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BOSNA-HERSEK'E YARDIM GÖNDERDİ
Baskı,

zulüm ve soykırımın halen devam etmedeniyetinin hiç bir çaba göstermeden seyirci kaldığı Bosna-Hersek'teki vahşet, burada yaşayan müslümanlan açlık ve sefalete iterek, aynı dinin mensubu olduğumuz
bu kardeşlerimizi kan ve gözyaşı içinde boğ
maya çalışmaktadır.
tiği,

batı

Çok zor şartlar altında hayat mücadelesi
veren müslüman kardeşlerimizin ihtiyaçlarını
bir nebze olsun gidermek için Vakfımız tarafından Bosna-Hersek'e 450 ton gıda maddesi,
720 koli giyim eşyası ve 19.000 çift ayakkabı
yardımı yapıldı.

Bosna-Hersek'e yapılan
yardım
münasebetiyle Diyanet işleri Başkanı ve Vakfımız
Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz
tarafından bir basın toplantısı düzenlendi.
Bosna-Hersek Cumhuriyeti İstanbul Baş
konsolosu Mustafa Dzonlagiç, Bosna-Hersek
Cumhuriyeti Merhamet Cemiyeti Müslüman
Yardımlaşma Kurumu Türkiye Temsilcisi Dr.
Uzeyir Skaka'nın da hazır bulunduğu toplantıya basın-yayın mensupları da büyük ilgi
gösterdi.
Bosna-Hersek'e yardım münasebetiyle düzenlenen basın toplantısında, Diyanet işleri
Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı
Mehmet Nuri Yılmaz şu açıklamayı yaptı:
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BOSNA-HERSEK'te insanlık Ayıbı Devam Etmektedir.
Doğu Bloku'nun çökmesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan bağımsızlık
hareketleri ve demokratikleşme süreci içerisinde
hayretamiz gelişmeler olmuş, yeni Türk devletlerinin bağımsızlık ilanı yanında, azınlık halinde yaşayan Müslüman-Türk toplulukları da
milli kimliklerini ön plana çıkarmaya baş
lamışlar, emperyalist baskıları reddederek toplum hayatının pek çok alanında kendi baş
larına hareket edebilme noktasına gelmişler, dış
dünya ile müstakil ilişkiye geçmişler, bu cümleden olarak Türkiye ile de yoğun temaslara girişmişlerdir.
Halkımızın her kesimince büyük bir tarihi
fırsat olarak değerlendirilen bu gelişmeler, dini,

milli ve hayıi bir kuruluş olan Vakfımızca da
sevinç ve heyecanla karşılanmakla beraber; çok
ağır bir sorumlulukla, çok geniş ve insan hayatının her safhasıyla ilgili bir hizmet alanıyla
karşı karşıya bulunduğumuz gerçeği de görmezlikten gelinmemiştir.
İftiharla belirtmek isterim ki, Türkiye Diyanet Vakfı, bu hizmet alanının ilk farkına
varan, oraya ilk adımı atan kuruluşlarımızın
başında gelmektedir. Denilebilir ki Vakfımız,
Türkiye'de icra ettiği fonksiyonların hemen tamamını bu ülkeler ve burada yaşayan soydaşlarımız nezdinde de ifa edebilmiştir.
Sözkonusu ülkelerle çeşitli seviyelerde temaslar sağlanmış, karşılıklı heyet teatilerinde
bulunulmuş ve nitecede buralarda yaşayan soydaşlarımızın temel ihtiyaçları ve bizim yapabileceklerimiz hakkında genel bir kanaat oluşabilmiştir. Bu cümleden olarak:
- Ülkemizin en iyi şekilde temsil ve tanıtımı

ıçın gereken
pılagelmiştir.

her

şey

imkanlar ölçüsünde ya-

- Kültürel yardımlaşmaya özel bir önem veburalara gönderilen başta Kur'ô.n-ı Kerim
olmak üzere onbinlerce nüsha kitabın yanında,
temel dini bilgileri havi eserler Türkçe'nin muhtelif şivelerinde basılarak ilgili ülkelere gönrilmiş,

derilmiştir.

Toplam

600

imkô.nlarıyla Türkiye'ye
imkanı sağlanmıştır.

öğrenci
getirtilmiş

Vakfımızın

ve tahsil

- Devlet burslusu olarak gelen yüksek öğ
renim talebelerine de çeşitli yardımlar yapılagelmektedir.

- Azerbaycan'da beş imam-hatip lisesi ile bir
ilahiyat fakültesi ve Kırgızistan'da bir ilahiyat
fakültesinin açılmasına önderlik edilmiş ve destek sağlanmıştır.
- Türkiye çapında geçtiğimiz yıl açılan
"Cami yaptırma Kampanyası" çerçevesinde, çok
sayıda Türk ilinde cami inşaatlarına baş
lanmıştır.

- Bulgaristan'da faaliyet gösteren ve pakapanma aşamasına gelen imamhatip liseleri ile tslô.m Enstitüsünün ve bu ülkedeki genel dini hizmetlerin ihyası için kaynak
temin edilmiştir.
rasızlıktan

Değerli basın mensupları;

Komünist rejimlerden yeni çıkmış bu ülkelerin ekonomik durumları hepimizin malumudur. Sistem değişikliğinin tabiı bir sonucu
olarak; yeni sisteme adapte olamama, iktisadi
kaynaklan rantbl bir şekilde işletip ekonomiye
kazandıramama, dış ekonomik ilişkilerdeki tec-
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etnik çatışmalar bu
durumu daha da
ağırlaştırmıştır.
Kardeşlerimizin tamamına
bu alanda yardımcı

olabilmek,
edersiniz ki,

takdir

Vakfımız
imkanlarıyla
müm-

kün olan bir husus
değildir. Bununla beraber hiç değilse
savaş
halinde bulunan ve ülkelerini
işgalci güçlere karşı
savunmak durumunda
kalan soydaşlarımıza
insani yardımı da bir
borç bilen Vakfımız:
Azerbaycan'a
25.000 dolarlık ilaç
ve tıbbi malzeme,
- Kuzey Irak'ta yaşayan soydaşlarımıza
20 ton gıda maddesi,

- Arnavutluk'a 93
ton gıda ve giyecek
malzemesi,
Kırgızistan' a
25.000 dolarlık ilaç
ve tıbbi malzeme,
Makedonya'da
yaşayan Bosna'lı göçmenlere 25.000 dolarlık ilaç ve tıbbi
malzeme göndermiş,

rübesizlik nedeniyle söz konusu ülkelerde işsizlik yaygınlaşmış, çalışanların gelir
seviyesi ve alım gücü sıfıra
inmiş,
üretim tamamen
durma noktasına gelmiş,
temel ihtiyaç maddelerinin
yokluğu ciddi sonuçlar doğuracak
boyutlara ulaş
mıştır. ,
Öte yandan ardı ardına
patlak veren savaşlar ve
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Sadece İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çorum, .
Konya, Edirne, Samsun, Tekirdağ, Kırklareli,
Kırşehir, Kırıkkale şubelerimizce, yani 12 ilimizde düzenlenen kampanyayla 350 ton gıda
maddesi ve giyim eşyası toplanmış ve tzmir'de depo edilmiştir. Aynı süre içerisinde
Kimsenin yaptığ ı Merhamet
Cemiyeti ve İs
kimsenin
yanına tanbul Başkonsolosluğu da
200 ton civarında yardım malkalmayacaktır.
zemesi temin etmiş ve bu malzeme de lstanbul'da depo edil-

- Geçen yıl düzenlenen kampanya çerçevesinde kurban kesiminden elde edilen 2 milyar Türk lirası Bosna-Hersek'li yetkililere teslim
edilmiştir.
Değerli Basın Mensupları,

Bosna-Hersek'teki insanlık
bugün devam etmektedir.
Çoluk çocuk demeden, ihtiyar
genç demeden Bosna'da katliam devam ediyor. Bu savaş
eşit şartlar içinde değil, büyük
bir dengesizlik içinde
devam ediyor.
Biz inanıyoruz ki bu
Bosna-Hersek'teki
insanlı k
zulüm, bu vahşet bir
ayıbı bugün devam etmektedir.
gün sona erecektir. Kimsenin yaptığı kimsenin
Çoluk çocuk demeden, ihtiyar
ayıbı

miştir.

