahsis 
etmiş, bir kısım alt yapı hizmetlerini de devlet ge
tirmiş. Bir kısım yerleşim bölgeleri ise BASBALMA 
(işgal) ile elde edilmiş. Kırım'da hızlı inşaat yapmaya 
elverişli hazır malzeme mevcut. Bu malzeme ile mes
kenler hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Muhacir Türkler 
işbirliği ve .imece usulü ile çok süratli bir şekilde mes
ken yapabiliyorlar. Meskenler genellikle normal bir · 
aileye yetecek büyüklükte sağlam ve düzenli. Kırım 
Türkleri görüldüğü kadarıyla kültürlü, çalışkan, be
cerikli hatta yırtıcı insanlar. Okumuşu okumamışı 
herkes bilfiil çalışıyor. Bu bölgenin inşaatı süren ma
halli komite binasına uğradık. Çalışanlarla tanıştık; 
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Kmm'ın mazide bir lslam ülkesi 
olduğuna içi yanarak katiyetle ina
nıyor. Tarihi eserler, camiler, bir 
ülkenin tapu senedidir diye bo
şuna denmemiştir. 

Ukrayna Parlementosundan 
çıkan bir kanunla bütün iba
dethanelerin boşalulması ve ce
maatlere verilmesi kanunlaşu

rılmış, ancak bu kanun tümüyle 
henüz uygulamaya konulmamış. 

Kınm'da öncelikle bu camilerin 
boşalulması ve boşalanların he
men tamir edilerek, ibadete açıl
ması gerekmektedir. Bütün güç
leriyle mesken yapmaya çalışan bu 
insanların, hemen yeni cami yap
maya imkanları ve vakitleri yok. 
Önümüzdeki yıldan itibaren yeni 
cami yapım faaliyeti başlayabilir. 

Tek tük yeni yerleşim bölgelerinde teşebbüs halinde 
bir başlangıç görülüyor. 

Heyettekilerle beraber Kiev'e gittik. Kırım'da eği
tim, öğretim ve dini konularda neler yapılması, nasıl 
bir politika uygulanması gerektiğini uzun uzun gö
rüştük. Dirayetli, iyi niyetli Sn. Büyükelçimizin Kırım 
konusunda~i tesbitlerinden son derece memnun 
olduk. 

Kiev ve çevresinde 400.000 kadar müslümanın bu
lunduğunu ve hiç bir caminin bulunmadığını öğ
rendik. Burada "Ukrayna Müslümanları İdaresi" adı 
altında dini bir idare var. Başında Şeyh Ahmet 
Tamim adlı Lübnan'lı bir zat var. Burada bir merkeze 

Bahçesaray, Han Sarayının Arka Bahçesi 

TÜRKiYE DiYANET VAKFl 

Eski Kırım Şehri Özbek Han Camii ve Medresesinin harab hali 
(Yapılış Tarihi: 1314) 

ve paraya ihtiyaçları olduğunu, bir cami yeri temin et
tiklerini söylediler. Bu yeri gördük, çok güzel bir yer. 
Fakat cami ne ile nasıl yapılacak. Üzerinde dü
şünülecek bir konu. 

S.A. - Kınm 'da yaşayan insanlara dini bilgiJeri şu 
anda kimler veriyor? 

- Kmm'da üç grup din görevlisi görev yapıyor: 
1. Yerliler, Kırım Dini İdaresi'ne bağlı olarak 

görev yapanlar. Bunlar, belli görevleri yapacak se
viyedeki mollalar, genellikle yaşlı 
kişiler. 

2. Çeşitli dernek, Vakıf aracılığı 
ile gelenler. Bunlar belli bir çığır 
açmışlar. Fakat geri dönmeye baş
lamışlar. 

3. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 
gönderilenler. 

Halen Vakıf tarafından maddi 
yönden desteklenen 8 kişi Kı

rım'ın muhtelif bölgelerinde 
görev yapmaktadırlar. 

S.A. - Kınm 'da yaptığınız in
celemeler sonunda, yapılması gereken 
çalışmalarla ilgili tekliflerinizi öğ

renebilir miyiz? 

- Geri dönen Kırım Türkleri, 
bu aylarda hummalı bir yerleşme 
faaliyeti içinde bulunuyorlar. Bu 
sebeple öncelikli hizmetleri şöyle 
sıralayabiliriz: 



HABER BÜLTENİ 

1. Acilen 1000 adet Kur'an-ı Kerim, 1000 adet 
Kur'an Okumaya Giriş, 1000 adet Resimli Namaz 

Rehberi gönderilmeli, bu kitaplar Kırım Dini İdaresi 
ile Türkiye'den gönderilen din görevlileri tarafından 

Kur'an kurslarına devam eden ve Kur'an okumayı öğ
renenlere öncelikle dağıtılmalıdır. (Bu kitaplar 

Kırım'a ulaştı). 

2. İbadete açılan ve açılma çalışması yapılan ca

milerin onarımı için acil yardım yapılmalıdır. 
· 3. Gözdeve'de bulunan iki minareli Mimar Sinan 

Camii, şaheser bir mabettir. Daha önce Allahsızlar 
Müzesi olarak kullanılan bu caminin yazı ve tezyinat! 

tamamen kaybolmuş bulunmaktadır. Bir uzman gön
derilerek bu iş için bir proje hazırlattırılmalı, önü

müzdeki yıllarda da yapımı sağlanmalıdır. 
4. Simferopol' daki tamiri devam eden Kebir 

Cami'inin işi kısa zamanda bitirilmeli, bu iş için ge

rekli çalışmalar yapılmalıdır. Caminin yapımını Kırım 
Hükümeti üstlenmiş, fakat ödene~ ve diğer se
beplerle çok yavaş bir şekilde işi yürütüyor. Bu gidişle 

kısa zamanda bitirilmesi mümkün görülmüyor. Bu se-
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heple buraya el atarak işin hızlandırılmasında yarar 

görüyorum. 

5. Yeni yerleşim bölgelerine Vakfımızca bir küçük, 

bir orta büyüklükte iki cami yapılması planlanabilir. 

6. Türkiye'den gönderilen görevliler daha titiz öl

çülerle seçilmeli, sayıları ilk etapda 6 adet, daha da ar

tırılmalıdır. Simferopol'da görev yapacak bir kişi, tec

rübeli müftü ve vaizlerden seçilmeli, kendisine 

diğerleri üzerinde kontrol ve koordinasyon görevi ve

rilmelidir. 

7. Kırım Müftüsü ve Yardımcısı masrafları. kar

şılanarak Vakfımızca Türkiye'ye davet edilmelidir. Bu 

heyete müftünün kardeşi, yardımcının hanımı olan 

iyi yetişmiş Klır'an öğretmeni de dahil edilmelidir. 

8. Vakfımızca Simferopol veya Bahçesaray'da mer

kez olarak kullanılmak üzere bir binanın sa

tınalınması uygun mütalaa edilmektedir. 

9. 400.000 müslümanın yaşadığı ifade edilen Uk

rayna'nın Başşehri Kiev'de orta büyüklükte bir cami 

yapılmasının planlanması uygun olacaktır. 

Ağustos ayında düzenlenen Tatar Milli Kun.ıltayı'ndan görünüm. 
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Bulgarlstan'da incelemelerde bulunan 
Vakfımız Mlltevelll Heyeti Oyesl Mustafa BAYRAKTAR 

V akfımıza yapılan talepleri yerinde 
incelemek üzere Mütevelli Heyeti 

Üyesi Mustafa Bayraktar ve Denetleme 
Kurulu Başkanı Kemal Güran, İstanbul 
Bölge Müdürü Kemal Malkoç, Bul
garistan'da ine.elemelerde bulundu. 

Bulgaristan'daki din eğitimi ve öğretimi ça

lışmalarını, dini idarenin faaliyetlerini ve Vakfımıza 

gelen heyetlerce istenen yardımlar konusunda ma

hallinde incelemelerde bulunmak üzere Vakfımız 

Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Bayraktar, 

Denetleme Kurulu Başkanı Kemal Güran ve 

lstanbul Bölge Müdürü Kemal Malkoç Bul

garistan'a gitti. 

21 Mayıs 1993 günü yola çıkan he

yetimiz Bulgaristan Şumnu imam Hatip Li

sesi'nin mezuniyet törenine katıldı ve Vak

fımız yayınlarını öğrencilere hediye etti. 

Bulgaristan'dan ülkemize gelen he

yetlerin vaki talepleri üzerine Vakfımızca 

yapılacak yardımlarla ilgili bölgeleri gezen 

heyetimiz; 

VAKFIMIZCA OLUŞTURULAN HEYET 

BULGARİSTAN' A GİTTİ 

mekhane inşaatına, Filibe Simolen ilçesi Müftülük 
hizmetlerine, Simolen/Filibe Avramova Köyü Ca
miine, Vilingrad Pasovul Köyü Camiine, Sofya Baş 
Müftülük hizmetlerine, 0murtak Belediyesine, fo
tokopi makinası alımı için Burgaz Vilayeti Ruyan Be
lediyesi Çiftlik Mah. Medr. Camiine, Bulgaristan Rus
cuk imam-Hatip Lisesi inşaatına, Ruscuk imam 
Hatip Lisesine teyp-TV-video alımı için, Şumnu imam 
Hatip Lisesi Yemekhane ve Pansiyon inşaatı için ve 
Sofya lslam Enstitüsüne toplam 60.000 Amerikan 
Doları yardımda bulunmuşlardır. 

Sofya irşat ve Hayır Cemiyetine, Si

molen Bölgesi Maden Kasabası Merkez 

Camiine, Kırcaali Bölgesi Çolbacıisko Köyü 

Camiine, Mestanlı imam-Hatip Lisesi ye- Vakfımızca Bulgaristan'daki soydaşlarımıza gönderilen fotokopi makinası ve kitaplar. 
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VAKFIMIZDAN YURTDIŞINA SOSYAL, ~ÜLTÜREL VE MADDİ 
YARDIMLAR DEVAM EDPI.OR 

c..-r Belçika'nın Blringen Kenti'nde Vakfımıza ait 3,5 
dönümlük arsa üzerine yaptırılan caminin mlhrab, kürsü, 
minber ve kıble duvarlannın çinileri Vakfımızca temin 
edildi. Bu malzeme için 80 milyon n. harcama yapıldı. 

.,.,. lrak'ta yaşayan Türkmen soydaşlarımızın acil ih
tiyaçlarında kullanılmak üzere un, salça, makama, bak- · 
fiyat, çay, şeker, süt tozu, yağ, sabun ve deterjandan olu
şan 100 milyon değerindeki insani yardım Vakfımızca 
temin edllerek bu soydaşlanmıza ulaştırıldı. 

ıı3.l' Avusturalya - Sidney'de mülkiyeti Vakfımıza ait 
Aurbum Camii inşaatının çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere 200 bin Avusturalya Dolan (1.501.600.000.-Il.) 
gönderildi. 

ı:.r Bulgaristan'dakl imam-hatip liseleri ve Yüksek 
lslam Enstitüsü'nün ihtiyaç duyduğu 5000 civarında ders 
kitabı ile, okulların ve Bulgaristan Başmüftülüğü'nün ih
tiyacı olan araç-gereç ve malzeme alımı için 100 bin 
Amerikan Dolan {1.100.000.000.-Il.) harcandı. 

w Makedonya'nın Balçova Kasabası'nda bulunan 17. 
Asır Külliyesinin tadilatında kullanılmak üzere Vakfımızca 
40 bin DM {260 milyon n) yardım yapıldı. 

w Türkmenistan Kadılık İdaresi için ihtiyaç duyulan 
video, televizyon, seslendirme sistemi, 1000 adet 

J 
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Kur'an-ı Kerim ve 1000 adet Kur'an Okumaya Giriş kitabı 
Vakfımızca temin edilerek gönderildi. 

r:.r Batı Trakya'daki Müslüman ,oydaşlarımıza da
ğıtılmak üzere, dini, milli, sosyal ve kültürel yayınlar Vak
fımızca temin edilerek bu ülkeye gönderildi. 

w Kırım'da yaşayan Müslüman soydaşlarımızın dlnr, 
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla 

10.000 Amerikan Dolan yardım yapıldı. 

w Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan vatandaş ve 
soydaşlanmıza sunulacak hizmetlerin daha etkili bir or
tamda yürütülmesi amaoyla Amerika Din Hizmetleri Mü
şavirliği kanalıyla Washington'un Maıyland Eyaletinde, ile
ride hizmet binası inşa edilmek üzere Vakfımız tarafından 
350.000 Amerikan Dolanna arsa satın alındı. 

w Almanya'da vatandaşlarımızın dint ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yardımcı ve destekde bulunulması ama
cıyla Frankfurt Şehrinde faaliyet gösteren "frankfurt ve 
Çevresi Camii Yaptırma ve Yaşatma Cemiyeti"nce sa
tınalınan hizmet binasına katkı amacıyla 250.000 DM yar
dım gönderildi. Aynca, Vakfımızın alacağı olan 250.000 
DM'in DITIB tarafından bu cemiyete verilmesi sağlandı. 
Böylece adı geçen cemiyete 500.000 DM yardım yapılmış 
oldu. 

Avusturalya - Sidney'de mülkiyeti Vakfımıza alt Auburn Camii inşaatına 200 bin Avusturalya Doları 
Vakfımızca gönderildi. 
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KISA KISA KISA 
VAKFIMIZCA SON ALTI AYDA 

YAPILAN YARDIMLAR 
Halkın huzur ve refah içinde yaşaması günümüz sosyal dev

let anlayışının önemli unsurlarından biridir. Ancak Devletimizin 
bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve hepsine cevap vermesi 
mümkün olamamaktadır. Bu bakımdan yardım kuruluşları , va
kıflar ve diğer gönüllü kuruluşlar bu eksikliği giderme yönünde 
çalışmalar yapmaktadır. 

Vakfımız kurulduğu günden beri fakir, yaşlı, düşkün, yetim, 
hasta, bakıma muhtaç, yolda kalmış vatandaşlarımıza önemli 
yardımlar sağlamış, birçok cami, Kur'an kursu, müftülük sitesi, 
öğrenci yurdu, imam-hatip lisesi binası, eğitim merkezleri v.b. 
inşa etmiş, bunlara maddı destek sağlamıştır. Vakfımızın bu tür 
yardımları artarak devam etmektedir. 