Değerli

Basın

Men-

supları;

Kızılay

tarafından

ihraç işlemleri yürütülen
yanına
kalmayacaktır.
gen ç demeden Bosna'da kat- ve Bosna-Hersek'e sevIlahi adalet mutlaka tekedilen yardım malliam devam ediyor. Bu savaş zemesini
celli edecektir.
hamiyetperver
eşit şartlar içinde değil, büyü k
Kardeş
Bosnamilletimiz
adına,
Hersek'teki insanlık ayı
bir dengesizlik içinde devam Bosna-Hersek'i temsil
bını, toplu katliamları
eden Sayın Büyükelçi'ye
ediyor.
ve savaşan taraflar arave diğer yetkililere tessındaki güç dengesizliğini
lim ediyoruz.
en iyi bilenler sizlersiniz.
Kampanyamızın teşkilinde ve organizasyonunda
Halkımızın en fazla duyarlı olduğu bu mesele,
büyük emeği geçen İstanbul Başkonsolosu MusVakfımız gündeminin de devamlı birinci maddesini teşkil etmiş, daha fazla yardımcı ola- tafa Dzonlagiç Bey'e, fylerhamet Cemiyeti'nin
bilmenin imkanları sürekli araştırılmıştır. Ni- Türkiye Temsilcisi Dr. Uzeyir Skaka'ya, büyük
tekim Bosna-Hersek Cumhuriyeti İstanbul bir şevk ve heyecanla gayret sarfeden İl ve ilçe
müftülüklerimize, aynca bu işin onurunu ve
Başkonsolosluğu ve Merhamet Müslüman Yarhazzını bizimle paylaşan, bize her aşamada
dımlaşma Cemiyeti'yle istişare ederek 11. ve 12.
aylar içerisinde düzenlenen yardım kampanyası yardımcı olan sayın valilerimize huzurunuzda
büyük bir başarıyla sonuçlanmıştır.
teşekkürü borç bilirim.
Bu tür yardımlarda en büyük pay sahibi
olan yardımsever halkımıza
derin şükranlarımı bildiririm.
Bağışlarının
bir gramının
dahi zayedilmeyeceğine, görevli
elemanlarımız
nezaretinde, kuşatma altındaki
şehirlere kadar ulaştınlacağına
emin olmalarını isterim.
Değerli Basın Mensupları;

Hiç şüphe yok ki bu meseleyi kamuoyuna maleden
ve bu büyük desteğe vesile
olan sizlerin gayretleridir. Bu
ve benzeri faaliyetlerimizde
daima yanımızda olacağınıza
inancımız tamdır. İlginizden
dolayı

teşekkürlerimi

su-

narım."

Mehm et Nuri

Yılmaz

HABER BÜLTENİ
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nuşarak medeni değerleri savunan bizlerin aleyhimizde siyaset yapıyor... Bizler, dünya kültürlerinin ve medeniyetinin kucaklaştığı bir
şehir olan Saraybosna'yı savunuyoruz; onlar ise,
savaşın başlangıcından bu yana hem o şehire
hem de orada yaşayan masum halka katliam
uygulamaktadır. Bütün Saraybosna parkları
artık kabristan haline dönüşmüştür. Gorajde,
Srebreniça, Olovo, Maglay, Mostar ve hürriyetine kavuşmak is'Avrupa
teyen ne kadar Bosna
kasabası varsa, hepsine
Barbarlığı'
bugün ölüm fermanı

BOSNALILAR CANLARINA
KARŞI

VATANLARINI

KORUYORLAR

okunmaktadır.
lararası

uıus-

Hortlamıştır

kamuoyunun

tek yapabildiği
bütün ordumuza ve masum halkımıza
ölümden bile çok zararlı olan gayr-ı adil bir
banş, siyasi platformlarda baskı uygulayarak
teklif etmektedir.
da

şudur:

Bosna-Hersek Cumhuriyeti İstanbul Baş
konsolosu Mustafa Dzonlagiç'te yardım müBugün, sizlerin, masum Bosna-Hersek halnasebetiyle düzenlenen basın toplantısında
kına yapmış olduğunuz maddi desteğiniz için,
yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunmaktan
·duyduklan memnuniyeti dile getirerek, Bosna- vatanımızın hürriyeti uğrunda savaşan, zulme
Hersek'te devam eden vahşete değindi. Dzlagiç maruz kalan, açlık ve soğuktan ölüme mahkum
"Oradaki kardeşleriniz, bugünkü Hristiyan Av- olan, öksüz çocuklar ve yuvasız yavrular, yarupa'sının göbeğinde, Sırbistan, Karadağ ve Hır
ralılar-sakatlar ve şehit
vatistan'dan gelen işgalci
aileleri adına en içten
güçlerin muhasarası alBosna' da, yaşamamız ka- şükranlanmı arz.ediyorum.
tında, canavarca silah liÜmit ediyorum ki, bu
sanıyla konuşan çetnik
derimizdir. Arka çevirmeyece- yardımınız en çok ihve ustaş birlikleri önünde
ğiz, teslim olmayacağız ve oratiyacı olanlara kısa bir
anavatan Bosna'yı salardan hiçbir şekilde göç et- zamanda ulaşıp geç
vunmaktadır." dedi.
meyeceğiz!
Bosna-Hersek Cumbaşkalan da sizin gibi
huriyeti
topraklannda
bu tür maddi desteği
günden güne yaralı, sakat, hasta, aç ve soğukta
verme
kabiliyetini
sizlerin
yaptığınızdan güç
kalmış insanlann sayısının yükseldiğini de söyleyen Dzlagiç "öksüz çocuklar ve savaşta öz ev- alarak aynısını yapacaklardır; sizler bunlara
örnek olacaksınız. Halkımıza bu safhada her tür
ladını şehit eden ana-babalann sesleri buraya
kadar geliyor. Bugünkü Bosna, köy ve ka- yardım gerekmektedir, çünkü ölüm-kalım müsabalar kabristan haline dönüşmüştür. Düş cadelesini vermektedir. Pek yakın bir gelecekte,
manımız Boşnak halkın maneviyatı ötesinde,
bütün bu acı günler unutulunca, sizlerin verher şeyi yok etmeyi başarmıştır. Onlar bizi ta- diğiniz bu destiği tarih yazacak, bizim nesil hamamen yoketme çabasındadırlar; çünkü bizler yatta olmasa bile... Artık Bosna'nın yarını bize
oralarda beşeriyetin, hürriyet, sevgi, insanlar değil sizin gibi dostlarımızın himmetine bağ
arası iyi ilişkiler, kosmopolitizim ve medeniyet
gibi tarihi değerleri savunmaya çalışıyoruz. lıdır. Bizler var gücümüzü sarfettik, başka yaBosna'daki hadise, medeniyet-barbarlık çar- pacak bir şeyimiz de yoktur. Elimizde sadece hayatımız var; onu da vatanımız uğruna feda
pışmasının sembolüdür." dedi. Dzlagiç, Avrupa'nın
bütün bunlara büyük bir so- etmişizdir. Bizler orada, Bosna'da, yaşamamız
kaderimizdir. Arka çevirmeyeceğiz, teslim olğukkanlılıkla bakarak harekete geçmediği ve
mayacağız
ve oralardan hiçbir şekilde göç etilgi göstermediğini de belirterek; "Neticede Av.
meyeceğiz!"
dedi.
rupa barbarlığa baş eğip onlann lehine kokalmayacağız. tnşaallah,
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Vakfımızca gönderilen malzemeler Bosna-Hersek'te önce depolara indirildi. Daha sonra ihtiyaç
sahiplerine dağıtıldı.
,
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Bosna-Hersek'te tüm sıkıntılara rağmen bayram namazı kılındı. Namaz sonrası caminin önünde
halk dağılmayarak sohbet etti.
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Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 12. Dini Yayınlar Fuarı, 18 Şubat
1994 Cuma günü Kocatepe Camii avlusunda,
19 Şubat 1994 Cumartesi günü Sultanahmet
Camii avlusunda yapılan bir törenle açıldı.
Türk toplumunda cehaletle savaş, yediden
yetmişe bütün milleti okur-yazar hale getirme,
okuma alışkanlığı kazandırma devlet ve millet
olarak hepimizin idealidir. Ancak toplum,
kurum ve kişiler olarak kitapların paha biçilmez değerini yeteri kadar kavrayamadığımız
görülmektedir. Yatırımlarımızda kısa sürede
olumlu sonuçlar almayı düşünür ve bundan
ötürü elle tutulan konulara eğiliriz. Oysa kitaba yatırım yapmak, insana yatırım yapmaktır. Netice itibariyle kitaba yapılan yatırım
toplum ve fert hayatı bakımından son derece
önemli ve kalıcı yatırımdır.
Bu

görüşten

hareket eden Türkiye Diyanet
Vakfı, yayınevleri açmakta, ilk defa müslümanlar tarafından hazırlanan te'lif bir İslam
Ansiklopedesi'nin yayımını sürdürmekte, sesli
ve görüntülü yayınlar yapmakta, dini yayınlar
fuarı düzenlemektedir.