Vakfımız tarafından son altı ay içinde yapılan yardımlar kı
saca şöyledir: 

DİNİ VE SOSYAL 
AMAÇLI 

YARDIMLAR 

Hiç bir geliri ol
mayan,.. fakir, kimsesiz, 
biçare, zor durumda 
kalmış, yardıma muhtaç 
948 vatandaşımıza son 
altı ay içerisinde toplam 
556.651 .000.000.-TL. 
nakdi yardım yapıldı. 

DINIHIZMET 
BİNALARINA 

YAPILAN YARDIM 

Cami, Kur'an kursu, 
müftülük sitesi, öğrenci 
yurdu, imam-hatip li
sesi binalarının inşaat
ları, onarımları ve tef-
rişleri, selatin camilerin 
temizliği için Vak
fımızca son altı ayda 
toplan 3 milyar yardım 
a ılım tır. 

TÜRKİYE DİYANET UAKfl 

SAGLIK 
YARDIMLARI 

Çeşitli hastalıklara 
yakalanan, reçete pa
rasını ö d ey eme y en 
fakir, yardıma muhtaç 
15 vatandaşımızın te
davileri yaptırılmış, te-
davi ve ilaç giderleri 
için 85 milyon TL. har
canmıştır. 

EGITIMVE 
ÖGRETİM 

YARDIMLARI 

Bağımsızlığını kaza
nan Türk ve Müslüman 
Cumhuriyetlerinden ül
kemize gelen ve ül
kemizde eğitim-öğretim 
gören öğrencilerin çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere Vakfımızca son altı 
ayda (3401 öğrenciye) 

toplam 863 milyon yar
dım a ıldı. 
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- .- KISA KISA 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESi 
Mescidi ve Restorasyonu 

İstanbul Teknik Üniversitesi Gü
müşsuyu Kampüsünde bulunan mes
cidin ilave kadın mahfili ile, res
torasyon tamirat ve tadilat işleri 

Vakfımız İstanbul Bölge Müdürlü
ğünce gerçekleştirilerek ibadete açıldı. 

..... 

Daha önce sadece erkek talebe ve 
öğretim üyelerinin namaz kıldığı 

İ.T.Ü. Mescicli'nin, kadın mahfili ve 
restorasyon işlerinin tamamlanmasıyla, 
hanım öğrenci ve öğretim üyelerinin 
de namaz kılabilmesine imkan sağ

landı. 

BASKANLIK HİZMETLERİNİ .N DESTEKLENMESİ . . ... .. . ' . ~ ' 

Konya'da yapılmakta olan Hacıveyisza.cte Camii 



H ac, tslam'ın şartlan içinde aylarca, bel.kide yıl
larca hazırlık yapılan tek ibadettir. Hac iba

detinin bir müslüman üzerine farz olması için bazı 
şartların bulunması gerekiyor. Bu şartlara sahip 
olsun olmasın Anadolu insanının yüreği hac konusu 
edildiğinde sıcak duygularla çarpar. Yaşlı olsun, 
şeker hastası olsun, kalp hastası olsun yeter ki 
kabeyi görmeden ölmesin ister. 

Hayatı boyunca, sohbetlerde hayatını dinlediği 
peygamberimizin ve sahabenin yaşadığı mekanı 
görmek, dünyada iken mahşeri yaşamak, duaların 
kabul edileceği Arafat'ta anasına, babasına, mil-

!etine dua etmek, kısaca, bunların hepsini içinde ba
rındıran Hac ibadetini yapmak üzere uzun ve me
şakkatli yolculuğa yıllarca hazırlanır. 

Türk insanı yaşlılığına, hastalığına ve yolculuğun 
meşakkatine aldırmadan evinden ve ailesinden ay
rılıp Hac yolculuğuna çıkar. Uzun sürecek bu yol
culukta ona kim yardım edecek? Karşılaşacağı sı
kıntıları kiminle giderecek? Hastalandığında, bakı
ma ihtiyaç duyduğunda kimlerden nasıl ya
rarlanacak? Hac yolcusunun gözü arkada, ailesinin 
kulağı yolcusundan gelecek mesajda. 
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Bu insanları yabancı, tanımadıkları bir ülkeye gö
türmek, aşırı sıcak ve kalabalık bir ortamda rahat ve ~~ 
huzur içinde sağlıklı olarak ibadet yapmalarını s~~~~\) 
lamak, hiç bir cezai müeyyide olmadan, -~~~ 
manlarda, aynı mekanlarda yüzbinlerce in~~ or
tasında bir intizam oluşturmak, evinden alınan 
vatandaşı evine teslim etme sorumluluğu içinde ha
reket etmek, hac organizasyonu düzenlemenin ka
çınılmaz gereğidir. 

Dünyanın dört bir tarafından yüzbinlerce müs
lüman "Tek Bir Gaye" için Mukaddes Topraklar'a 
akın ediyor. "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" nidaları 
ile Kabe yollarını dolduran hacı adaylanrun gelişi ka
fileler halinde devam ediyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son derece sistemli 
organizasyonları ile Cidde ve Medine Havaalan1annda 
karşılanan Türk hacı adayları kalacakları evlere ba
vaalanlannda biç bekletilmeden yerleştiriliyorlar. Mu
kaddes Topraklar'a gelen hacı adaylarımızın bir bö
lümü önce Medine-i Münevvere'ye giderek sekiz gün 
içinde kılmaları gereken 40 vakit namazlarını eda edi
yorlar. 

Kutsal topraklara gidebilmenin heyacanını 

duyan vatandaşlarımıza, aynı heyacanla kutsal top
raklarda hizmet vermek, organizasyonlar için dini, 
insanı ve yaptığı işin gereğidir. 

~ '" <~ 

-~-:ı~ :~ 
l>· ıı -,.,, 

1 ' \' \ .... ,11'~ • 

Cidde Havaalanı 

AHMET 
TAN 

Mekke polisi dün 3· bin Türk hacısını daha "Yal
lah tahliye!" diyerek kaldıklan pansiyonlardan dışarıya 
attı. Dolandırılan , süründürülen Türk hacısı sayısı bu yıl 
rekora gidiyor. 

Bu arada Türk hacılarının iki sınıfa ayrıldıgından da 
söz etmek gerek. Bu sınıflamayı devletimizin her za
manki umursamazlıgı ile, milletimizin daimi uyanıklıgını 
ortaya çıkarmış bulunuyor. 

Bilindıgı gibi, Suudiler her ülkeye ayn bir hacı kotası 
koyuyorlar. "Toplam ülke nüfusun binde biri için 
bir hacı ilkesi"ne göre konulan bu kota Türkiye'nin 
hacılık talebini karşılamıyor. Hacca gidiş turlarını, büyük 

1993 Hac dönemi, uygulanan kota ve bu kotanın 
organizasyonlar arasında bölüşümü nedeniyle va
tandaşların istemediği şartlarda başladı. Va
tandaşımız, hac ibadetini yapabilmek için bilmediği, 
tanımadığı kişi ve organizasyonlara başvurmak zo
runla kaldı. Diyanet !şleri Başkanlığı hac kotası ilk 
hafta dolunca, vatandaş nereden olursa olsun kutsal 
beldeye gidebileceği bileti bulduğu yere başvurdu. 

Hac yolunda vatandaşımıza 60 yaşından sonra 
yurtdışına işçi olarak gitmek nasip oldu. 

Havaalanlannda saatlerce, bazen günlerce so
rumluluk duyguları çok gelişmiş! insanların gerekli 
işlemleri yapmasını bekledi. 

Hac döneminde Türk hacılarıyla beraber Suudi 
Arabistan'da bulunan Gazeteci Sayın Ahmet TAN 
28.5.1993 tarihli Sabah Gazetesindeki köşe yazısında 
bölümler halinde şunları anlatıyor : 

ölçüde Diyanet işleri Başkanlıw'nın başkanı oldugu 
Diyanet Vakfı düzenliyor. Ama bu arada özel seyahat 
şirketleri de bu ışı yapıyor. Diyanet Vakfı, Suudi Korı
soloslugu'ndan vize alamayanları hacca getirmiyor. 
Oysa ki şirketler, bir yolunu bulup, vize saglıyorlar ve 
1600-2000 dolar peşin para karşılıgı yurttaşlarımızı 
Mekke'ye getiriyorlar. (Veya getiriyormuş gibi 
yapıp, Misakı Milli sınırlan içinde bir yerlerde bı· 
rakıyorlar.) 

Bulunan yollardan birisi, hacıları "Geçici işçi vizesi" 
veya "Kasap vizesi" ile buraya getirmek. Bu yıl Tür· 
kiye'den kasap vizesiyle gelen hacı sayısı on beş bin!" 

Bizim 80'1ik göztı görmez eli tutmaz "kasap vizeli" 
hacı adayı ninelerimize gelince. 

Onlar şimdilik Şehr-i Mansur Köprüsü'nün al
tında mahsurlar. Ama mahzun dew.ller. 

Çünkü, sabrları yok ama, "vizeleri" var. Ölseler 
bile, bu vize onlan "görev şehidi" yapmaya ve cennete 
göturmeye yetiyor. 

CehenJ)emi ise, onları buralarda perişan 
edenler düşünsün!. 
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İSLAM ÜLKELERİ 

HAC ORGANİZASYONIARINI 

RESMİ KURUMLAR ARACILIGI 

İLE YÜRÜTÜYOR 

Türkiye'nin 1979 yılından 1989 yılına kadar yap
makta olduğu resmı Hac organizasyonu İslam ül
keleri arasında en dikkate değer düzenleme olarak 
görülmektedir. 

Pakistan, Türk organizasyonuna imrenmiş, ben
zeri bir düzenlemeye gitmiştir. 1986 yılında mem
leketimizi ziyaret eden Suudi Arabistan Hac ve 
Evkaf Bakanı Abdulvahap Ahmet Aodulvası, Türk 
basını önünde Türk· Devletinin Hac ve Umre Or
ganizasyonu'nun, diğer İslam ülkeleri içinde birinci 
sırayı işgal ettiğini ve örnek bir organizasyon ol
duğunu ifade etmiştir. 

lslam ülkel_erinde, Vakıflar ve Bakanlıklar bün
yesinde hac işlerini yürütecek üniteler bu
lunmaktadır. Pakistan, Endonezya, Malezya, Irak, 
lran, Mısır, Tunus, Fas, Cezayir ve Ürdün hü
kümetlerince çeşitli seviyelerde resmı hac or
ganizasyonu yapılmaktadır. Bu organizasyonlar, 
kutsal topraklarda Suudi Arabistan hükümetince ye
rine getirilen hizmetlerin ötesinde kendi tabiyetine 
daha iyi ve düzenli hizmet verilmesi için ek ted
birler almaktadır. 

HAC HAZIRLIKLARI TAMAM 

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri YILMAZ, 
17.4.1993 tarihindeki basın toplantısında, 1993 yılı 
hac hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. 

e Diyanet işleri Başkan ı 
Mehmet Nuri Yılmaz, 
kafilelerin 5-25 Mayıs 
tarihleri arasında çıkış 
yapacaklarını be
lirterek, "Cidde ve Me
dine'de karşılama ekip
leri, hacıları otobüslerle 

· evlerine götürecekler. 
Her şey planlandı. Bu 
yıl hacılarımız daha 
rahat ibadet edecektir" 
dedi. 

NKARA, (Tercüınan)
Arnyanet İşleri Başkanı 

Mehmet Nuri Yılmaz, 66 
bin hacı adayının, iba
detlerini eksiksiz yerine ge
tirmeleri için bütün ha
zırlıkların tamamlandığını 

bildirdi. Mehmet Nuri Yıl
maz, yaptığı açıklamada, 

hacı kafilelerinin 5-25 Mayıs 
tarihleri arasında Tür
kiye'den çıkış yapacaklarını 
belirterek, Suudi Arabistan 
Hac Evkaf Bakanı Ahmet 
Abdülvasi Abdülhadi ile 
bir protokol imzalandığını 
söyledi. Bu yıl, hac için çok 
büyük bir organizasyonun 
gerçekleştirildiğini kaydeden 
Yılmaz, Kızılay'ın gön
dereceği ekip ile birlikte top
lam 500 kişiden oluşan bir 
sağlık ekibi oluşturulduğunu 
belirtti. 

Hacı adaylarının iba
detlerini rahat bir şekilde 

yapmaları için çeşitli ekip
lerin oluşturulduğunu bil
diren Mehmet Nuri YJJ
maz, şöyle konuştu: 

"Cidde ve Medine'de 
karşılama ekipleri, hacıları. 
havaalanmda kar
şılayarak, otobüslerle ev
lerine götürecekler. Türk 
hacıların bulundukları 
bütün semtlerde rehberlik 
hizmetleri verilecek. lOO0'e 
yakın din adamı irşad hiz
meti sunacak. 63 kişilik 

TÜRKiYE DiYANET UAKFI · 

kayıp ekibi ise yerini kay
beden hacılara yardımcı 
olacak." 

Cenaze ekipleri 

Diyanet İşleri Başkanı 
Yılmaz, oluşturulan 11 ki- · 
şilik bilgisayar ekibinin, hacı 
aday !arına ait bütün verileri 
bilgisayara yükleyeceğini, 

herhangi bir üzücü durumda 
bu verilerden fay
dalanacağını kaydettir. Ce
naze ekiplerinin de, ölü yı

kama ve cenaze namazı gibi 
işlemleri yapacağını bildiren 
Yılmaz, "Arafat'a büyük 
bir irşad çadırı kurulacak. 
Bu çadırdan sürekli vaaz 
verilecek, ilahi ve dualar 
okunacak'' dedi. Yılmaz, 
bu hizmetlerin yanısıra Ara
fat' da aynca hacılara yemek 
verileceğini söyledi. 

Uçak seferleri 

Öte yandan, daha önce 
hac için Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Adana'daki ha
vaalanlanndan uçak seferleri 
yapıldığını anlatan Yılmaz, . 
bundan böyle Erzurum, 
Trabzon, Van ve Gaziantep 
illerindeki havaalanlarından 

da seferler düzenleneceğini 
bildirdi. Mehmet Nuri Yıl
maz, "Böylece diğer il
lerden büyük zorluklarla 
gelen hacı adayları zon
lanmayacaklar" diye ko
nuştu. 
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• • • • • iLK HAC KAFiLESi Gl'rll 
5 Mayıs 1993 tarihinde Diyanet işleri Başkanlığı hac organizasyonu ilk hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ha

reket etti. 

Ülkemizde yapılan hazırlıklar sonucu yola çıkmaya başlayan vatandaşlannuzın hac ibadetini yerine ge
tirdikten sonra tekrar evine, ailesine kavuşturmak üzere Başkanlık Organizasyonu her birimi ile harekete geç
mektedir. 

Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın ilk hac kafilesinin hareketi münasebetiyle basına yaptığı 
açıklamanın yer aldığı gazete küpürü: 

i,~ 

-"-~~ ovr__~~ ~.,. ... ~ 
~Cı~11,~ 
~ +t= 

ilk hac kafilesi gitti 
• Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, 

hacca giden vatandaşlara yardım için bin 315 

kişinin görevlendirildiğini. bütün tedbirlerin 

alındığını söyledi. Yılmaz, hacı adaylarına 
• 

uyarılarda bulundu. 

A NKARA, (Tercüman)· Di
yanet İşleri Başkanlığı, hac 

için bütün organizasyon-lannı ıa

mamladı. İlk hacı kafilesi de dün 
Cidde'ye gitti. Diyanet İşleri Baş· 
kanı Mehmet Nuri Yılmaz, hacca 
gidecek vatandaşlar için gerekli 
bütün tedbirlerin alındığını, Suudi 
Arabisıan'da Türk hacılarına, top
lam bin 315 görevlinin hizmet ve
receğini açıkladı. Yılmaz, hacca 
gidenlerin yanlanna siyası broşür, 
kaset ve gazete almamalarını, bun
ların yasaklandığını söyledi. 

Diyanet lşleri Başkanı Meh
met Nuri Yılmaz dün düzenlediği 
basın toplanusında hac organizas
yonu hakkında bilgiler verdi. İlk 
hacı kafilesinin dün Cidde'ye git
tiğini belirten Yılmaz, "Bu yıl da 
hacı adaylanmızın seyahatleri 

boyunca ve kutsal topraklarda 
karşılaşabilecekleri muhtemel 
sorunlara karşı tüm imkanlar se
ferber edilerek gerekli tedbirler 
alınmıştır. Bölgede oluşacak ka
labalık ve bölgenin çok sıcak ol
ması daha faıla hizmet ge
rektirmektedir. Bu münasebetle 
başkanlığımız ulaşımdan sağlığa, 

güvenlikten iaşeye, haberleşme
den ikamete kadar tüm ih· 
tiyaçlan karşılayabilecek şekilde 
organizasyonu kurmuştur" diye 
konuştu. 

Suudi Arabistan'dn verilecek 
bütiln hizmetleri koordine etmek 
üzere 12 kişilik Merkezi idare He
yeti'nin oluşturulduğunu anlatan 
Yılmaz, 313 sağlık ekibinin. 143 
karşılama ve yerleştirme ekibi, 68 
kayıp, hastane ve cenaze işleri 

HACIIARA KESİNTİSİZ HİZMET 

Ülkemizden ayrılarak Cidde ve Medine ha
valimanlarına gelen vatandaşlarımız havalimanında 
karşılama ekibi tarafından alınmakta, yerleştirme 

ekiplerince kalacakları evlere ulaştırılmaktadır. Ka
file Başkanları ve din görevlilerinin gözetim ve reh
berliğinde ibadetlerine başlayan vatandaşlanmıza 

Diyanet İşleri Başkanlığı tam teşekküllü hastaneleri 
ile sağlık ocaklarında sağlık hizmeti de ve
rilmektedir. 

1993 yılı Oiyanet işleri Başkanlığı Hac Organizasyonu çalışmalannı ba

şanyla yürüten Mac Dairesi Başkanı Mehmet Zeki Arslan 

takip işleri ekibi 113 ayniyat ekibi, 
5 bilgisayarcı, 54 şofllr, 72 hiz
metli, 856 kafile başkaru ve din gö
revlisi olmak üzere topL1m bin 315 
kişinin görevlendirildiğini söyledi. 
Yılmaz, evlerde ve bölgelerde hacı 
adaylarının dini sorunlarını ce
vaplamak, onlara manevi ko
nularda yardımcı olacak fetva ve 
irşat ekibinin kurulduğunu, bunun 
için 12 kişiden oluşan Din İşleri 
Yüksek Kurulu üyeleri ve il müf
tlllerinin görevlendirildiğini bil
dirdi. 

Mehmet Nuri Yılmaz, hacca 
son kafilenin 25 Mayıs ' ta gi
deceğini, dönüşlerin ise 5 Ha
ziran' da başlayıp 25 Haziran'da 
sona ereceğini belirtti. 

Hacı adaylanna 
uyanlar 

Diyanet 1şleri Başkanı Meh
met Nuri Yılmaz, hac ibadetinin 
çok önernli olduğunu, diğer iba
detlerden farklı olarak para har
camayı gerektirdiğini ifade ederek, 

''Böyleoe hacılar hem cimrilikten 

kurtuluyorlar, hem de kulluk va

zifelerini yerine getiriyorlar" 

dedi. Hac ibadetinin büyük bir di

siplini gerektirdiğini kaydeden Yıl

maz, "Hacı asker demektir. Bir

lik ve beraberliğin sağlanması 

açısından haccın büyük önemi 

vardır. Hacda ferdi şuur ta

mamen kaybolarak cemiyet bi

linci, şuuru hakim olur. Hac aynı 

zamanda geçmişi hatırlamaktır" 

diye konuştu. 

Suudi Arabistan hükume

tinin, siyasi amaçlı kaset, gazete 

veya broşür gibi şeylerin ül· 

kelerine girmesini yasakladığını 

belirten Yılmaz, hacı adaylarının 

yanlarına bu tür şeyleri al

mamalarını, kendilerini sıkınuya 

sokmnma-larını istedi. Yılmaz, 

hacı adaylarına siyaset yasağı koy

madıklarını, herkesin fikrinde. lıür 

olduğunu belirterek, bunu ken

dilerinin değil, Suudi Arabistan'm 

yasakladığını söyledi. 

--

- --~ ---
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HACDAN HABERE BÜYÜK iLGi 

80 bin civarındaki va-
tandaşımızın, hac ibadetini ıfa 
etmek üzere Suudi Arabistan'a 
gelmeleri ve bu bölgede uzun 
süre kalmaları, bölgenin iklim 
şartlarının ülkemize göre çok 

sıcak olınası, aşırı kalabalık bu
lunınası nedeniyle hacılarımızın 

ülkemizde bulunan yakınlannca 
ve kamuoyunca merak edil
melerine neden olmaktadır. Her 
türlü iletişim imkanlarından ya-

rarlanarak yakınlarından haber 
almak istemektedir. 

Suudi Arabistan'da bulunan 
vatandaşlannuzla ilgili bilgl top
lamak: ve bu bilgileri ka
muoyuna duyurmak isteyen 
Türk basın organlan da ele
manlarını bu ülkeye gön
dermektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 
basın mensuplarının ça
lışmalarına yardımcı olmak ama
cıyla bu yıl Basın Merkezi kur
muştur. Suudi Arabistan'a gelen 
basın mensuplarını bu merkezde 

' misafir etmiştir. 

Başkanlık Basın Merkezi, güç 
şartlar altında çalışan basın men
suplanrun karşılaştıkları zor
lukların aşılmasına, daha iyi ça
lışma şartlarının oluşturulmasına 

imkanları ölçüsünde yardımcı ol
muştur. 

MÜKEMMELİYETTE SINIR YOKTUR. İYİNİN DAHA İYİSİ İSTENİR ... 
1993 yılı hac döneminde yüzbine yakın vatandaşımızın bulunduğu Suudi Arabistan'da gelişmeleri yakinen 

izlemek üzere, Diyanet I şleri Başkanlığı tarafından bazı basın mensupları hacca davet edildi. Başkanlık ta
rafından davet edilen basın mensupları yanında, kendi imkanlarıyla gelen bazı gazeteciler, TRT, 1 nter STAR 
ekipleri de başkanlığın Basın Merkezinde misafir edildi. Çalışmalarında her türlü yardım ve kolaylık sağlandı. 

Hacılarımızla ilgili gelişmeleri yakından takip eden gazetecilerden biri de Tercüman Gazetesi Ankara Tem
silcisi Hilmi Bengi. 

Sayın Bengi ile hac, hacılarımız ve organizasyonla ilgili izlenimlerini almak, yakından takip ettiği ça
lışmalarla ilgili tekliflerini öğrenmek üzere görüştük. 

S.AYVAZ.- 1993 hac sezonunda Diyanet tarafından 
yürütülen organizasyon hakkında görüşleriniz nedir? 

H.BENGI- Öncelikle şu tesbiti yapmakta fayda var. 
Hac bir seyahat yada turizm faaliyeti değil, bir ibadettir. 
Tabii ki kilometrelerce uzaklıkloki Hicaz beldesine gidiş 
ve orada muayyen süre içinde kalma durumu söz
konusu. Bunun için belirli bir düzenlemeye ihtiyaç var. 
Hele Türkiye' den hemen hemen her yıl 100 bine yakın 
insanın ho"cco gittiği düşünülürse, hacca gidiş, ko
naklama, hava şortlarına uyum ve sağlık meseleleri, iaşe 
gibi işin tabiatından kaynaklanan faaliyetlerin belli bir 
disiplin içine alınması zarureti ortaya çıkar. Diyanet iş-

.-A 

Devamı 23. sayfada '-v 
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FOTOCiRARAIU.A 
DiYANET 1$1,ERJ .BA$KANUCI HAC ıılZAmwtl 

" D erviş dervişi tekkede, hacı 
hacıyı Mekke'de bulur." Bu 
bir deyiş, atalar sözü ... Peki, yolunu 

ve arkadaşlarını kaybeden hacı, 
mahşeri kalabalıkta, kaldığı yeri 
nasıl bulur? 

Bu, çok ciddi bir soru. Hac 
zamanı Mekke gerçek anlamıyla bir 
'mehşer günü' manzarası veriyor. 
Gidenler, gelenler, koşanlar, 
oturanlar, yatanlar ... Herkes 
birbirine, her yerde her yere benziyor ... 
Yanınızda duran arkadaşınızı 
kaybetmeniz için bir anlık, ama bir 
anlık gaflet yetiyor. Bir dalgayla 
sürüklendiniz mi, kendinizi daha 
önce hiç görmediğiniz bir yerde 
bulmanız işten değil. .. Kaldı ki, bizim 
hacıların çoğu yaşlı. .. 

Böyle durumlar için Diyanet 
'Kayıp Bürosu' kurmuş, 
kaybolduğunu farkeden Türk hacısı 
en yakınındaki büroya gittiğinde, 
görevliler ellerindeki listeye bakıp, 
tesbit ettikleri adresine hacıyı 
ulaştırıyorlar. 

KİRALAMA EKİBİ VE EVLERİN 

KİRALANMASI 

Ülkemizde ön hazırlıklar devam ederken Baş
kanlıkça Kiralama Ekibi oluşturularak Suudi Ara
bistan'a gönderilir. Mekke ve Medine'de va
tandaşlarımızın ikamet edeceği, rahat, sağlık şartlarına 
uygun, klimalı evler tesbit edilerek ev sahipleriyle söz
leşmeler yapılır. Evlerdeki bütün odalarda klima cihazı 
bulunması tabanlarının sergili olması ve yeteri kadar 
su soğutucuları bulundurulmasına özellikle dikkat edi
lir. Uzun süre bu evlerde kalacak olan va
tandaşlarımızın dinlenebileceği, hac ibadetini huşu 
içinde yerine getireceği bir ortam oluşturulur. 

Kiralama işi bitince, bölgelerde kiralanan evler ye
niden gözden geçirilir, evlerin kapıları numaralanır. 
Bölgelerin harita ve krokileri çizilerek kiralanan evler 
bunlar üzerinde gösterilir. Bundan sonra eti
ketlendirme işine geçilerek odalara numara verilir ve 

, odada kalacak hacı adedi belirlen ir. 

Etiketleme işi bitince Kafilelerin evlere yerleştirme 
.- planları hazırlanarak Başkanlığa gönderil ir. 

.. -
KAYIP BÜROLAR! 

Bölgeyi tanımayan Türk Hacısı kalabalık ortamda ve sıcak iklimde ka
filesini, kaldığı evi bulamamaktadır. Hac İrtibat ve Kayıp Merkezleri Me
dine ve Mekke şehrinin ana caddeleri üzerinde bu vatandaşlarımıza hiz
met vermektedir. 

,~ / %!"'1 - _/ 
~ l - --.. 
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fOTOGRARARLA . . . - . . 
DiYANET iŞLERi BAŞKANLIGI HAC HIZMEilERI 

SERVİS ARAÇLARI 
Mekke'de hacılarımızı kabe ile kaldıkları evler ara

sında taşımak üzere Suudi belediyesinden 20 adet servis 
aracı kiral?ndı. Bu hizmetle hacıların yorulmadan namaz 
vakitlerinde sıcaktan ve güneş çarpmasından korunarak 
ibadet etmeleri saglandı. 

Hac Organizasyonu içinde görev alan tüm personelin 
iaşesini temin ederek çalıştıkları bölgelere dağıtımını 
yapan, ilaçtan, büro malzemesine kadar ihtiyaç duyulan 
tüm malzemenirı satınalınmasını gerçekleştiren Ayniyat 
Ekibi diger ekiplerin lokomotifi gibidir. Bu ekip Arafat'ta 
tüm vatandaşlarımıza öğlen üzeri kumanya dağıtılmasını, 
kurdukları ses düzeni ile Türk hacılarına yönelik prog
ramlar yayınlanmasını sağlamaktadır. 

} 

-Arafat mahşerinde TOrk hacılarının bölgesini bulması için hazırlanan balon 

SAGLIK HİZMETLERİ 

Başkanlıkça, uzun ve külfetli 

hac seyahati boyunca Mekke, 

Medine, Arafat ve Mina'da, Dev

let olarak Türk hacılarının ya

nında olmak, acil durumlarda 

hemen tıbbi müdahalelerde bu

lunmak ve vatandaşlarımızın 

saglık durumlarını en iyi se
viyede tutmak amacıyla Sağlık 

Ekibi oluşturulur. 