•

Türkiye Diyanet Vakfı, düzenlemiş olduğu
Dini Yayınlar Fuarı ile ilim, kültür ve medeniyet hayatımıza katkıda bulunmak amacıyla kitapla okuyucuyu buluşturmaktadır.
Birincisi 1983 yılında Ankara' da düzenlenen_
Dini Yayınlar Fuarına yayıncılar ve halkımız
tarafından büyük ilgi gösterilmesi üzerine 11
yıldır aralıksız olarak sürdürülmüş ve bir gelenek halinde bugünkü seviyeye gelinmiştir.
Dini Yayınlar Fuarı, Ankara'nın yanı sıra ilk
defa 1984 yılında İstanbul Sultanahmet Camii
avlusunda da gerçekleştirilmiştir. Fuar organizasyonları 1987 yılından itibaren Ankara
Kocatepe Camii ve İstanbul Sultanahmet
Camii avlularında her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmiştir.
12.si düzenlenen Dini Yayınlar Fuarının açılışı için bir tören düzenlendi. Törene,
Orman Bakanı Hasan Ekinci, Diyanet İşleri
Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı
Mehmet Nuri Yılmaz, bazı milletvekilleri, Diyanet tşleri Başkanlığı yetkilileri, yayınevi sorumluları ve kalabalık bir topluluk katıldı.
Bu

••

yıl

lslam Medeniyeti Kitaplar Uzerine
Tören münasebetiyle bir
Diyanet
Heyeti

İşleri Başkanı

Başkanı

okumaya

ve

konuşma

Vakfımız

yapan

Mütevelli

Mehmet Nuri Yılmaz, dinimizin

verdiği

öneme

değinerek

"Mübarek

Kurulmuştur

bir ayda, mübarek bir günde, mübarek bir
yerde hayırlı bir iş için toplanmış bulunuyoruz.
Bugün mutlu bir gündür. Kitap fuarını açma
şerefine nail olacağız .
ilim; dinimizin üzerinde hassasiyle durduğu
bir konudur. Böyle mübarek bir ayda Hz. Peygambere "OKU!" emri inmiştir." dedi. Hiç bir
dinde kaleme yemin edilmediğini ve hiç bir
dinin ilk emrinin okumak olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Bizim dinimizde kaleme
yemin vardır, ilk emir "OKU" dur, bu da dinimizin okumaya, yazmaya, öğrenmeye verdiği önemi gösterir. lslôm medeniyeti kitaplar
üzerine kurulmuştur" dedi. Müslümanların tekrar eski medeniyetlerine kavuşmaları için çok
okumaları ve kitaba önem vermeleri gerektiğini de söyleyen Yılmaz, "kitaba layık ol-

TÜRKiYE DiYANET VAKFI
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tiyacı

duyarlar. Bu okuma ihtiyacını gidermek
amacıyla yayınevlerini biraraya getiren, kitapları biraraya getiren, bu fuarı organize eden
Türkiye Diyanet Vakfı'nı kutluyorum" dedi.
İlim

ve bilgi çağında yaşadığımızı, insanlanmızın ilim ve bilgiyle mücehhez olması
gerektiğini de söyleyen Ekinci, "Ülkemizde dini,
milli konuda fevkalade eserler vardır, bunlar
araştırılmalıdır, okunmalıdır.
Bunların derlenerek bu fuarda halkın hizmetine sunulmuş
olması son derece önemlidir" dedi.
duğu

önemi vermek lazım, ilgi göstermek
lazım, Kitlelerin geri kalmasında en büyük
amil cehalettir. Bu sebepten dinimiz okumayı,
öğrenmeyi emretmiştir. Kitap en güzel arkadaştır. Sizi hiç bırakmaz, yeterki siz onu bı
rakmayın." dedi.
Mehmet Nuri Yılmaz konuşmasının sonunda, kitap fuarının hayırlı olması, yetişen
nesillerin alim getirmesi, ediplerin, şairlerin sayılarının çoğalması temennisinde bulundu.
Daha sonra bir konuşma yapan Orman Bakanı Hasan Ekinci de "Türkiye Diyanet
Vakfı'nın, Ramazan Ayı'nda düzenlediği dini
yayınlar fuçmnın büyük bir görev ifa ettiğini
belirterek "gençlerimiz, yaşlılarımız okuma ih-

milletimize ve halkımıza hayırlı,
uğurlu olmasını dileyen Orman Bakanı Hasan
Ekinci fuarın açılışını yaptı. Diyanet İşleri Baş
kanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'la, Orman Bakanı Hasan Ekinci standları tek tek gezerek yayınevlerine
başarılar dilediler.
Bu

fuarın

Bu yıl Ankara'da 18 Şubat - 9 Mart, istanbul'da 19 Şubat - 9 Mart tarihleri arasında
12.'si düzenlenen Dini Yayınlar Fuarına Ankara'da 115, lstanbul'da ise 150 yayınevi iştirak
etti. Fuarda yayıncılar okuyuculara % 20-40
arası değişen oranlarda indirimli satışlar yaptılar. Bu yıl da Dini Yayınlar Fuarı'na ilginin
bihayli fazla olduğu gözlendi.

HABER BÜLTENİ
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TüRK KüLTÜRÜNDE TiRE'' SEMPO.ZVUMU
İstiklal

Marşının

sonra,
protokol konuşmalarının
yer aldığı açılış bölümünde bir konuşma
yapan Tire Müftüsü ve
T.D.V. Tire Şubesi Baş
kanı Gıyasettin Bilici,
okunmasından

katkılarından

dolayı

D.E.Ü. tlahiyat Fakültesi
Dekanlığı'na,
T.D.V. Genel Merkezine, Tire Belediyesine
ve tebliğ sunan öğretim
üyelerine teşekkür etti.
Camileri, medreseleri,
hanları, hamamları ve
kütüphaneleriyle
tarihte önemli yeri olan
Tire'nin, böyle ilmi bir
toplantıyla genç nesle
tanıtılmasına vesile oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.
Diyanet Vakfı Tire Şubesi'nin öncülüğünde Dokuz Eylül Üniversitesi llahiyat Fakültesi
Dekanhğı'nın katkılarıyla "Türk Kültüründe Tire"
Sempozyumu yapıldı. Tire Belediyesi ve yerel sanayi
kuruluşları da şubemizin bu faaliyetine destek verdiler.

Türkiye Diyanet Vakfı adına konuşan Yayın
Kurulu Başkanı Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay;
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi olarak bu tür
toplantılara dalına destek verdiklerini, birçok yerde
vakıf şubelerinin bu konuda öncülük ettiğini ve
takdir topladığını söyledi.

Düzenlenen sempozyuma çeşitli üniversitelerden
40'a yakın bilim adamı katıldı.

Sempozyumun ilk oturumunu Tire'li bilim adamı
Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Rafet Saygılı yönetti. Oturuma başlamadan önce yaptığı konuşmada,
böyle tarihi bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için
Tire'li hemşehrilerini tebrik etti. Bir çok tanınmış
şahsiyet yetiştirmiş olan Tire'de bu geleneğin devam
etmesini ve kültür değerlerine sahip çıkılmasını diledi.