Hacıların ulaşımında kolaylık sağlayan servis araçları 

Arafat"ta Türk hacılarına O!)le yeme!)i olarak daQıtılan kumanya 
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Kôbe'nin gülsuyu ile yıkanması nedeniyle hac döneminde bir tören düzenlenir. Bu törene müslüman ülke heyetleri de 
davet edilir. Diyanet işleri Başkanımız Mehmet Nuri Yılmaz, davet edildiği yıkama töreninde Hacer·ül Esved taşı önünde 

Medine şehrinde, 

içinde 

Peygamberimizin 

mübarek kabirlerinin de 

bulunduğu 

Mescid·i Nebevi 
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KUTSAL TOPRAKLARDA OSMANLI iZLERi 

OSMANLI KIŞLASI 

Medine tren istasyonu ve yanında Mimar Sinan tarafından yapılan cami 
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MÜKEMMELİYEITE 
SINIR YOKTIJR 

18. sayfadan devom ... 

leri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakh yaklaşık 15 yıldır hac or
ganizasyonunu yapıyor. Geçen 
süre içinde kazanılan tecrübe inkar 
edilemez. Bu tecrübeyi biz bu yılki 
hac organizasyonu içinde bizzat 
gözlemledik. Hacılarımız için Di
yanet organizasyonu ile mukaddes 
topraklara gidebilmek bir avan
tajdır. Zaten hacı adaylarımız ön
celikle Diyanet'in kapısını çal
makta, kontenjan problemi 
yüzünden Diyanet'in organizas· 
yonuna katılamayanlar bir başka 
kapı arayışına gitmektedir. 

S.AYVAZ- Bu yılki Diyanet işleri Başkanlığı Hac 
Organizasyonunu nasıl buldunuz? 

H.BENGİ- Başarılı gördüm. 

S.AYVAZ· Hacı adaylanmıza yönelik hizmetler 
sizce yeterli mi? 

H.BENGI- Tabii ki mükemmeliyette sınır yoktur. iyi

nin daha iyisi istenir. Kanaatimce her şeyin başında 
eğitim geliyor. ilk emri "Oku" olan bir dinin men
suplarıyız. lslamın beş şartından biri olan hac farizasını 
yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın her şeyden 
önce en azından bir ön bilgiye ihtiyacı olduğu mu
hakkak. Sadece vaazlardan edinilen sathi bilgiler yada 
daha önce hacca gidenlerin anlattıkları hatıralara da
yalı malumat.yeterli olmaz. Belki geçmiş dönemde, ka
rayolu ile seyahatte uzun yolculuk süresi içinde hacı 
adaylarımızı eğitme fırsatı sözkonusuydu. Ama şimdi 3 
saatlik uçak yolculuğunda anlatılan üç beş cümlelik 
bilgi ile hac farizasını yerine getirmek mümkün değil. 
Onun için hacı adaylarımızın hac sezonundan bir kaç 
ay önce belli bir eğitimden geçirilmesi zarureti var. Bu 
konuda teknolojinin imkanlarından da yararlanıbabilir. 
Video gibi medeni bir eğitim aracı var günümüzde. Ya 
da Malezya'lıların yaptığı gibi maketlerle, uygulamalı 
bir eğitim de sözkonusu olabilir. Eğitim sadece ibadetin 
rükunlarına ·mütealik olmamalı. Aynı zamanda orada 
kalınan süre içindeki faaliyetleri mesela, sağlığın ko
runması için nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi hu
susları da içermeli. 

Bunun yanısıra hacı adaylarımızın karşılaştığı en 
büyük problemlerden birini iaşe konusu oluşturuyor. 

Tabii ki 100 bine yakın kişinin yeme içmesini tek elden 
organize etmek mümkün değil. Ama bu iş kişilerin ken
dine bırakıldığı zaman do yatılan yerlerde yemek ye
meye kadar varan bazı olumsuzluklara da şahit olu
nuyor. Onun için bu konunun mutlaka disipline edilmesi 
gerekiyor. 

Diyanet işleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz'ın 
da bu konunun çözümü doğrultusunda bir çalışma baş
lattığını biliyoruz. Gelecek yılki hac organizasyonunun 
daha başarılı olmasını umuyoruz. 

S.AYVAZ· Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hacı aday
lanmızın yakınları ile haberleşmesini sağlamak ama· 
cıyla basın mensuplannı daveti ve basın mensuplarının 
oradaki çalışma şartlan hakkında ne düşünüyor 
sunuz? 

H.BENGİ- Basın mensuplarının Hacca davet edilmesi 
bence çok olumluydu. Bir kere hac gibi çok önemli bir 
faaliyetin Türk matbuatında her zamankinden daha 
geniş bir şekilde yer olması sağlandı. Basın mensupları 
hacı adaylarımızın sorunlarını yerinde gördüler, onların 
istek ve önerilerini iletmede vasıta oldular. O arada en 
önemlisi, kutsal beldeleri görme ve o manevi atmosferi 
teneffüs edebilme, bunu basın ve yayın yoluyla ka
muoyuna yansıtabilme imkanı doğdu. Orada bulunmak, 
o ruhaniyeti yaşamak bambaşka bir duygu ... 

Basın mensuplarının rahat çalışabilmeleri ba
kımından faks yada telefon gibi haberleşme araçlarının 
temin edilmiş olması da bir başka önemli husus. 

Diyanet işleri Başkanlığı'na o yönüyle de ayrıca te
şekkür borçluyuz. 

S. AYVAZ - Yaptığınız açıklamalar için teşekkür 
ederim. 

23 
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (İSAM) 
1 slam Araştırmaları Merkezi, 

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti'nin 22.12.1988 gün ve 
216 sayılı kararı ile I stanbul'da 
kuruldu. 

Merkezin kuruluş gayesi ve 
görevleri kısaca şunlardır; 

* l lmi araştırmalar yapmak, 
özellikle I slami ilimler ve şar
kiyat alanlarında çalışmalarını 
yoğunlaştırarak te'lif, tercüme 
ve tahkik eserler (ansiklopedi, 
kitap, makale, tebliğ, dergi vb.) 
hazırlamak, bunları yayımla
mak, 1 slam Ansiklopedisi'ni ya
yıma hazırlamak için gerekli ça
lışmaları yürütmek. 

* Konferans, seminer vb. 
ilmi toplantılar düzenlemek, 
düzenlenmiş · bu gibi prog
ramlara temsilciler göndermek, 

'' Araştırmacı yetiştirmek, bu maksatla ge
rekli programları hazırlayıp uygulamak, 

* TDV adına master ve doktora yapacakları 
seçmek, master ve doktora konularını tesbit 
etmek ve bu çalışmaları . izleyerek de
ğerlendirmek, 

* Araştırma kütüphanesi ve dokümantasyon 
ünitesi kurmak, 

* Yurtiçinden ve yurtdışından intikal eden ve 
çalışma alanına giren sorulara cevaplar ha
zırlamak, ilmi -dini konularda kamuoyunu ay
dınlatacak görüşler hazırlamak, bunları ya
yımlamak. 

1 SAM'da yapılacak araştırma, te'lif-
redaksiyon, eğitim-öğretim çalışmalarını plan
lamak ve genel yayın politikasını belirlemekle 
görevli olmak üzere I dare Meclisi oluş
turulmuştur. Emekli Diyanet I şleri Başkanı Dr. 
Tayyar Altıkulaç başkanlığında faaliyetini sür
düren I dare Meclisinde Prof.Dr. 1 smail E. Erün
sal, Prof.Dr. Bekir Topaloğlu ve Prof.Dr. M. Saim 
Yeprem görev yapmaktadır. 

İ SLAM ANSİKLOPEDİ Sİ 
Ansiklopediler; bir toplumun yapısını, bir 

milletin karakterini, bir medeniyetin özünü ve 
bir kültürün genel bakış açısını anlatabilen 
temel eserlerdir. 

Günümüzde her toplum manevi hazinelerini, 
kültür hayatının zenginliklerini ve kendi me
deniyetinin detaylarını bir ansiklopedide ser
gilemektedir. 1 ngiltere'nin Britannica'sı, Fran
sa'nın Larousse'u, Almanya'nın Lexikon'u gibi... 

Bizim ürettiğimiz ve bir değer olarak ortaya 
koyabildiğimiz güçlü eserler olmayınca, kü
tüphanelerimizde yabancı ansiklopedilerin ter
cümeleri yer almaya başladı. Avrupa medeniyeti 
içinde bir Almanya, bir Fransa, bir I ngiltere nasıl 
kendine has bazı özelliklere sahipse, Türkiye de 
kendine özgü bazı özelliklere sahiptir. 

Bu açıdan ülkemiz insanının da I slam-Türk 
kültür ve medeniyetinin zenginliklerini ortaya 
koyacak, dinimizin esaslarını öğretecek, inanç
larımızı benimsetecek kaynak bir esere ihtiyacı 
vardı. 

Bu gerçeklerden yola çıkan Türkiye Diyanet 
Vakfı, bir yandan milletimizin I slam-Türk kültür 
ve medeniyeti konularında doğru bilgi edinme 
ihtiyacını gidermek, diğer yandan da ilmi araş

tırma yapmak isteyenlere yardımcı olmak gayesi 
ile 7 Kasım ı 988 tarihinde TDV I slam An
siklopedisi'ni yayımlamaya başladı. 

Büyük bir emek ve çalışmanın ürünü olan 
TDV I slam Ansiklopedisi, 1 slam-Türk kültür ve 
medeniyetleri ile ilgili her konuyu kapsayan, sa
hasında dünyanın ilk ve tek ansiklopedisidir. 
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TDV I slam Ansiklopedisi, hepimiz için en 
doğru başvuru kaynağı olacak ve gelecek ne
sillere ışık tutacak şekilde hazırlanmaktadır. 

Bu konuda yapılan çalışmaları in-
celediğimizde bir maddenin hazırlanmasında 

gösterilen titizlik ve o maddenin geçtiği ku
rullar bize yeterli güvenceyi vermektedir. Mad
delerin hazırlanmasında inceleme yapan ku
rullara kısaca değinelim. 

Dİ A (DİYANET VAKFI i SLAM 
ANSİKLOPEDİ Sİ) İNCELEME KURULU 

Dl A maddelerinin tesbitinden itibaren teknik 
redaksiyon safhasına kadar geçirdiği bütün 
ilmi basamaklardaki çalışmaları incelemek ve 
bu konuda Teknik Redaksiyon Kurulu ile ilim 
kurulları arasında gerekli koordinasyonu sağ

lamak üzere Meclis tarafından bir "Dl A I n-
. celeme Kurulu" teşkil edilmiştir. 

Dİ A (DİYANET VAKFI İ SLAM 
ANSİKLOPEDİ Sİ) İLİM KURULLARI 

Dl A'nın ilmi çalışmalarını ihtisas alanlarına 
göre yürütmek ve gerektiğinde maddelerin ilmi 
inceleme ve redaksiyonlarını yapmak üzere uz
manlık alanlarına göre Meclis tarafından mü
ellif-redaktörlerden yeteri kadar ilim kurulu teş 
kil edilir. Her kuruldan bir üye o ilim kurulunun 
başkanı olarak görevlendirilmiştir. 

1 lim Heyetleri : Ansiklopedideki te'lif ça
lışmalarını ilgili alanlara göre yürütmek, mad
delerin ilmi inceleme ve redaksiyonlarını yap
mak üzere kurulan ve yeteri kadaz uzmandan 
oluşan ilim heyetleri şu dalları kapsamak-tadır: 
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Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Mezhepler Tarihi, 
Tasavvuf, 1 slam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Ta
rihi ve Medeniyeti, Dinler Tarihi, 1 slam Dü
şüncesi ve Ahlak, 1 slam Sanatları (mimari, 
musiki , hat), Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve 
Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, l limler Tarihi, 
Müsteşrikler, Müteferrik. 

TEKNİK REDAKSİYON KURULU 
l lmi inceleme ve redaksiyonları tamamlanmış 

maddeleri dil, üslup, imla, transkripsiyon açı

sından incelemekle görevli olan bu heyet, bir 
başkanla yeteri kadar üye ve uzmandan meydana 
gelmektedir. 

GENEL SEKRETERLiK : ISAM'ın her çeşit 
idari, mali, hukuki ve teknik işlerini I dare Mec
lisi adına · yürütmekle görevli birimdir. Ça
lışmalarını beş şube müdürlüğü vasıtasıyla yü
rütmektedir. 

YAYIN MÜDÜRLÜGÜ : 1 slam Ansiklopedisi 
maddelerinin her safhadaki dizgi ve tashih iş-

lemlerini yürütür. 
Maddelere görüntü 
tesbit · ve temin 
eder. Fotoğraf, ha
rita ve çizim gibi 
yardımcı unsurlarla 
konuları zenginleş

tirmeye çalışır. 11-
gili heyetlerce son 
şekli verilen mad
delerin sayfa dü
zenini yapar. Film 
çıkışını gerçekleş

tirerek bunları bas
kıya hazır hale ge
tirir. Bu müdürlü
ğün grafik, dizgi, 
tashih ve görüntü 
servisleri bulun
maktadır. 
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KUTUPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜ· 
DÜRLÜGÜ : Madde müellif ve redaktörlerinin 
ihtiyaç duydukları temel kaynaklara sahip bir 
kütüphanenin oluşması için faaliyette bulunan 
bu müdürlük 1 slami ilimler, 1 slam tarihi, kültür 
ve medeniyetiyle ilgili dünyanın çeşitli yer
lerinde yayımlanan periyodik yayınları da takip 
etmekte, bunları taratarak maddeler için gerekli 
dokümanları hazırlamaktadır. 