Türkiye

Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu
döneminde Batı Anadolu'nun önemli yerleşim merkezlerinden olan Tire llçesi'nin sahip olduğıı Türklslam kültür değerleri, Türkiye Diyanet Vakfı Tire Şu
besi'nin öncülüğünde düzenlenen "Türk Kültüründe
Tire" sempozyumunda bilim adamları ve yetkililer
tarafından dinleyicilere tanıtıldı. 2 gün süren ve yedi
oturum halinde yapılan sempozyuma 40'a yakın
bilim adamı katıldı. Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 71. yıldönümü kutlamalarının yapıldığı 4
Eylül 1993 tarihinde başlayan oturumlara Tire halkı
büyük ilgi gösterdi.

Sempozyuma Türkiye Diyanet Vakfı Dış Hizmetler ve Bağlı Kuruluşlar Koordinatörü Niyazi Baloğlu ve Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay katıldı.

Sempozyumun ikinci gününde yapılan tbn-i
Melek oturumu büyük ilgi gördü. 14. yüzyılın ta. nınmış alimlerinden olan ve yurdun çeşitli kütüphanelerinde birçok kitabı bulunan tbn-i Melek'in
ilmi muhiti ve yeri konulu tebliğler, Osmanlı bilim
coğrafyasına da önemli ışıklar tuttu.
Sempozyum süresince Tire Belediyesi'nin tanıdığı
imkanlarla şehrin tarihi ve turistik yerleri guruplar
halinde gezildi. Arif Biçer ve arkadaşlarının verdiği
Tasavvuf Musikisi Konseri ile sona eren sempozyum
Tire ve çevresinde memnunlukla karşılandı.

ORTA-ASYA ve B_____. . . .,...-_. ___A
, TÜRii-İSWI MİMARİSİ FOTOGRAF SERGİSİ
KAV.SERİ, İZMİR, ANTALYA ve İSTANBUL'DA
BÜYÜK ·İLGİ GÖRDÜ

Kayseri'de tarihi
Gevher Nesibe
Tıp Tarihi Müzesi'nde
düzenlenen
serginin açılışına
kalabalık bir halk
topluluğu katıldı.

Vakfımız tarafından :

ilki Ankara'da açılan
"Orta-Asya ve Balkanlar'da Türk-İslam Mimarisi" konulu fotoğraf sergisinin ikincisi, Kayseri ilimizde Vakıf Şubemizin gayretli çalışmaları neticesinde Gevher Nesibe Tıp Tarihi
Müzesinde sergilendi. ,
Kayseri Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim
Kumlu Başkanı Necmetp.n Nursaçan'ın gayretli
çalışmaları neticesinde, ;seıçuklular döneminde
1206 yılında inşa edilen Gevher Nesibe Tıp
Merkezinde sergilenen · mimari eserlerin fotoğrafları Tıp tarihi müzesiyle büyük bir uyum
sağladı. "Orta-Asya ve Balkanlarda Türk-İslam
Mimarisi" konulu fotoğtaf sergisinin Kayseri'de
açılacağı haberi, _ilgililerde sevinç ve heyecan

uyandırdı.
toğraf

Kayseri

sergisinin

donatılmış,

İlinin

afişleri

bütün caddeleri fo-

ve bez

pankartlarıyla

yerel gazeteler ve televizyonlarda

sergi halka duyurulmuştur.
Orta-Asya ve Balkanlarda Türk-İslam Mimari
Eserleri" konulu

fotoğraf

sergisi 12

Şubat

Cu-

martesi günü düzenlenen bir törenle Kayseri
halkının

istifadesine sunuldu. Törene Kayseri

Müftüsü ve
kanı

Vakfımız Şube

Yönetim Kurulu Baş

Necmettin Nursaçan'm

kili A.Nevzat

Dalkıran,

Vali

yanı sıra

Vali ve-

yardımcısı,

amirleri ve kalabalık bir topluluk katıldı.

daire
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İnsan Hakları

Havarilerine
En Güzel Cevabımız Bu Eserlerdir
inançlarını, düşüncelerini, taşa, toprağa şekil vererek abideleştirmişler ve sernbolleştirmişler.
Kur'an'da en fazla geçen ayet Bismillahirrahmanirrahlm11. Rahman olan, rahmeti herşeye
şamil olan Allah inancımız, şadırvanlarla, çeş
melerle,
selsebillerle,
hastanelerle,
imarethanelerle, köprülerimizle ne güzel ifade edilmiştir" dedi.
11

Fotoğraf

sergisinde yer alan eserlerin insanlar
hep merak edildiğini ve şimdi bu
eserlerin I<ayseri'de halkın istifadesine sunulduğunu belirten Nursaçan, "Anadolumuzu
aydınlatan Ahmet Yesevi Hazretleri'nin herTören münasebetiyle bir konuşma yapan tı
Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Baş
halde türbesini merak ederdik. I<ur'an'dan sonra
kanı Necmettin Nursaçan, tarihi eserlerin öneen muteber kitabımız Sahihi Buhari'nin mümine ve gelecek için bir belge niteliği taşıdığına
ellifi, milletimizin sinesinden çıkmış, tsıam dündeğinerek "Yaratılıştan maksat, yaratanı tazim,
yasında haklı olarak büyük bir şöhrete sahip
yaratılmışa şevkat ve merhamet etmektir. Maolmuş, İsmail Buhari Hazretlerinin evini, türlazgirt savaşı ile Anadolu'nun kapıları milbesini herhalde merak ederdik. Muhammed Şah
letimize açılınca, bu inancını, bu mefkuresini
Nakşibend Hazretlerinin türbesini merak ederabideleştirmiş ve sembolleştirmiş" dedi. Gevher
dik. Uluğ Bey'in rasathanesini de herhalde
Nesibe Tıp Tarihi Mümerak ederdik, hiç olzesini örnek gösteren
mazsa bu eserlerin foBatı dünyasında tecennün
Nursaçan, "İşte şu tarihi
edenler
hasta
insanlar
içine
toğraflarını biraz seeser de Kayseri'lilerin
cin girdi, artık bu iflah
vinçle, biraz da hüzünle
hüviyetidir, kültürüdür,
olmaz
diye
yakılırken işte
inceleyerek geçmişi yabenliğidir ve bir şereftir.
bizim
bu
abidemizden
şifa
dedeceğiz. Bosna-Hersek'in
1206 yazıyor üzerinde,
aranmıştır.
bir mahallesinde 1910'da
788 sene önce benim ecçekilmiş bir fotoğra fta
dadım insana değer vermiş, Allah'ın en değerli binası, Allah'ın halifesi
16 adet minare görülüyor ve bugün öyle bir vahdiyebilmiş, insan sağlığını hedef alan bu güzel
şet karşındayızki bugüne kadar Bosna-Hersek'te
abideyi meydana getirmiş. Batı dünyasında teecdadımızın elleriyle, tırnaklarıyla meydana gecennün edenler hasta insanlar içine cin girdi,
tirilen 800 cami yerlebir edilmiş, milli külartık bu iflah olmaz diye yakılırken işte bizim
türümüz, dini benliğimiz Avrupa'nın ortasında
bu abidemizden şifa aranmıştır.
hür dünyanın gözü önünde yok edilmek isO insanların hedefleri, mefkureleri, rıza-i
tenmiştir ve böylece insan hakları havariliği yabari idi. Allah'ın rızasını, Allah'ın hoş
panların da bu iddialarının boşa çıktılrı acı bir
nutluğunu kazanabilmek idi. Öyle bir ideal,
öyle bir mefkurenin peşinde oldukları için de
şekilde ortaya çıkmaktadır." dedi.
tarafından

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
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ATALARIMIZA
NE KADAR

SAYGI DUYSAK
AZDIR
Fotoğraf sergisi münasebetiyle bir konuşma
yapan Kayseri Vali vekili A. Nevzat Dalkıran da konuşmasına Türk ve İslam mimarisinin eşsiz eserlerini
görme ve geçmişe gitme imkanı sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür ederek başladı .