1 SAM KÜTÜPHANE VE 
DOKÜMANTASYON MERKEZİ 

Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü 

ilk olarak T.D.V. 1 slam Ansiklopedisi bün
yesinde kurulmuştur. Kuruluş amacı T.D.V. 
1 slam Ansiklopedisinin hazırlık ve yayın ça
lışmaları esnasında ihtiyaç duyulacak temel 
kaynaklar ve dokümanların temini, dü· 
zenlenmesi ve ilim adamlarının istifadesine su
nulmasıdır. Belge ve bilgi merkezinin ku
rulmasıyla ilgili çalışmalara ilk olarak 1984 
yılında kütüphanecilik mezunu bir elemanın gö
revlendirilmesiyle başlanmıştır. 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 

1992 yılının Ağustos ayına kadar sadece an
siklopedi hazırlık çalışmalarında ihtiyaç du
yulan kitap, dergi ve dokümanların temini ve is
tifadeye sunulmasıyla görevli olan Kütüphane ve 
Dokümantasyon Müdürlüğü, 12 Ağustos 1992 ta
rihinde Vakıf Mütevelli Heyetince alınan karar ile 
1 slam Araştırmaları Merkezi Kütüphane ve Do
kümantasyon Müdürlüğü adını almıştır. Kü
tüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğünün sü
ratle geliştirilmesi ile I SAM bünyesinde I slami 
ilimler ve şarkiyat alanında daha geniş kapsamlı 
zengin bir bilgi ve belge merkezinin oluş

turulması hedeflenmektedir. Bu birim, bir yan
dan I slam Ansiklopedisi çalışmaları esnasında 
ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve ya
yınların temin edilerek istifadeye sunulması, 
diğer yandan ise daha genel amaçlı ve dışarıya 
hizmet verecek büyük bir araştırma kü· 
tüphanesinin oluşturulması ve işletilmesini ger
çekleştirecektir. 

Yayın Seçimi : 
Kolleksiyonun tamamına yakın büyük bir bö· 

lümü, yurtiçi ve yurtdışı yayınevleri ile irtibata 
geçmek ve bazı yurtdışı kitap fuarlarına gitmek 
suretiyle, satınalma yoluyla, bir kısmı mübadele 
ve çok cüz'i, bir miktarı da bağış yoluyla temin 
edilmektedir. 

Yayın seçimi merkezde çalışan ilim adamları 
tarafından yapılmaktadır . 

Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezinin se
çimi ve satınalma ile ilgili politikası ise şöyledir: 

öncelikle basılı kitap ve dergilerin teminine 
ağırlık verilmekte, Kütüphane ve Doküman
tasyon Merkezinin gelişme çizgisine paralel ola
rak zaman içerisinde ve ihtiyaçların be
lirlenmesiyle yazma eserler, mikrofilm, mik
rofiş, CD-ROM ve ses bandı gibi diğer yayın 

türleri de temin edilmektedir. 
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Temin edilecek yayınlar genel olarak 
t slamiyet, t lahiyat, Türkiyat ve Şarkiyat sa
halarında ilmı, fikrı, tarihi ve edebı ma
hiyetteki eserler arasından seçilecek yayınların 
teminine öncelik ve ağırlık verilmektedir. 

Bunlar, Osmanlı döneminde neşredilmiş olan 
dinı, tarihı ve edebi eserlerle aynı türdeki ciddi 
periyodiklerden ve divanlardan piyasada veya 
şahıslarda bulunabilenler, 

Başlangıçtan günümüze kadar çıkmış olan 
Türk tarihi, sanatı ve edebiyatı hakkındaki ilmi 
araştırma eserleri, 

Cumhuriyet dönemindeki (günümüzdekiler 
dahil) dinı -ilmi araştırmalar (doktora tezleri 
dahil), 

Günümüzde Türkiye'de yayınlanan dini mev
kuteler, 

DlA'da madde olarak yer almış müs
teşriklerin şarkiyatla ilgili eserleri, 

DlA'da madde başı olarak yer almış tüm 
eserlerden: Cumhuriyetten öncekilerin tamamı 
ve lüzumlu görülen tercemeleri; Cumhuriyet dö
neminde neşredilenlerin lüzumlu görülenleri, 

Yıllıklar (tıp, teknik vb. ilgili olanlar hariç), 
Tabakat kitapları, 
Yabancı ülkelerdeki periyodiklerden: 1 slam 

ülkelerindeki araşıtrma kurumları ve üni
versitelerin yayımladığı dini, içtimaı , tarihı ve 
edebi nitelikte olanlar; diğer ülkelerde ya
yımlananlardan ise gerekli seçmeler yapılarak 
tesbit edilenler, 

Kütüphanecilik, arşivcilik, belge ve bilgi yö
netimi, enformasyon ve dokümantasyon gibi sa
halardaki teknik kitaplar ile periyodiklerden ge
rekli seçmeler yapılarak tesbit edilecekler ile 
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi ça
lışmalarında kullanılan kataloglama ve tasnif 
kural kitapları vb. yardımcı yayınlar da temin 
edilmektedir. 
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Başka Kütüphanelerle işbirliği: 
Gerek kitap satın alınması gerekse mevcut 

kolleksiyonlardan istifade edilmesi açısından kü
tüphanelerarası işbirliğine büyük önem ve
rilmekte ve ciddi boyutlarda bu işbirliği yü
rütülmektedir. Bu işbirliğ i çerçevesinde şunlar 
sıralanabilir: 

Çeşitli kütüphanerdeki derlemelere ait bib
liyografik bilgiler bilgisayara yüklenerek ortak 
bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu şekilde kü
tüphanelerin derlemelerinden ortak olarak ya
rarlanma düşünülmüştür. Bu kütüphaneler: 

t slam Ansiklopedisi Kütüphanesi, 
Süleymaniye Genel Kütüphanesi, 
t stanbul ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi, 
tstanbul Nuruosmaniye Kütüphanesi, 
İslam Araştırmaları Kütüphanesi, 
t zmir I lahiyat Fakültesi Kütüphanesi, 
1 stanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 
1 stanbul Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Kü-

tüphanesi, 
Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, 
fstanbul Atıf Efendi Kütüphanesi, 
1 stanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 
İstanbul Belediye Kütüphanesi, 
Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi, 
Prof.Dr. Ethem Ruhi Fığlalı Kütüphanesi, 
Ircıca Kütüphanesi, 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, 
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu, 
Türkiye Tarih Kurumu Kütüphanesidir (yük

lenmesi sürüyor). 

Türkiye genelinde dokuz ilahiyat fakültesi kü
tüphanesine merkezi yolla yayın satınalma iş 
lemleri gerçekleştirilmektedir. Satınalma Kü
tüphane ve · · Dokümantasyon Müdürlüğü 

tarafından gerçekleştirilip, Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafın'dan finanse edilmektedir. 

Yurtdışı kütüphanelerinden mikrofilm, fo
tokopi vb. yollarla gerekli yayın ve makaleler 
sağlanmaktadır. Bu işler için Vakfın yurtdışında 
eğitim gören öğrencilerinden yararlanılmaktadır. 

Sipariş ve Takip Müdürlüğü : l lim he
yetlerinden gelen teklif ve planlamalar doğ
rultusunda maddelerin yazarlara siparişleri, 

bunların takibi, telif edilmiş maddelerin ilmi ve 
teknik redaksiyonlarıyla ilgili çeşitli basamaklara 
sevki ve maddelerin iç akışının kontrol altında 
tutulması gibi görevler bu müdürlük tarafından 
yerine getirilir. 
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Galip SARI 
DİV ANTAŞ Yönetim Kurulu 
II. Başkanı 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
temel amaçlarından biri de de
ğerli okurlarına, özellikle kül-
tür alanında yakın olmak ve 
daha iyi hizmet edebilmektir. 
Bu cümleden olarak; yayınlar, 
her türlü kültür araçları, ·özel
likle de ansiklopediler, bir top
lumun yapısını, bir milletin ka
rakterini, bir medeniyetin 
özünü ve bir kültürün genel 
bakış açısını anlatabilen temel 
eserlerdir. Bu açıdan ba
kıldığında her kültürün bir an
siklopedisi oiması gereği ortaya 
çıkar. Bizim kültürümüzün an
siklope~isi ise Türkiye Diyanet 
Vakfı Islam Ansiklopedisidir. 
Günümüzde ticari amaçlı ve 
batı kökenli ansiklopedilerin 
savaşını halkımız ibretle iz-

' 

lemektedir. '.fl)V İslam Ansiklopedisi; onbeş 
asrın özünü, Islam kültürünü, medeniyetini, kav
ramlarını içeren, yabancı kültürlerin tahribatına 
sigorta olan önemli bir kaynak eserdir. İşte Di
VANTAŞ: Türk kültür ve medeniyetinin gerçek 
bilgi zenginliği konusunda dünyada bir eşi bu
lunmayan; kültür erozyonuna set çeken, milli ve · 
manevi değerlerimizi yok olmaktan koruyan, ço
cuklarımıza mir~s bırakabileceğimiz yegane telif 
eser olan mv Islam Ansiklopedisinin daha iyi 
tanıtımı ve pazarlanması amacıyla _kurulmuştur. 

mv İslam Ansiklopedisi için yurtiçi ve yurt-

Divantaş Yönetim Kurulun. Başkanı Galip San 

TÜRKİYE DİYANET UAKfl 

-dışında lô00'i aşkın madde yazarı; S00'e yakın 
kaynak eser taranarak 15 ayrı ilim dalında 22000 
madde başlığı tesbit edildi. Hazırlık, dizgi, baskı 
vb. teknik konularda en son teknoloji ile kaliteli 
malzeme kulla~ak suretiyle hazırlanan İslam 
Ansiklopedisi, Islam aleminde çok önemli bir 

• boşluğu dolduracak, kendi konusunda emsalsiz, 
her yönü ile gerçekten dev bir eserdir. IDV İslam 
Ansiklopedisinin yurt içi ve yurt dışı dağıtımı 
için daha iyi organize olmak, tanıtım, pazarlama 
sahalarında abonelerine, müş_terilerine ve yayın 
evlerine daha iyi hizmet vermek, bir anlamda lo
jistik destek sağlamak amacı için DİVANTAŞ ku
rulmuştur. 

DİV ANTAŞ, 20 milyar TL. sermayeli bir şir
kettir. Sermayesinin tamamı Türkiye Diyanet 
Vakfı ile; sermayesinin yüzde 90'dan fazlası 
TDV'ye ait olan; KOMAŞ, GİNTAŞ, TEMSAŞ gibi 
şirketlerin katılımı ile gerçekleşmiştir. 

DİV ANTAŞ, her türlü basılı, sesli ve gö
rüntülü yayınların yurtiçi ve yurtdışı üretim, da
ğıtım ve pazarlamasını yapacaktır. 

Yine yurtiçinde ve dışında; teşhir yerleri, fu
arları, yayınevleri, panayır, sergi, kültür~sanat 
günleri v.b . etkinlikler düzenleyecektir. 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
bundan böyle okuyucuları ve abonelerine Dİ
VANTAŞ kanalıyla daha etkin biçimde ula
şacaktır. 
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VAKFIMIZI ZİYARD EDENLER 

DEVLET ESKİ BAKANI 

EKREM CEYHUN 

Devlet eski Bakanı Sayın 
Ekrem Ceyhun, Vakfımızı 

ziyaret ederek çalışmalar 

hakkında Mütevelli He
yetimiz il~ bir görüşme 

yaptı. Görüşmede ·vak
fımızın yurtiçi ve yurt
dışındaki faaliyetleri an
latıldı. 

AZERBAYCAN'DAN DİNİ HEYET 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakfımızın daveti üze

rine ülkemize gelen, Azerbaycanlı dini heyet Vakfımız 

Genel Merkezini ziyaret etti. Büyük bir kısmı imam 

olan heyette, ·bölge kadJları (müftüler), Azerbaycan 

Cumhurbaşkanlığı Dinı Müşav4'i, Milli Savunma Ba

kanlığı Moral Subayı gibi görevliler de vardı. 

Türkiye'de mevcut olan dinı kurum ve kuruluşları 

yerinde inçelemek, bu kurumların faaliyetleri ve ya-

pıları hakkında bilgi edinmek amacıyla ülkemize gelen 

heyete, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımızın fa

aliyetleri anlatılarak kuruluşların teşkilat yapısı hak

kında da bilgi verildi. Ayrıca Vakfımız tarafından Azer

baycanlı dini heyet onuruna yemekli bir toplantı 

düzenlendi. Yemek esnasında Vakfımızın ger

çekleştirdiği faaliyetler anlatıldı. 

Vakfımızca Azerbaycan' dan gelen dini heyete, An

kara, Bursa ve İstanbul gibi tarihi şehirlerimiz gez

dirildi. Bu şehirlerimizde faaliyet gösteren imam-hatip 

liseleri, ilahiyat fakülteleri, Kur'an kursları ve dünyaca 

ünlü camilerimiz de gösterilerek bunlar hakkında bilgi 

verildi. 

Bütün masrafları Vakfımızca karşılanan heyete, ay

nca dinı içerikli çeşitli kitap ve video kasetler hediye 

edildi. Konuk heyet, Türkiye'de, dini alanda gösterilen 

faaliyetlerin belli bir sistem içinde ve çağın icaplarına 

uygun bir şekilde icra edildiğini ifade ederek Tür

kiye' den memnun olarak ayrıldıklarını belirttiler. 
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YAKFIMIZI ZİYARET EDENLER 

K.K.T.C. TÜRK-İSLAM CEMİYETİ BAŞKANI 

VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ 

K.K.T.C. Türk İslam Cemiyeti Başkanı lşılay 
Arkan, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve İçişleri 
Eski Bakanı Olgun Paşalar ile Doğu Akdeniz Üni
versitesi Öğretim Görevlisi ve Rektör Yardımcısı Tur
can Ardalı Vakfıtn1zı ziyaret etti. 

Vakfımız Mütevelli Heyeti üyeleri ile görüşen 

heyet, Kıbrıs balkının dini yaşantısı hakkında bilgi ve
rerek dini eğitim alanında çalışmaların acilen baş
latılması gerektiğini ifade etti. Heyet, K.K.T.C.de hal
kın dini açıdan şuurlanması için oraya gidecek dini 
hizmetler konusunda Vakfımızdan yardım talep etti. 

K.K.T.C. Türk İslam Cemiyeti Başkanı Işılay 
Arkan, K.K.T.C. nde bulunan Üniversite bünyesinde, 
bir cami ve kültür merkezi inşa edilmesini, imam-hatip 
lisesi şeklinde hizmet verecek özel bir okul açılmasını, 
Kıbrıs'ın merkezt bir yerinde Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Diyanet Vakfı yayınları ile dint, mim muhtevalı ya
yınların satılacağı bir yayınevinin açılmasını, halen 
mevcut olan yıkık ve tamire muhtaç camilerin ona
rılması gerektiğini belirterek bu konularda Vak
fımızdan yardım talep etti. 