A. Nevzat Dalkuan "Bir toplumun geleceğe umutsahip çıkması ve onları korumasıyla mümkündür. Türk tarihinde, Osmanlı ve
Selçuklular döneminde atalarımız bu mimari tarzların yapılmasında ve bugüne kadar gelmesi için gayret gösterdikleri koruma faaliyetlerinde gerçekten
kendilerine minnet borçlu olduğumuz bir vakıadır.
Bu eserler bugüne kadar korunmuş, bizim neslimize
kadar yetişmiştir. Ancak haçlı zihniyetinin Türk ve
Müslüman toplumlarına karşı girişmiş olduğu ve günümüzde de bunun en ca nlı örneklerini gördüğümüz mücadele, yıllar öncesine kadar çeşitli tahribatlar, Türk ve lslaın toplumuna karşı onların
meydana
getirdikleri
eserlerden
intikam
almak gibi çok iptidai
bir intikam peşine girmişlerdir. Buna rağmen
la

bakması, geçmişine

atalarımız

başarıyla

Türk-tslam mimarisinin
en güzel örneklerini
güçleri yettiğince korumuşlar,
bugüne
kadar getirmişlerdir. Bu
bakımdan

atalarımıza

ne kadar saygı duysak,
ne kadar minnet duysak azdır. Geleceğe bakarken geçmişi düşünüp,

geçmişten

hız

alarak ileriye dönmek
gerekir.
Ancak günümüzde de elimizde
olmayan,
müslüman
kardeşlerimizin yanına,

edildiği ölçüde koşulamayan bir BosnaHersek ortamında daha

arzu

dün en güzel bir tarihi
köprümüz,
Mostar

Köprüsü tahrip edildi. Bu sergi, gidip görme
olmayanlara da bu kültür ve sanat eserlerini

imkanı

tanıma

imkanı vermiştir.

Bize bu eserleri kazandıran atalarımıza, minnet ve
sunuyorum ve bu sergi, Avrupa karşısında
gururlanabilmek, Türk-İslam inşası olarak nelere
muktedir olduğumuzu bir defa daha görerek kendimize olan güvenimizi yenilememize bir vesile olaşükranlar

caktır.

Bu vesile ile bu serginin açılışında emeği geçen
Türkiye Diyanet Vakfı'na çok teşekkür ediyorum."
dedi.
Konuşmalardan

sonra Vali Vekili A. Nevzat Dal"Orta Asya ve Balkanlarda Türk
lslaın Mimarisi" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Kayseri halkının beğenerek ve duygulanarak izlediği sergi bir hafta süreyle açık kaldı.
kıran

tarafından
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ANTALYA SERGİ NOTLARI
Vakfımız tarafında.q.

ilk defa 8 Aralık 1993 tarihinde Ankara Kocatepe Camii Konferans Salonu
Fuayesinde açılan aort_a-Asya ve Balkanlarda Türklslaın Mimarisi Fotoğraf Sergisi", Kayseri ve
lzmir'den sonra Antalya ilimizde de düzenlenen
bir törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
20 Nisan 1994 Çarşamba günü Antalya Güzel
Sanatlar Galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunulan fotoğraf sergisinin açılışını Antalya Valisi
Saim Çotur yaptı. Tören münasebetiyle bir konuşma yapan Vali Çotur, böyle muhteşem eserleri
birarada görmenin büyük mutluluk verdiğinden
bahisle, Osmanlı'nın :tarihte ölmez eserler yaptığını, bizlerinde bunlarla gurur duymamız gerektiğini ifade etti.
Antalya Müftüsü ve, Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Osman Müderrisoğlu'da sergide,
Bosna-Hersek1
Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, tian ve Türkmenistan da bulunan Ti.irk-İslam m~deniyeti eserlerinin seçkin
örneklerinin yer aldığını belirterek, Vakıf Şubesi
olarak, Orta-Asya'dan .Balkanlara tarihi mekan ve
kişilerle ilgili merala gidererek, kültür hayatımızda
yaşayan bilgileri fotoğraf sanatıyla Antalya'lılara
sunmaktan duydukları ·sevinci ifade etti.
20-30 Nisan tarihleri arasında Antalya'da sergilenen Orta-Asya ve Balkanlar'da Türk-lslam Mimari Eserleri Fotoğraf S:ergisine ilgi bihayli fazlaydı.
Bu tarihler arasında sergiyi 5274 yerli, 268 yabancı
olmak üzere toplam 5.~42 kişi ziyaret etti.

Güzel sanatların üç ana kolu "Edebiyat,
Musiki, Mimôri", ecdadımızın şahikalar meydana getirdi1'.Ji sahalardır.
Mimari, bunlar içinde birinci sırayı tutmaktadır.

Bu sergide, Balkanlardan-Çin Seddine
kadar uzanan büyük bir co1'.Jrafyada ata·
larımızın harikulôde eserlerini hayranlık, hasret ve hicranla temaşa ettik.
Tarlaya tohum serpercesine inşa edilen,
hayatın bütününü kucaklayan sayısız, em-

salsiz şaheserden sadece bir sanat galerisinin
salonlarına sığdırılanları bile her şeyi an·
!atmaya yetiyor.
Büyük, asil ve kahraman fakat bugün ta·
lihsiz bir milletin büyüklüğünü ve engin şefkat
ve adaletini anlatan bu eserler, kar·
şımızdakilerin ise kabal ı ğını, hoyratlığın ı , in-

sanlıktan uzak halini haykırıyor. Bosna·
Hersek'te yerlebir edilen 500 cami yanında,
yıkılan çarşılar, köprüler, kütüphaneler ve
benzeri insani, medeni eserler her şeyi anlatmaya yeter.
Bu sergiyi tertip eden Türkiye Diyanet
Vakfı'na ve güzel salonlarını bu sergiye tahsis

eden Güzel Sanatlar Galerisi yetkililerine şük
ranlarımı sunarım.

Hüseyin Tulpar

Orta-Asya ve Avrupa'da Türk-lslôm eser·
!erinin gerçekten ibret verici, incelik ve teknik
yönden ise uzun yıllar geçmiş olması, ayakta
kalması bizlerin gurur kaynağı olmuştur. Biz-

lerin gözlerini yaşartan, oldukları yerde kaderleri ile başbaşa ve yanlız kalmaları, kay·
bolmamak için, yok olmamak için direnmeleri,
kurtarılmak

ve

kullanı l mak

ıçın

yal-

varmalarıdır. Çin Seddinden Viyana'ya kadar

bu kültür eserlerin yayınlanmasında emeği geçenleri ve vesile olanları tebrik eder, başarıların ı n devamını dilerim.

Abdurrahman Güzel
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ANTALYA SERGİ NOTLARI •••
Orta-Asya'dan, Avrupa'ya onurlu Türk
damgasını perçinleyen şaheserler göğsümü kabarttı.
Taşa, ağaca,

çiniye ruh veren öncü sa·
natçıların, sabırl ı dehaların, soylu emeği beni
gizemli düşlere taşıdı.
Atatürk'ün "Ne Mutlu Türküm Diyene" özdeyişinin somutladığı tarihsel gerçekte adeta
yeniden yıkandım.
Yıkandım diyorum; bugünlerin kirletilen,
yozlaştırılan değersizliklerine nası l getirildik,
düşürüldük diye acılarda kahroldum!

"Medeniyet şahikasının merdiveni sa·
nattır!" Evet, Türk medeniyeti, emperyalistleri
boşuna tedirgin edip korkutmuyormuş.
Bu sergiyi izleyen her insan umarım bu bilinci yeniden yakalayacaktır. Fotoğrafın böy·
lesi bir sanat olabildiğini kanıtlayan imza sa·
hiplerine binlerce teşekkür ve yürekte kıvanca
dönüşen saygılar.

Abdullah Şanal

mirası

ölmüş

bir
milleti bile
ayağa

kaldmr.
Yeterki
tanıyalım.

Türkiye
Diyanet
Vakfı'na

teşekkürler.

Nuri Sezen

"Çok güzel. Umarım ki birgün gelirde
kendi gözlerimle görürüm.
11

Anita Delteraa Van de Repe

Hollanda

Thank you for the beautiful and ın·
formative photographes.
We are enjoy your beautiful country and
your nice, friendly people.