Vakfımız Mütevelli Heyeti il. Başkanı Halit 
Güler'de, Kıbns'ta bir özel okul açılması için arsa gös
terdikleri taktirde hertürlü maddı katkının sağ
lanacağını, orada hizmet veren din görevlilerine maddı 

destek verildiğini , kısa bir za
manda yayınevi açılması için ça
lışılacağını, aynca K.K.T.C.ne 
Türkiye Diyanet Vakfı'run bir şu
besinin açılmasına gayret gös
terileceğini ifade etti. 

Daha sonra Diyanet İşleri Baş
kanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, he
yeti makatn1nda kabul ederek bir 
süre görüştü. 

K.K.T.C. deki dinı gelişmeleri 
anlatan Türk İslam Cemiyeti Baş
kanı Işılay Arkan; Kıbrıs'ta geç
mişte dinı konulara yeterince sahip 
çıkılmadığını, 1974 yılından sonra 
iktisadı yönden kalkınmaya ça
lışıldığını, fakat dini yönden hiçbir 
çaba sarfedilmediğini belirtti. 

Arkan "Şu anda gençlik, okullardan ne dinı ne de millı 
açıdan hiçbir eğitim almıyor, gelecekten endişe edi
yoruz. K.K.T.C. deki vakıflar ve dinı kurumlar gerçek 
görevlerini yerine getirmekten uzaklaşmışlar. Halbuki 
bu kurumların gerçek gayelerine uygun çalışmaları ge
rekiyor. K.K.T.C. nde ihmal çok büyük, biz bu konuda 
Türkiye'ye hiçbir şey diyemiyoruz. Çünkü bizim bu ko
nularda şimdiye kadar Türkiye'den hiçbir yardım ta
lebimiz olmadı. Biz şimdi Türkiye Diyanet Vakfıyla iş
birliği yaparak gençliğimizin imanlı, dinine ve 
milletine bağlı bir şekilde yetişmesini arzu ediyoruz" 
dedi. 

Işılay Arkan; Kıbrıs halkının ahlakı bakımdan kıs
men erezyona uğradığını, fakat buna rağmen bazı yö
relerde dine bağlılığın devam ettiğini belirterek, bu
raların korunması ve toplumun yeniden kazanılması 

için Türkiye'den din görevlilerinin gelmesi gerektiğini, 
bu görevlilerin Kıbrıs'a yerleşmesini ve burada halkı 
aileden, okuldan yetiştirmeye başlaması gerektiğini 

ifade etti. Bunun zor bir iş olacağını da söyleyen 
Arkan, "zor ama başarılamaz düzeyde değil" dedi. 

Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli He- . 
yeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, bu olumsuzlukların 
oıtadan kalkması için her türlü yardımın yapılacağını, 
Diyanet Vakfı olarak ta K.K.T.C. için başlatılan ça
lışmaların sürdüğünü belirtti. 
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VAKFIMIZI ZİYARET EDENLER 

AZERBAYCANLI İMAM-HİTAP LİSESİ ÖGRETMENLERİ 
Türk kültürünü, korumak, yaymak, tanıtmak ve kül· 

türel bağları geliştirmek amacıyla, dış temsilciliklerimizin 
gözetim, denetim ve rehberliği altında Milli Eğitim Ba
kanlığı ve Vakfımız koordinasyonu ile Azerbaycan'da açı
lan 5 adet imam-hatip lisesinde görev yapan ve ken
dilerine aylıklar halinde maddi destek sağlanan 9 meslek 
dersi öğretmeni Vakfımızı ~iyaret etti. 

İmam-hatip liselerinde öğrenim gören öğrenciler için 
ileride yapılacak hizmetlerin daha etkili ve arzu edilen dü
zeyde yapılabilmesi için teklif ve temennilerde bulunan 
Azerbaycan'ın Nahçivan, Bakü, Şeki ve Mingeçevir imam 
hatip liselerinde görev yapan öğretmenler; Azer
baycan'dan Türkiye'ye öğrenci getirilmesi yerine Azer
baycan'daki okulların sayısının artırılması ve yeni öğ
retmenlerle desteklenmesi, dinı ve millı muhtevalı 

yayınların gönderilmesi gerektiğini belirttiler. 

AZERBAYCANLI İMAM HATİP LİSESİ MÜDÜRLERİ 
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakfımızın davetlisi ola

rak ülkemize gelen Azerbaycan Milli Eğitim Bakan Yar
dımcısı İbrahim Hasanov ile Azerbaycan Bakü 1mıun
Hatip Lisesi Müdüresi Gülistan Rahimova, Kusar İmam
Hatip Lisesi Müdiresi Şerife Rüstemova, Çeki İmam-Hatip 
Lisesi Müdürü Niyazi Hasanoğlu ve Mingeçevir İmam
Hatip Lisesi Müdürü Almas Salihoğlu Vakfımızı ziyaret 
etti. 

Din eğitimi ve öğretimi alanında incelemede bulunmak 
üzere ülkemize gelen konuk heyet ile Vakfımız Müteve11i 
Heyeti 11. Başkanı Halit Güler, Mütevelli Heyet Üyeleri 
Mustafa Bayraktar, Ya.kup Üstün ve Genel Müdür Vekili 
Niyazi Baloğlu'nun katılımıyla bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıda bir konuşma yapan Halit Güler, Azerbaycan'da 
manevi boşluğun bir an önce doldurulması gerektiğini, 70 
yıllık manevi boşluğu doldururken de tedrici bir metodun 
ilke alınması gerektiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı ve Mütevelli Heyeti Il. Başkanı Halit Güler, 

,. 

"Azerbaycan'da meydana getirilecek eğitim kurumları, 
Orta Asya'ya yönelik eğitim faaliyetlerini de organize ede
cek şekilde kurulmalıdır." dedi. 

Vakfımız Genel Müdür Vekili Niyazi Baloğlu, Azer
baycan'da imam-hatip liselerinin kurulup faaliyet gös
termesi için Vakfımızın her türlü yardımı yapdığını belirtti. 
Baloğlu, Azerbaycan'da açılan veya açılacak olan imam
hatip liseleri için bina tahsis edilmesi halinde, bu binaların 
tamirat ve restorasyonunun Vakfımız tarafından ger
çekleştirileceğini de ifade etti. 

Vakfımız tarafından konut heyete İstanbul, Bursa, Es
kişehir ve Ankara gibi illerimiz gezdirilerek, bu illerimizde 
bulunan imam-hatip liselerini ziyaret etmeleri sağlandı. 

Ülkemizde din eğitimi ve öğretimi alanında in
celemede bulunan ve bütün masraftan Vakfımızca kar
şılanan konuk heyete Vakfımızın basılı ve sesli ya
yınlarından hediye edildi. 
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VAKFIMIZDAN EDİRNE HALKINA HİZMET 
4. Ki AP SERGİSİ 

Vakfımız Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi ta
rafından Edirne Müftülüğünün katkılarıyla geleneksel 
Kırkpınar Şenlikleri münasebetiyle düzenlenen kitap 
sergisinfo 4.sü Selimiye Camii avlusunda açıldı. 

Toplumumuza okuma alışkanlığı ve kitap sevgisini 
kazandırmak, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak 

amacıyla açılan kitap sergisi, kitap 
severlerin, Edirne halkının, özel
likle üniversite öğrencileri ve yerli 
yabancı turistlerin ilgisini çekti. 

Birçok yayınevinin katılımıyla 
gerçekleşen 4. Edirne Kitap Ser
gisi, düzenlenen bir törenle açıldı. 
Açılış töreninde bir konuşma 

yapan Vakfımız Yayın Matbaacılık 
ve Ticaret İşletmesi Müdürü Ömer 
KARA, yetişmiş insanın bir top
lumun en değerli varlığı olduğunu, 
milletlerin yetişmiş insanların çok
luğu, bilgi ve becerileriyle kal
kındığını belirterek öğrenmenin ve 
okumanın çok önemli olduğunu · 
söyledi. KARA, Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın bu konuya önem ver

diğini, bu sebeple yurt çapında fuar ve sergiler dü
zenlediğini, bu fuar ve sergilerin ileriki yıllarda artarak 
devam edeceğini de belirtti. 

Vakfımızca sergi süresince Edirne halkına ak
şamları ücretsiz diıu ve mim muhtevalı film gösterisi 
de sunuldu. 

T.D.V. İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜÖÜNE 

MUSTAFA KEMAL MALKOÇ GETİRİLDİ 

İstanbul Bölge MüdUrü Mustafa Kemal MALKOÇ 

Mustafa Kemal MALKOÇ, 1933 yılında Sür
menede doğdu. İlkokulu Sürmene'de (1945) 
bitirdikten sonra aynı ilçede Arapça Dini llim
ler ve Feraiz konularında Medrese tahsili 
yaptı, icazet aldı ( 1952), Diyanet İşleri Baş
kanlığında Vaizlik, Müftülük imtihanlarına ka
tıldı ve başanlı oldu. Ordu ili Müsevvitliğine 
atandı (1953), askerliğini yaptı (1954-1956), 
daha sonra Kahire'de EI-Ezher Üni
versitesinde (Lise kısmı) tahsile devam etti ve 
Bağdat ilahiyat Lisesini bitirdi (1958). 1970 
yılında İstanbul imam-hatip okulu 2. devresini 
bitirdi. 31.10.1958 tarihinde Yığılca Müf
tülüğüne atandt Silivri Müftülüğü (1960-
1967), Beşiktaş Müftülüğü (1967-1973) gö
revlerinde bulundu. 1973 yılından itibaren 
Eyüp Müftülüğü görevini sürdürdü. 2 · defa 
Kaymakamlardan, 3 def..ı Diyanet işleri Baş
kanlığından takdirname almıştır. Muhtelif der
gilerde makaleleri yayınlanmıştır. Kendi ar
zusu ile 1-10-1992 tarihinden itibaren emekli 
olmuş, aynı tarihten itibaren Türkiye Diyanet 
Vakfı İstanbul Bölge Müdürlüğü görevine baş
lamıştır. 

Evli ve dört çocuk babası olan Mustafa Kemal 
Malkoç, Arapça bilmektedir. 
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SUBE FAALİYETLERİ , 

TURHAL ÖZLEMİNE KAVUŞTU 

Turhal yıilardan beri özlediği Müftülük Sitesine ka
vuştu. Mülkiyeti Vakfımıza ait Turhal Müftülük Sitesi, 
Vakfımızın ve vatandaşlarımızın üstün gayretleri ne
ticesinde kısa sürede tamamlandı. 

Hizmete· açılan Turhal Müftülük Sitesinin zemin katında 
dükkanlar, birinci katında müftülük hizmet birimleri, diğer 
üç katında da 12 adet lojman bulunmaktadır. 

TİRE DİYANET SİTESİ HİZMETE GİRDİ 
Vakfımıza bağışlanan 261 m2 lik arsa üzerine 1992 yı-

FETHİYE'DE 
ÖRNEK CAMİ 

Fethiye Patlangıç'da Vakfımızca 

inşa edilerek ibadete açılan Pat
langıç Camii büyük örnek teşkil edi

yor. 

16 Temmuz 1990 tarihinde te

meli atılan ve iki yıl gibi kısa bir sü

rede tamamlanarak ibadet~ açılan 

caminin lambiri, minber ve kürsüsü 

de Vakfımızın yan kuruluşu olan 
Gintaş tarafından yapıldı. 

600 cemaat kapasiteli ve kubbeli 

olan Patlangıç Camii 600 milyon 
TL. 'ye maloldu. 

lında başlanan Diyanet Sitesi tamamlanarak hizmete açıldı. Turhal Müftülük Sitesi 

Diyanet Sitesinin açılış törenine, Diyanet İşleri Baş
kanlığını temsilen Başmüfettiş Süleyman Coşkun, Tire 
Kaymakamı Ali Yılmaz, T.D.V. İzmir Yayınevi Müdürü 
Kemal Bozoğlu, Tire Belediye Başkanı Nazım Çulcu, İlçe 
Müftüsü ve Vakfımıı Şube Başkanı Gıyasettin Bilici, 1ıçe 
Müftüleri ve kalabalık bir topluluk katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan Tire Müftüsü Gıyasettin Bi
lici halkın yardımları ile 413.696.600.-TL.ye mal olan Di
yanet Sitesinin din görevlilerine hizmet vereceğini belirtti. 

Açılış münasebetiyle bir konuşma yapan Tire Belediye 
Başkanı Nazım Çulcu'da dini ve hayrı hizmetlere daima 
yardımcı olacaklarını belirtti. Çulcu, sadece fen bi
limlerinin öğrenilmesinden hile ve şüphe, sadece din ilim
lerinin öğrenilmesiyle de taassup doğduğunu, ikisinin bir
leşmesiyle hakikatın tecelli edeceğini söyledi. 

Açı lışı yapılan Tire Diyanet Sitesinde 7 adet lojman, 1 
Tire Diyanet Sitesi adet market ve I adet yayınevi bulunuyor. 
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ÇANKIRI MÜFTÜLÜK SİTESİNİN 

TEMELİ ATILDI 

Mülkiyeti Vakfımıza ait Çankırı Müftülük Sitesinin 

temeli düzenlenen bir törenle atıldı. Temel atma tö

renine Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz, Diyanet İş

leri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı 

Mehmet Nuri Yılmaz, Çankırı Valisi Erdal Aksu, Be

lediye Başkanı Raif Oktay,.Diyanet İşleri Başkan Yar

dımcısı Mahmut Gürgür, Çankın üst düzey yöneticileri 

ile kalabalık bir topluluk katıldı. 

Törende bir konuşma yapan Milli Savunma Bakanı 

Nevzat Ayaz; Böylesine güzel, bir bayram havası içe

risinde hayırlı ve güzel hizmetin temelini atmaktan 

gurur duyduğunu belirterek "Türk yurdunun üzerinde 

ezan sesleri dinmeyecek ve ebediyen bu yurdun üze

rinde okunacak. Türk milletinin huzuru için hizmet 

veren il ve ilçelerimizdeki müftülüklerimiz, hizmetin 

gereklerine uygun mekanlara sahip olmalıdır. Biraz 

sonra temeli atılacak müftülük sitesinin Çankınmıza ve 

milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

Çankırı Müftülük Sitesinin temel atma töreni mü

nasebetiyle bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı 

ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri 

Yılmaz; son zamanlarda ülkemizde gerek maddı, gerek 

manevı sahada gelişmelerin meydana geldiğini, bu

nunda millet olarak hepimizi mutlu ettiğini ve se

vindirdiğini belirtti. Temeli atılacak olan müftülük si

tesinin Çankırı için çok gerekli ve lüzumlu bir 

müessesi olacağını da ifade eden Mehmet Nuri Yılmaz, 

"Müftülüklerimizden 207 si hükümet konaklarında, 

geri kalanları ise müstakil ve modem binalarda va-

TÜRKİYE DİYANET VAKFl 

tandaşlarımıza hizmet vermektedir. Ancak, müstakil bi

nalara vatandaş daha rahat girip çıkabilmekte ve kon

forlu mekanlarda kendilerine daha iyi hizmet ve

rilmektedir. Bunda asla şek ve şüphe yoktur. Bunun için 

böyle bir binaya Çankırı İlimizin kavuşturulması çok 

önemli bir hizmettir. 

Değerli Çankırılılar, İslam Dini hem maddi hem ma

nevi sabada ilerlemeyi emreden bir dindir. Kur' an-ı 

Kerim'de bu hususta bir çok ayeti kerime vardı.r. Pey

gamber Efendimizin (S.A.V.) bu hususta bir çok hadisi 

şerifleri mevcuttur. Hem maddeten hem manen kuvvetli 

olmak zorundayız. Bir ayeti celilede "Gücünüzün yettiği 

kadar düşmanlarınıza karşı kuvvet hazırlayın." Pey

gamberimiz, "kuvvetli mü'min zayıf mü'minden ha

yırlıdır" buyuruyor. İlim bakımından kuvvetli olan zayıf 

olandan hayırlıdır. Kısaca her sahada kuvvetli olmamızı 

emrediyor. İnsan ruh ve bedenden müteşekkil bir var

lıktır. Bedeni ruhtan, ruhu bedenden ayırmak mümkün 

değildir. Doğumundan ölümüne kadar Allah'a muh

taçtır. Bu büyük eser tamamlandığında Çankırılılar 

Müftü Efendiye helal-haram konusunda danışacaktır. 

Sağlıklı bir ibadeti nasıl yapacağını burada öğrenecektir. 

Vatan müdafasmı buradan soracaktır. Şehitliğin, ga

ziliğin önemini ve yüce mertebe olduğunu buradan öğ

renecektir. Bu müessese sıradan bir müessese değil, çok 

mümtaz bir müessesedir. Bu sitenin Çankın'ya ve ül

kemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. 

Daha sonra bir konuşma yapan Çankırı Valisi Erdal 

Aksu'da vatandaş ve Devletin el ele, gönül gönüle huzur 

içerisinde, Diyanet İşleri Başkanlığının gayret ve desteği 

ile müftülük sitesinin temelinin atılacağını, insanların, 

toplumların . maddi yaşamları olduğu gibi, manevi dün

yalarının da geçerli ve önemli olduğunu belirtti. Erdal 

Aksu ''Bu inanç dünyasında insanlara huzur ve güveni 

vermek devletin görevidir. Devletimiz insanların din ve 

vicdan hürriyetini diledikleri biçimde yerine getirmesi 

için gayret göstermektedir. İşte bunun güzel bir örneği 

burada yaşanıyor. inanç dünyamıza ışık tutacak güzel 

bir hizmetin temelini atıyoruz. Bu hizmetin Çankırııruza 

ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 

Daha sonra Müftülük sitesinin temeli atıldı. Müş

temilatında cami, Kur'an kursu, müftülük birimleri ve 

toplantı salonu bulunan Müftülük Sitesinin bir yıl içe

risinde bitirilmesi planlanmaktadır. 
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1981 tarihinde kurulup faaliyete başlayan Afyon Şubemiz, kuruluşundan bugüne 
kadar dinı ve hayrı hizmetlerde öncülük etmiş, vakıf gayesine uygun olarak birçok 
hizmetlerde bulunmuştur. 

Rasim ARSLAN 
TDV Afyon Şube Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Afyon şubemiz açılışından bugüne kadar gayrimenkul olarak, bir müftülük sitesi, 
bir konferans salonu, 10 cami, 11 Kur'an kursu, 24 ev ve lojman, 23 arsa-tarla, 10 
dükkan-işyerini bağış. yoluyla Vakfımıza kazandırmıştır. Ayrıca menkul olarak bir 
hizmet otosu, bir bilgisayar, bir fotokopi makinası ve birçok yazı makinası ve büro 
malzemesi temin ederek, müftülük hizmetlerinde kullanılması sağlanmıştır. 

Afyon Şubemizce inşaası tamamlanan 80 kişilik Sahi pata yatılı Erkek Kur' an 
kursu'nun iaşe ve ibate masrafları da bu şubemizce karşılanmaktadır. 

Afyon Şubemizce 1990 yılında temeli atılan 200 kişilik yatılı Sarıkız Kur'an Kursu ile 200 kişilik yüksek öğ
renim kız öğrenci yurdunun idare binası ve lojmanları dahil olmak üzere kaba inşaatı tamamlandı. Bu yıl içerisinde 
hizmete sunulması için çalışmalar devam etmektedir. 

. - ; - . . -- .- ' - - -

ASLANAPA.MÜFTÜLÜK SİTESİNİN·TEMELİ,ATILDI 
• - .;;- •• • ·-· •• -·--- -_ .... •". 1 .,._·J__:""'. ·:_ 

Aslanapa Müftülük Sitesi ve Müftülük Site Ca
miinin temeli düzenlenen bir törenle atıldı. Törene Kü-

. tahya Vali Vekili Mustafa Erkal, İl Müftüsü Nuri 
Güneş, İlçe Müftüsü Yusuf Tuna, İlçe Kaymakamı, 
çevre ilçe müftüleri, daire amirleri ve kalabalık bir top
luluk katıldı. 

Düzenlenen törende, yapılan konuşmalarda, güzel 
hizmetlerin güzel binalarda yapılabileceği, bu tür hiz
metlerin devam etmesi için halkın yakın desteğine ih
tiyaç duyulduğu dile getirildi. Kütahya Vali Vekili 
Mustafa Erkal, Türkiye Diyanet Vakfı Aslanapa Şu
besini hizmetlerinden dolayı kutluyarak tebrik etti. 

Mülkiyeti Vakfımıza ait arsa üzerine 210 m2 bü
yüklüğünde kubbeli olacak caminin temeli törenle atıl
dı. 

Temel atına törenine Kütahya Müftüsü Nuri Güneş, 
İlçe Müftüsü Yusuf Tuna, Belediye Başkanı ve ka
labalık bir topluluk katıldı. Törene katılan il ve ilçe 
müftülerinin konuşmasından sonra, kurban kesilerek te
mele ilk harç kondu. 
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Daha önce Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde 

kalp ameliyatı geçirmiş, kalp kapakçığı değiştirilmiş 

olan Süleyman Tekin dostumuzu 22 Nisan 1993 Per

şembeyi 23 Nisan 1993 Cumaya bağlayan gecenin sa

bahında Yüksek Tansiyon sonucu geçirmiş olduğu 

beyin kanamasından kaybettik. 

Merhum; 1941 yılında Yozgat İli Çayıralan İl

çesinin Menteşe Köyünde dünyaya gelmiş, 1952 de 

aynı köyde ilkokulu, 1961 de de Kayseri İmam-Hatip 

Lisesi'ni bitirerek, Çayıralanın Çandır Bahçelievler 

Cami imam Hatibi olarak ilk görevine başlam1şttr. 

1962 yılında Türkiyemizde ikinci olarak açılmış olan 

Konya Yüksek İslam Enstitüsünün ilk öğrencileri ara

sında yer almış, 1966 yılında Yüksek İslam Enstitüsünü 

bitirince Manisa Müftü Yardımcılığına, 1967 yılında 

da Tarsus'ta ilk müftülük görevine başlamış, 1970-

1984 tarihleri arasında 14 yıl Tokat İl Mütülüğü, 1984-

1987 tarihleri arasında 3 yıl :Konya İl Müftülüğü, yap

mıştı. 22.10.1987 yılında Adana İl Müftülüğüne atanan 

Süleyman Tekin bu görevi de başarı ile sürdürürken Al

lahının rahmetine kavuştu. 

Kendisine başarılı hizmetlerinden dolayı Di

yanet İşleri Başkanlığınca 3 takdirname, 3 te

şekkürname, Adana Valiliğince de 2 takdirname ve

rilmiştir. 

1962 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsünde 

tanıdığım Süleyman Tekin; Tokat'ta 7 katlı bir Müf

tülük Sitesi ile bir çok cami ve Kur'an kursu binalarının 

yapılmasına, yaptırılmasına ÖJ)cülük etmiştir. Konya İl 

TÜRKİYE DİYANET VAKF( 

Müftülüğü görevine atanınca, kendisinden önce 

müftülük yapan müşterek dostlarımıza, Türkiye Di

yanet Vakfının Konya Şubesini kurmaları çağ

rısında bulunmuş olmamıza rağmen, her ne se

beptense konu ile ilgilenmedikleri söylendiği 

zaman, olurnıu öyle şey . Konya gibi bir ilin Vakıf 

Şubesi olmaması büyük eksikliktir diyerek derhal 

teşebbüse geçmiş, zaten alt yapısı hazırlanmış olan 

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi Yönetim Ku

rulu, 

1. Süleyman Tekin, 

2. Abdulkadir Hacıismailoğlu, 

3. Halit Baştaş, 

4. Veysel Oktut, 

5. İbrahim Kenanlar, 

6. İsmail Ketenci, 

7. Süleyman Kaya, 

8. Muharrem Kıvanç, 

9. Hasan Öztürk, 

isimli üyelerden teşekkül ettirilerek açılma faaliyetine 

başlanmıştır. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tay

yar Altıkulaç; Konya'da yapılan "Türkiye Diyanet 

Vakfı Konya Şubesi" nin açılışında yaptığı ko

nuşmada, Süleyman Tekin ve arkadaşları sayesinde 

Tunceli'den sonra Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şu

besinin 67. il şubesi olarak faaliyete geçebildiğini es

pirili bir şekilde dile getirmiştir. 

Süleyman Tekin başkanlığında kurulan Konya 

Vakıf Şubesi; bugün üzerinde 500 kişilik öğrenci 

yurdu bulunan ve 29 Temmuz 1993 Perşembe günü te

meli atılan Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk Eğitim 

Merkezi kompleksinin bulunduğu 81.11 O. m2 tik arsa 

ile Hacıveyizsade cami ve külliyesi inşaatının yapıldığı 

7379 m2 lik arsa başta olmak üzere, 16 adet gayri men

kulu rahmetlinin büyük gayretiyle Vakfa ka

zandırılmıştır. 

Kaderin bir cilvesi olarak, gönül verdiği Ha

cıveyiszade Külliyesi'ni tamamlayamadan Adana Müf

tülüğüne tayini çıkan Süleyman Tekin'in Konya:dan 

ayrılışına Konyalıların büyük çoğunluğu üzül

müşlerdir. 
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Çalışmalaoyla takdir toplayan rahmetli Süleyman Tekin 'in Adana da 
başlattığı Adana Merkez Camii inşaatı. 

Davasında ve hizmet anlayışında iddialı, azimli, 

mütevazi, heyecanlı ve yürekli bir tipik Anadolu ço

cuğu olarak bildiğimiz, kader arkadaşımız, Merhum 

Süleyman Tekin, Adana'da da her er kişi'nin cesaret 

edemiyeceği, hatta düşünemiyeceği büyük işlere baş

ladı. Evvela modern yapılı Türkiye Diyanet Vakfı Ki-

. Labevini Adana'ya kazandırdı. Sonra en yakın mesai 

arkadaşları ve yardımcıları, Seyhan Müftüsü Ramazan 

Çortul ile şimdilerde Artvin Ili, zamanın Yüreğir Müf

tüsü Mehmet Yavuz Beşler'le birlikte, samimi ve gay

retli Adanalı iş adamı ve bürokratlardan oluşturdukları 

bir ekiple Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi olarak; 

tarihe mal olacak, Türkiye' nin en büyük sahalı, en yük

sek kubbeli, en uzun minareli, merhumun kendi ta

biriyle, Sultanahmet'in bir eşi, Selimiye'nin kardeşi, 

külliye bir mabed olacak olan 28.500 kişilik Adana 

Merkez Camii inşaatını, Girne Köprüsü yanında, Sey

han Nehrinin sağ sahilinde ve E 5 Karayolu üzerinde 

başlatmışlardır. Fakat ne garip bir tecellidir ki merhum 

Süleyman Tekin; Konya Hacıveyisıade Külliyesini ta

mamlayamadan Konya'dan ayrıldığı gibi, hayatının en 

büyük ideali, Adana'daki Külliye Mabedi de ta

mamlamak nasip olmadan Hak'ka göçtü ... 
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Çok iyi bir idareci ve Tür
kiye Diyanet Vakfı'nın Genel 
Kurul Üyesi, mükemmel bir insan, 
eş ve baba, arkadaş ve dost olan 
Süleyman Tekin'i genç yaşta kay- · 
bettik. 

Diyanet İşleri Başkan Yar
dımcısı Rıdvan ÇAKIR, Din Hiz

metleri Daire Başkanı Ab
durrahman KAHY AOÖLU ile 
Adana'da ertesi gün Türkiye Di
yanet Vakfı Mütevelli Heyeti 

Üyesi Mustafa BAYRAKTAR, 
Ethem ALİMOÖLU ve Genel 
Müdür Yardımcıları Şevki 

ÖZKAN ile Yunus ÖMEROÖLU, 
Yurtlar ve Sosyal Tesisler Müdürü 

Hüseyin ALBA YRAK ve Komaş 
Genel Müdür Yardımcısı Lütfullah YÜCEL ile 
Tokat'la ayrı ayrı kılman cenaze namazlarına iştirak 

ettim. Gerek Adana, gerek Tokat'la kılınan cenaze na
mazlarına çok kalabalık, binlerce müminin katıldığını, 
göz yaşlarıyla omuzlarında taşıdıklarını bizzat görerek, 

yaşayarak son derece de memnun oldum. Duy
gulandım. 