"Sizin bu güzel ve bilgi verici fotoğraf ser·
ginize teşekkür ederiz.
Güzel ülkeniz, iyi ve dost halkınızdan çok
memnun kaldık. "
Armide Brashears

Umut dolu yarınlar için "kökü mazide olan
ati!"ye selam olsun!

Bu kültür

Beautiful. 1 hope that there is a day, that 1
can see it with my own eyes.

Earl Brashears

Kaliforniya / U.S.A.
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Türkiye Diyanet Vakfı

IRAK'ta Yaşayan Türkmenlere

GIDA VARDIMI

Yaptı

lunduğunu belirterek, 36.
paralelin altında yaşayan
Türkmenlerin çok zor bir dö, nemden geçtiğini söyledi.

Türkiye'den gidecek yarbir p rograma bağ
lanması gerektiğini belirten
; Hasan Özrnen, bölgenin sera. tejik durumunun Türkiye için
önemli olduğunu anlatarak,
; Türkmenlere yapılan ilk yar, dımın Türkiye Diyanet Vakfı
· tarafından sağlandığını söyledi.
dımların

Vakfımız

Genel Müdürü

Şevki Özkan'cla, Vakfın imVakfım ız tarafından,

içinde açlık
ve hastalık tehlikesi altında )rak'ta yaşayan
Türkmenlere, 13 ton gıda yarqunı ve 3 tır dolusu giyim eşyası gönderildi.
Şeker,

zor

şa~-rlar

un, nohut, makarna, ,
süt tozu ve s ıvı yağdan oluşan
yardım
paketlerinin
yüklenmesi sırasında hazır bulunan Irak Milli Türkmen Partisi Genel Sekreteri Hasan
Özmen; Irak'ta uygulanan
ekonomik ambargodan dolayı
ekonominin tamamen dur- ·
d uğunu , FAO'nun son yayınladığı
raporda, Irak'taki
açlık ve sefaletin Afrika'dan
daha kötü durumda olduğunu, Irak yönetiminin de
aynca Türkmenlere baskı ve
yıldırma giriş imleri içinde bu

kanları
Iraklı

ölçüsünde ezilen ve yaşama savaşı veren
Türkmenl~re yardıma devam edileceğini

beliıterek "dileğiiniz, kardeşlerimizin çektiği sı
kıntıların

bir an önce sona ermesidir." dedi.

TÜRKİYE DİYANET VAKFl
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Türkiye Diyanet Vaktı'nın Yeni Misafirhanesi
Ankara'da Hizmete

Başladı
Habil Acar

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- -- - - - Müdür

Türkiye Diyanet Vakfı Misafirhanesi, DikBu bina Vakfımızın bir kuruluşu olan
men'deki yeni ve modern binasında hizmete KOMAŞ A.Ş. tarafından 6 ay gibi kısa bir zamanda tamir, tadilat ve onarıma alınarak 1994
girdi.
1989 yılından beri Küçükesatta kiraladığımız yılının Ocak ayında tamamlandı.
bir binada yürütülen misafirhane hizmetleri,
bundan böyle mülkiyeti Vakfımıza ait olan modern binada yürütülecektir.

Türkiye Diyanet Vakfı Sosyal Tesis Müolarak l Şubat 1994 tarihinde taşınma
işlemimizi gerçekleştirerek 8 Şubat 1994'ten itibaren misafirlerimizi kabul etmeye başladık.
dürlüğü

Ankara'ya gelen din görevlilerimiz ile yakınları, hiç yabancılık çekmeyecekleri, sanki
Yeni binamız 40 yatak odası ve banyosu, yekendi evlerindeymişcesine rahat, sakin ve huzur mekhanesi, Ankesörlü telefonu, lobisi, mescidi,
bulabilecekleri misafirhanemizde artık misafir TV seyretme imkanı, çay, kahve, meşrubat ve
edilecekler.
kahvaltı seıvisi gibi imkanları ve anayol üze-

Misafirhanemizin faaliyete geçtiği ilk yıldan rinde olması sebebiyle de her an dolmuş, otoitibaren barındırılan misafirlere ait döküman büs ve taksi bulunabilmesi gibi avantajlarıyla
aşağıda sunulmuştur.
din görevlilerimize layık bir misafirhanedir.
1989 yılında 9. 220 kişi,
Odalarımızın hepsi müstakil olup, banyoları
1990

9.819

kişi,

1991

14.893

kişi,

oda içerisindedir. 10 adet 3 kişilil<, 30 adet 2 kişilik yatak odalarımız mevcuttur.

Misafirhanemizin kolayca bulunabilmesi açı
sından aşağıdaki adres ve telefonlar ile krokinin
1993
" 21.952 kişi
mutlaka sayın din görevlilerimizin not defolmak üzere misafirhanemizde 5 yılda topterlerinde bulunmasında büyük fayda ve kolam 72.800 kişi barındırıldı.
laylık
olacağını
hatırlatmak
isteriz. MiHer yıl misafir sayısı aıtan ve son yılda
safirhanemiz Kızılay'a 2,5 km., Kocatepe
22.000'e ulaşan misafirlerimize kiralık bir binada
Camiine ise 3 km. mesafededir. Kızılay'dan her
böylesine önemli bir hizmeti yürütmenin ne d~rece zor olduğunu bilen Vakfımız yönetimi, dakika dolmuş ve otobüs bulmak mümkündür.
Sayın misafirlerimizin gelmeden önce muthızla misafirhane olmaya elverişli bir arsa veya
laka
telefonla rezervasyon yaptırıp yer ayırt
bina arayışına girdi. Nihayet 1992 Ağustos ayın
da Dikmen'de böyle bir bina bulundu ve sa- maları gerekmektedir. Aksi halde geldikleri
tınalındı.
zaman yer bulamayabilirler.
1992

Adres :

16.916 kişi,

Dikmen Caddesi No: 137 Dikmen / Ankara
(Dikmen İlker Mahallesi, Atatürk Sitesi veya Keklik Pınarı otobüs ve dolmuşları misafirhanemizin önünden geçer) Misafirhanemiz 6. durakta inildiğinde 100 metre ileride soldadır.

Telefon : (312) 480 02 38 ve 480 06 71

HABER BÜLTENİ
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Halıur

Hac Konaklama Tesislerimizde

IRAKLI SIGINMACILAR KALIYOR
ımak

ili Silopi İlçesinde Vakfımızın
Habur Hac
Konaklama Tesislerinde Bannan
3500 Irak'lı sığınmacıların çocukları için, Silopi Müftülüğü ve Vakfımızın Şirketi Gintaş AŞ. Hac Konaklama

'·
akfımız tarafından Şırnak İli

Silopi ilçesinde,

hacılarımızın

İşletmesince 4 aylık bir Kur'an kursu açıl

konaklamasını sağlamak

dı, masrafları Gintaş AŞ.

cıyla

kursa yaklaşık

ce karşılanan
300 çocuk devam etti.

Kursun tamamlanması üzerine Habur
Hac Konaklama Camii'nde bir merasim
düzenlendi. Törende başanh olan çocuklara Silopi Müftülüğü ve Hac Konaklama Tesisleri İşletmesince çeşitli hediyeler verildi.

ama-

kurulan' Habur Hac Ko-

naklama Tesislerini İpgiltere Büyükelçisi
Sayın

P .J. Goulden ziyaret etti. Ziyaretleri

esnasında

tesislerimizi gezen büyükelçi,

böyle büyük ye güzel eserler veren Vakfımıza insanlık adına teşekkür

etti.

Habty' Hac Konaklama tesislerimizde
halen 3500 civarında Kuzey Irak'tan ülkemize gelen

sığınmacılar

bulunuyor.

Resimde:
Habıır

Hac Koıuıklama Camii'ııde

Silopi Miijiiisii Abdııllalı Kaplaıı
ve
Halmr Hac
t.~ıerme

Koııaklaııuı

Tesi.f/eri

Miidiirii Mıısrafa Gelici

iiğreııci/ere

hediye verirken ı?iirii/ayor.
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Türkiye Hafizlık Yarışnıası

iZMiR'de Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye Hafızlık Yarışması bu yıl İzmir'de yapıldı.
İzmir'in

tarihi Hisar Camii'nde kalabalık bir
cemaatin takip ettiği yarışma, diğer camilerden
de kapalı devre TV yayını ile seyredildi.