Merhum Süleyman Tekin'in yaptığı işler, baş

kalarına örnek olabilecek ve çalışma azmi kazandıracak 
niteliktedir. Maalesef, bu dünyada, başlattığı büyük 

eserlerin tamamlandığını görme bahtiyarlığına eremedi. 
Ama bütün_ gönlümüzle inanıyoruz ki ahirette bunlar 
vesilesiyle Allah'ın Rahmetine, mağfiretine erişecektir. 
Tehlil ve Tekbirlerle son yolculuğuna uğurlanıştaki 

mümin kalabalıklar bunun bir göstergesidir, elbette ... 

İnşaallah başlattığı hizmetler tamamlanacak, te
mel ini attığı mabetlerin minarelerinden ezan sesleri en 
kısa zamanda yükselecek ve merhumun gözü arkada 
kalmıyacaktır, rubu şad olacaktır. 

Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz İmam-Hatip 
neslinin öncü fedailerinden biri olan merhum Süleyman 
Tekin'de, Allah'ın kendilerine hayu·lı, güzel hizmetler 
nasip ettiği bahtiyar insanlardan biri idi. 

Başımız sağ olsun. Allah, aziz kardeşimize rah
met eylesin. 

Abdülkadir HACIİSMAİLOGLU 
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Kurul Üyesi 
Hayır İşleri Müdürü 
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SOSYAL T E s i s i M i z D E HİZMET ESASTIR 

Vakfımızın, Ankara'ya gelen Diyanet İşleri Baş

kanlığı personeli ile onların hastaları, iş takibi, kurs, se

miner ve toplantıya katılanların misafir edildiği bir sos

yal tesisi vardır. Bu tesise gelen misafirlere 365 gün ve 

24 saat en iyi şekilde hizmet verilmektedir. 

Sosyal tesis çalışmaları hakkında bilgi almak üzere 

yaklaşık beş aydır bu tesisin müdürlüğünü yapan ar

kadaşımız Habil Acar ile görüştük. 

S. - Misafirhane lıakkıııda bilgi verir misirıiz? 

B.A. - Misafirhanemiz, Ankara Küçükesat Bardacık 

Sokak numara 20'deki adı·este 86 yatak kapasitesi ile 

Ankara dışından gelen misafirlerimizi barındırmak 

amacıyla l Ocak 1989 tarihinden itibaren faaliyete geç

miştir. 

Sosyal tesisimizde amacımız misafirlerimizin hu

zurlu ve temiz bir ortamda rahat etmelerini sağlamaktı r. 

Sosyal tesisimizde hizmet esastır. 

S. - Misafirlıaııedeıı kimler yararlanmaktadır? 

H.A. - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı 

çalışanları ile bu kuruluşlardan emekli olanlar ve 1. de

recede yakınlan yararlanmaktadır. Ancak; Başkanlık ve 

Vakfımız üst düzey yöneticilerinin tavsiye veya re

feransları ile kurumdışı misafirler de kabul edil

mektedir. 

S. - Misafirlıaııe ihtiyaca cevap verebibııekte midir? 

Habil ACAR 
Sosyal Tesis Müdürü 

1954 de Ankara' da doğdu. İlkokulu Solfasol Köyünde, 
orta ve lise tahsilini Ankara Merkez lmam-Hatip Lisesinde 

tamamladı. 1977 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İş
letme Fakültesinden mezun oldu. 

1981 'de askerlik görevini bitirdi ve serbest ticaretle iş

tigal etti. 1985'de Türkiye Diyanet Vakfı'na girdi. 8 yıldır 
Vakıfta önce personelde daha sonra da özel kalemde ça
lıştı. 15 Ağustos 1992 de Müdür Yardımcısı olarak Ankara 
Sosyal Tesis Müdürlüğü'ne naklen tayin edildi. 26 Nisan 

1993'te de Sosyal Tesis Müdürü olarak Misafirhanenin yö

neticiliğini üstlendi. Habil Acar evli ve 3 çocuk babasıdır. 

T.D.V. Ankara Misafirhanesi 

H.A. - Normalde şu an için ihtiyaca cevap ver
mektedir. Ancak toplantı, seminer, imtihan, kurs ve ben
zeri durumlarda kapasitemiz çok yetersiz kalmakta ve 
bir kısım misafirlerimize yer verememekteyiz. 
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S. - Misaftrlıanede ne gibi lıivnetler verilmek

tedir? 

H.A. - Sabahlan isteyene kahvaltı ve çay, akşamları 

ise çay, meşrubat, kahve ve nescafe gibi içecekler ve

rilmektedir. Erkekler ve bayanlar için iki ayrı oturma sa

lonumuz ve bir kitaplığımız vardır. Misafirlerimiz is

terlerse televizyon seyredebilmekte ve kitaplığımızdan 

kitap okuyabilmektedirler. Devamlı sıcak suyumuz ak

makta olup, banyo yapmak mümkündür. Misafirlerimiz 

ankisörlü telefonumuz vasıtasıyla telefon ihtiyaçlarını 

gidere bilmektedirler. 

S. - Ücret ne kadardır? 

H.A. - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf çalışanları 

ile bunların 1. derecede yakınları için memur maaş kat

sayısı x 40 üzerinden 30.000.-TL., kurumdışı misafırler 

için 60.000.-TL.dir. Her yıl 1 Temmuz ve 1 Ocak gün

lerinde memur maaş katsayısına bağlı olarak iki kez 

ayarlanmaktadır. 

· S. - Misaftrlıaneye gelenlerden kimlik soruyor 

musunuz? 

H.A. - Misafirhaneye yalnız gelenlerden Diyanet İş

leri Başkanlığı veya Diyanet Vakfı mensubu olduğuna 

dair kimliğini göstermelerini istiyoruz. Ailesiyle ge

lenlerden evlilik cüzdanını göstermelerini, eğer gelenler 

çalışanların yakınları ise, yakınları olduğunu isbat ede

cek bir resmi belgeyi göstermelerini istiyoruz. 

S. - Misaftrlıane yönetimi olarak misafirlerden 
istediğiniz şeyler var mıdır? Bunlar nelerdir? 

H.A. - Misafirhane yönetimi olarak misafirlerden 
özellikle istediğimiz hususlar şunlardır: 

a) Mutlaka (4) 425 63 53 nolu telefondan gelmeden 
önce rezervasyon yaptırmalarını, 

b) Resmi kimlikleri ile müracaat etmelerini, 

c) Misafirhane eşyasına zarar vermemelerini özel

likle misafirlerimizden istiyoruz. 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
İSTA~IlUL MİSAFİRHANESİ 

1992 yılında, Vakfımızın yan kuruluşu olan Gin
taş tarafından yapımına başlanan Türkiye Diyanet 
Vakfı İstanbul Misafirhanesinin inşaası süratle 

devam ediyor. Misafirhanenin kaba inşaatı ile ça
tıları tam~m.lanmış olup bu yılın sonuna kadar ince 
inşaatının da tamamlanması planlanmaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbuİ Misafirhanesi bir
birine bitişik ve bağlantılı üç bloktan oluşmaktadır. 
A ve C blokları 6'şar katlı, B blok ise üç katlıdır. 

Misafirhanenin toplam yatak ka
pasitesi 136 kişiliktir. Mi
safirhanede lokanta, toplantı sa

lonları, konferans salonu, 
dükkan ve garaj bulunmaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı İs

tanbul Misafirhanesi, klimatize 
edilmiş ferah, geniş ve modern 
mekanları, lokantası, çok mak
satlı salonları, konferans salonu, 
kapalı-açık garajları, normal ve 
suit odaları ile hizmete açıl

dığında, İstanbul' daki çok büyük 
bir ihtiyaca cevap verecek ve 
Vakfımız için rantabl bir sosyal 
tesis olacaktır. 
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Türkiye Diyanet Vakfı, Özbekistan-Semerkant'ta bulunan İmam Buhari türbe ve camisinin res
torasyonu ve birleşik bir eğitim-kültür kompleksi yapımı için bu ülkeye yardımda bulunacaktır. 

Buhara'da 810 yılında doğan İmam Buhari, Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir kitap kabul 
edilen el-Cami'us-Sahih adlı eseriyle tanınan büyük bir muhaddistir. Yaşadığı dönemde büyük ilim 
merkezleri sayılan Mekke, Medine, Bağdat, Basra, Belh, Dımaşk, Kufe, Dukeyn, Merv, Mısır, Ni
şabur' a defalarca giden ve bazen yıllarca bu bölgede kalarak özellikle Hadis konusunda inceleme ve 
araştırma yapan İmam Buhari, tüm hadis ve ravileri hakkında delil ve bilgi sahibi olacak kadar ko
nusuna hakimdir. Bu delil ve bilgileri yazdığı 12 eserde kalıcı kılmıştır. Tek bir eserinin, bugün hal
kımız arasındaki ismiyle Sahih-i Bubari'nin tercümesiyle birlikte 12 cilt olduğu düşünülürse yazdığı 
kitapların hacminin büyüklüğü belli olur. 

Büyük Türk muhaddisi İmam Buhari'nin Özbekistan-Semerka~t'ta bulunan türbe ve camisinin 
restorasyonu ile birleşik bir eğitim kompleksinin yapımı için Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın İslam Kerimov başkanlığında bir komite kurulmuştur. Bu komite İmam Buhari Camii ve müş
temilatının tarihi şeklini ve kültürel değerlerini koruyacak bir restorasyon çalışması ile Devletçe ay
rılan 40 hektarlık alan üzerine eğitim ile ilgili tesisler, konferans salonu, teşhir merkezi, öğretim üye
lerinin ikameti için binalar, Akademik tesisler, dersaneler, 200.000 kitap kapasiteli bir kütüphane 
yapımını organize edeceklerdir. 

Komite tarafından uluslararası öneme haiz bu bölgede ilim ve irfanın yeniden doğuşuna uygun 
çevre güzelliği, huzur ve fikir ortamı oluşturmaya yönelik olarak bir proje yarışması açılmış ve İslamı 
eserleriyle tanınmış mimarlara proje davetiyesi çıkarılmıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı olarak, ilim ve fikir hayatına büyük katkılarıyla medeniyet tarihine sayfa 
açmış bir Türk aliminin hatırasına yapılacak ve onun adıyla anılacak külliyeye halkımızın yapacağı 
yardımlara aracı olabilmek, yerine ulaşmasını sağlamak amacıyla Vakfımız tarafından, Türkiye Vak
fılar Bankasında hesap açılmıştır. 

Özbekistan'daki İmam-ı Buhari Külliyesinin yapımına katkıda bulunmak isteyen kişi ve ku
ruluşlar aşağıda beliıtilen Banka ve hesap numaralarına Dolar, Mark ve Türk lirası olarak para ya
tırabilirler. 

YARDIM HESAP NUMARALARI 
TL Hesabı Türkiye Vakıflar Bankası Ankara - M~rutiyet Şubesi 2014337 

Dolar Hesabı : Türkiye VakıRar Bankası Ankara - Meşrutiyet Şubesi 4014338 

Mark Hesabı: Türkiye VakıRar Bankası Ankara - Meşrutiyet Şubesi 4014339 
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Pırıl pırıl baskı, mükemrrıel cilt ve geniş muhteva 
Türkiye Diyanet Vakfı lslam Ansiklopedisi'ne 

siz de sahip olun. 
Kendi kültürünün ansiklope
disine sahip olmayan toplum
lar, kültür ve medeniyetlerini 
başka toplumların ansiklope
dilerini tercüme ederek öğ
renmeye çalışırlar. 

Bu da, tercüme ansiklopedile
rin ticari savaş ortamını h a
zırlar. Bu gerçekten har eket
le, ticari amaçlı ansiklopedi 

savaşının dışında kalan 
Türkiye Diyanet Vakfı, kendi 
kültür ve medeniyetimizin 
ansiklopedisini hazırladı. .. 

Artık kendi kültürümüzü ta
nımamız için, bize yol göste
recek tercüme değil, te'lif bir 
ansiklopedi var: 
TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
İSLAM ANSİKLOPEDİSİ. 

lO00'i aşkın yerli ve yabancı 
yazarın hazırladığı Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklo
pedisi, tüm yönleri ile İslam
Türk kültür ve medeniyetle
rini anlatan, tek te'lif an
siklopedidir. Dünyada eşi ol
mayan bu kaynak esere sa
hip çıkalım. Çocuklarımızın 
yolunu aydınlatalım. 

• Ticari Amaçlı Tercüme Ansiklopedilere Paydos!. işte Kendi Kültürümüıün Ansiklopedisi. 
--

Nasıl Sahip Olacaksınız? 

ister peşin, ister taksitle; 
uygun fiot, cazip ödeme 

şorttan ile, bu kıymetti esere sahip 
oloblllrsiniz. 

KOR'AN-IKEruM 
VE 

AÇIKW\AUMP.ALl 

Aynntılı bilgi için, yurt sathındaki 
il ve ilçe müftülüklerimize ve 

bölge müdürlüklerimize, müracaat 
edebilirsiniz. ' 

DİVANT AŞ ıiYAEYAlfl lqıiYATPWIUIU YITİCAIIT A.Ş. 1 
Genel Müdürlük : 653 92 45 İzmir : 82 18 36 
Avrupa Yakası : 518 46 04 Antalya : 47 73 50 
Anadolu Yakası : 349 96 97 Konya : 50 97 66 
Bursa : 23 22 76 Ankara : 433 52 42 

• ıı unu•,ı 

Adana 
Kayseri 
Samsun 
Trabzon 

Üstelik Meal Hediyeli ! 

Türkiye Diyanet Vakfı 
lslôm Ansiklopedisi'ne 

abone olduğunuzda, kıymetli bir 
esere daha sahip olacaksınız. 

Seçkin bir ilim heyeti tarafından 
hazırlanan, Kur'an~, Kerlm ve 

Açıklamalı Meôll; 
Baskısı, cildi, dizaynı ile, 

sadece size özel. 
Çifte Kazançtan Siz de Yararlanın . 

516125 
32 85 33 
33 58 12 
23 4040 

Erzurum 
Gaziantep 
Van 
Elazığ 

: 215 83 
: 31 23 18 
: 676 12 
: 347 72 
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