Ülkemizin 12 bölgesinden seçilen hafızların
katıldığı yarışma Diyanet İşleri Başkanlığı Din
Eğitimi Dairesi Başkanı Şükrü Öztürk'ün konuşmasıyla başladı. Konak Müftüsü Ahmet
Bulut'un takdim ettiği programda Diyanet İşleri
Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi
Turhan Baycan ve Nevzat !3üyüksarıkulak ile 9
Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Hüseyin Görgülü jüri olarak görev
yaptı.

Yarışma

sonunda birinciliği İstanbul Sultanbeyli Kur'an Kursu öğrencisi Mustafa Öztürk
aldı. Vakfımız tarafından birinci olan öğrenciye
10 milyon TL., Türkiye Diyanet Vakfı Konak şu
besi tarafından da 2,5 milyon TL. ödül verildi.
Ayrıca,

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2.
olan hafız öğrenciye 7,5 milyon TL., üçüncü olan
öğrenciye 5 milyon TL., yarışmaya katılan diğer
öğrencilere de 3,'er milyon TL. ödül verildi. Ödül
törenine katılan ve tören münasebetiyle bir konuşma yapan Vakfımız Hayır İşleri Müdürü Abdulkadir Hacıismailoğlu, hafızları Kur'an bülbülleri olarak gördüğünü ifade ederek, Türkiye
Diyanet Vakfı'nın 1975 yılında kurulduğunu, 889
şubesiyle dini ve hayrı işlerde öncülük yaptığını
söyledi. Türk-İslam beldelerinde hertürlü sosyal
ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini
vurgulayan
Hacıismailoğlu,
hafızlık
yarışmasında dereceye giren öğrencilerden imamhatip lisesi ve ilahiyat fakültesinde okuyacaklar
ile master ve doktora yapacaklara Türkiye Diyanet Vakfı tarafından burs verileceğini de söyledi.
Yarışma

sonunda,

yarışmaya katılan

öğrencilere Vakfımız yayınlarından

rildi.

bütün
hediyeler ve-
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Vakfımızın Davetlisi Olarak Özbekistan'dan
30 Kişilik Heyet Ülkemize Geldi
Özbekistan Din işleri Komitesi İkinci Başkanı Sabircan Nurmatov'un

başkanlığındaki

heyet, Diyanet

İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı

Mehmet Nuri Yılmaz' ı da ziyaret ederek bir süre görüştü. Özbekistan Din İşleri Komitesi İkinci Başkanı

Sabircan Nurmatov, Özbekistan'da bir yıl önce kurulan Din işleri Nezareti'nin gerçekleştirdiği faaliyetleri ve Özbekistan'daki dini hayat hakkında
bilgi verdi. Diyanet işleri Başkanı Mehmet Nuri Yıl 
maz'da Özbekistan'a maddi ve manevi bir çok yardımda bulunduklarını, Kur'an-ı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Ülkemizdeki
dini, sosyal ve ekonomik hayat hakkında bilgi sahibi
olmaları,

ülkemizdeki dini

öğretim

ve

teşkilatlar

müesseselerini

ile din

yakından

eğitim

tanımaları

ve imam

gönderildiğini

Kerim, dini kitaplar

ifade ederek

yardımların

bundan sonra da artarak devam edeceğini söyledi.
Özbekistan Heyeti daha sonra Devlet Bakanı

amacıyla Özbekistan din görevlilerinden oluşan 30

Necmettin Cevheri'yi de ziyaret etti. Devlet

kişilik

Necmettin

bir heyet ülkemize davet edildi.

Özbekistan heyetiyle bir toplantı yapan ve hegörüşen Vakfımız

yetle bir süre

Üyesi Yakup Üstün,
Diyanet İşleri Başkanlığı
ve

Vakfımızın

ve idari

teşkilat

yapısını,

Vak-

fımızın gerçekleştirdiği

faatiyetleri anlatalarak,
Türkiye'deki dini yaşantı hakkında

heyete

bilgi verdi. Özbekistan
Din

İşleri

Komitesi

İ kinci Başkanı Sabircan

Nurmatov'da Özbekistan'da mevcut dini yapıyı

anlatarak

dilerine

bu

Türkiye'yi
dıklarını

konuda

örnek

belirtti.

ken-

al-

Mütevelli Heyeti

Cevheri

Türk

cumhuriyetlerinin

mamına çeşitli yardımlarda bulunduklarını
yardımların

Bakanı

devam edeceğini belirtti.

ta-

ve bu
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Özbekistan Heyetine,
ülkemizi daha iyi

tanımaları

amacıyla İ stanbul , Konya,
İzmir, Çanakkale, Bursa ve

Ankara illeri gezdirilerek
buralarda bulunan
müftülükler, imam-hatip
liseleri, ilahiyat fakültelerinde
yerinde inceleme yapmaları
sağlandı.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
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NAHCIVAN' dan Davet Edilen Heyete
••

Ulkemiz Tanıtıldı

Nahçıvan'da

ilahiyat temayüllü okullarda öğ
renim gören 30 öğrenci, bu okullarda görev yapan
10 öğretmen ve Nahçıvan Televizyonundan 2 kişi
olmak üzere toplam 42 kişi, Türkiye'yi daha yakından tanıtmak, Türkiye' de eğitim veren imamhatip liselerini ziyaret ederek tanışmalarını ve var
olan Türkiye sevgisinin daha gerçekci temeller
üzerine kurulmasını sağlamak amacıyla Vakfımız
tarafından ülkemize davet edildi.
Vakfımızca

temin edilen bir otobüsle Iğdır'dan
Ankara'ya getirilen misafirlere Ankara' daki
imam-hatip liseleri gezdirilerek din eğitimi ve öğ
retimi hakkında bilgiler verildi.
Vakfımız

yöneticileri ile davetlilerin katıldığı
Nahçıvan'da eğitim ve öğretim
veren imam-hatip okullarının problemleri üzerinde duruldu. Vakfımızın imkanlar ölçüsünde
Nahçıvan'daki okullara maddi kaynak sağladığı
ve bundan sonra da yardımlara devam edileceği
toplantılarda

söylendi. Misafir

öğrencilere Kur'an-ı

Kerim ve

Vakfımızın basılı yayınları hediye edildi.

Nahçıvan'dan

gelen davetliler, Konya ve İs
tanbul illerimize de götürülerek buradaki imamhatip liseleri ile tarihi ve turistik yerler gezdirildi.
Gezi programı tamamlanan misafirlerimiz Vakfımızın temin ettiği araçla tekrar Nahçıvan'a götüri.Udü.
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Mütevelli Heyeti Üyesi Hayrettin Şallı

ve·

Genel Müdürümüz Şevki Özkan'la

Singapur Televizyonu Özel Mulakat Yaptı
Ülkemizi tanıtıcı mahiyette, kültürel ve turistik
yerlerin çekimini yapmak üzere Türkiye'ye gelen
Singapur Televizyonu heyeti

Vakfımızı

ziyaret etti.

Kocatepe Camii'nden çok etkilendiklerini belirten
heyet, Kocatepe Camii ve

Vakfımız

faaliyetleri

hakkında Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Hay-

rettin Şallı ve Genel Müdür Şevki Özkan ile bir
mülakaat yapt ı.

SUBELERİMİZİN FAALİYETLERİ
~

.

ASLANAPA
Temel

1

Atma
Töreni
/'

---~
BLACK RE PRO

Aslanapa Şubemizce, Karadeğin Köyü Camii'nin temeli düzenlenen bir törenle atıld ı .
Törene İl Müftüsü Nuri Güneş, Kaymakam V. Ramazan Şahin, İ lçe Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Yusuf Tuna, Müftü Yardımcısı Kamil
Turhan, Çevre lı Müftüleri, daire amirleri ve köylü vatandaşlar katı l dı.

Caminin temel atma töreni münasebetiyle

il Müftüsü

Nuri Güneş, Kaymakam V. Ramazan Şahin, Gediz Müftüsü

Servet

nuşmalardan

Ayd ı n

birer

konuşma

yaptılar.

Ko-

sonra Karadeğin Köyü Camiinin temeline

ilk harç konuldu.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
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Müftülük Sitesi
A~ıldı
Mülkiyeti
üzerine

Vakfımıza

inşa

edilen,

ait olan 51 o m2 lik arsa
müştemilatında

Kur'an kursu, müftülük hizmet

binası

bulunan müftülük sitesinin açılışı

cami,

kız

ve lojmanlar

yapıldı.

~

REFAHİYE Şubesi Personelinden Örnek Davranıf

Refahiye müftülük personelinden örnek davranış:

Refahiye

Müftülüğünde

görevli müftülük per-

soneli Müftülük hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi
amacıyla

kendi

imkanlarıyla aldıkları

sunu Türkiye Diyanet
müftülük hizmetlerinde

Vakfı

hizmet oto-

Refahiye

kullanılmak

Şubesine,

üzere teslim

ettiler.

BABADAG Müftülük Sitesi İnşaatı Devam Ediyor
ait Babadağ Müftülük Sihızla devam ediyor. Arsası ilçe hayırseverlerinden işadamı H. Mehmed Hilmi Erdoğan tarafından bağışlanan müftülük sitesinin
inşaatına 1992 yılı sonunda başlanmıştı. Babadağ
Vakıf Şubemizin önderliğinde, hayırsever halkımızın yardım ve destekleri ile kısa bir sürede
kaba kinşaatı bitirilen ve bu yıl hizmete açılması
planlanan müftülük sitesinin bünyesinde, müftülük hizmet binası, kütüphane, misafirhane ve
lojman bulunmaktadır.
Mülkiyeti
tesi inşaatı

Vakfımıza

HABER BÜLTENİ
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CANKIRI Subesi Müftülük Sitesi
#

#

İnşaatı Devam Ediyor
Mülkiyeti Vakfımıza ait olan, Diyanet İşleri Başkanı
ve

Vakfımız

maz'ın

meli

da 2

Mütevelli Heyeti
Mayıs

atılan Çankırı

Başkanı

1993 tarihinde

Mehmet Nuri

katıldığı

Müftülük Sitesi'nin

Yıl

bir törenle te-

inşası hızla

devam

ediyor.
Vakıf Şubemizin

üstün gayretleri ve 1993

yılı

içe-

risinde halkımızca yapılan ayni ve nakdi yardımlarla
kaba

inşaatı

bitirilen sitenin bu

yıl

içerisinde hizmete

açılması planlanmaktadır.

FETHİYE

Müftülük
Sitesi
Hizmete
Hazır

Şubemizin

Fethiye
ticesinde,

kısa

sürede

gayretli
yapımı

çalışmaları

ne-

tamamlanan Fet-

5700 m2'Iik bir bahçe içerisinde, 2
inşa

mete girecek.

tülük hizmet birimleri

Kurumu, bir çok
kazanmıştır.

kuruluş

ve

vatandaşların

takdirini

toplantı

kü-

salonu, Kur'an kursu V'? müf-

tüphane,

uygun olarak yapımı tamamlanan site Özel Çevre

olarak

edilen müftülük sitesi bünyesinde,

hiye Müftülük Sitesi önümüzdeki günlerde hiz-

İki yıl gibi kısa sürede Akdeniz mimarisine

katlı

bulunmaktadır.

1.400.000.000.-TL.'ye malolan Fethiye Müftülük Sitesi'nin
laması

ahşap doğraması

ve

Vakfımızın iştiraklerinden

rafından yapılmıştır.

ahşap

kap-

GİNTAŞ ta-
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ASLANAPA - ASLANBEY Camii İbadete Acıldı
#

luluk

duyduklarını

belirterek,

"emeği geçenlerden Allah
razı olsun" dedi. Kaymakam

Feyzullah Özcan'da; Bu
cami açılışının birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu
ifade ederek caminin dolup
taşması temennisinde bulundu.
İlçe Müftüsü Yusuf Tuna;
Aslanapa'nın "Kurtuluşa yürüme" adımların ı attığını, bi-

rinci adımın; Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait
binada Kütahya'ya bağlı
imam-Hatip Lisesi şubesinin
açılması, ikinci adımın; bu
caminin açılması, üçüncü
adımın da; yine mülkiyeti
Türkiye Diyanet Vakfına ait
arsa üzerine kabası bitirilen
iki inşaatın -Müftülük Sitesi ve Camii- hizmete
başlamasıyla olacağını belirtti.

Mülkiyeti Vakfımıza ait 206 m2 iç alanı olan
Aslanapa Aslanbey Camii ibadete açıldı.
Camiin

açılışına

Kütahya Müftüsü Nuri

Güneş,

İlçe Müftüsü Yusuf Tuna, İlçe Kaymakamı Feyzullah Özcan, daire amirleri ve kalabalık bir halk

ASLANAPA MÜFTÜLÜGÜ PERSONEUNIN ÖRNEK DAVRANIŞ I

Aslanapa müftülüğünde görevli personelin katmüftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere
Wearnes 486 SX-25 Upgrade Slim marka bilgisayar ve yazıcı alındı. Müftülük personelinin katkılarıyla alınan bilgisayarın müftülük hizmetlerinde
çok faydal ı olacağı ve işlerin daha hızlı yürüyeceği
bildirildi.
kılarıyla

topluluğu katıldı.

Kütahya Müftüsü Nuri Güneş, tören münasebetiyle yaptığı konuşmasında, caminin temelinin atılmasından sonra yedi ay gibi kısa bir
zaman içerisinde açılışını yapmaktan büyük mut-

*

SÜTCÜLER Müftülük Sitesi Hizmete Girdi
#

Mülkiyeti Vakfımıza ait 630 m2 arsa üzerinde
160 m2 olarak 1989 yılında inşaatına ·başlanılan,
. şubemizin gayretli çalışması ve çevrenin desteğiyle 3 kat olarak inşa edilen ve hizmete giren
Sütçüler Müftülük Sitesi, ilçede müftülük hizmetlerinin uygun bir mekanda ve daha iyi yürütülmesini sağladı.
Müftülük sitesinin; Birinci katında Kız Kur'an
Kursu, ikinci katında toplantı salonu ve Müftülük
hizmet birimleri, üçüncü katında ise 2 lojman bulunmaktadır.

HABER BÜLTENİ
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AKINCILAR Subemizce
#

Kısa .Zamanda Yapılan İşler
halkın yanı sıra Neşet Yıldız

panyaya

öncelikle Müftülük bürosunun ihtiyacı olan
faks ve bazı demirbaş eşyalar alındı.

ilçe Müftüsü ve Vakıf Şube Başkanı Erdem
Korkmaz, bu yardımlardan memnunluk duyduklarını, bunun karşılığında halka ve 32 köye
daha iyi hizmet götüreceklerini belirtti.

Müftülük için oto
başlatıldı.

Umulanın

alımı

hususunda kampanya
ötesinde ilgi gören kam-

1 AYDA 4 CAMİ iBADETE AÇILDI
Gediz ilçesine bağlı, Erdoğmuş Beldesi Yeşil
Camii, Abide Köyü Şehitler Camii, Sandıklı Köyü
Güney Yaka Mahalle Camii ve E.Gediz Kasabası
· Gazenferağa Camii düzenlenen törenlerle ibadete
açıldı.

açılışı

münasebetiyle ko-

nuşı:na yapan Gediz Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı Servet Aydın, camilerin top-

önemine değinerek
hayırsever halkın yardımlarıyla daha bir çok cami
yapıp ibadete açacaklarını belirtti.
lum

hayatındaki

yeri

adamı tarafından da 110.000.000.-TL. ' lık yardım
yapıldı.

•
GEDİZ MÜFTÜLÜGÜ

BÜYÜK HİZMET YARIŞINDA

Törenlerde camilerin

isimli bir

iş

Yeni ilçe olan Akıncılar'da 1992 yılında kuruluşu tamamlanan Vakıf Şubemiz kısa zamanda
büyük işler başardı.

ve

HİZMETİÇİ EGİTİM SEMİNERİ
Gediz Müftülüğü'nce , merkez, kasaba ve köylerdeki
imam-hatib ve müezzin-kayyımlar olmak üzere toplam
109 din görevlisine hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Düzenlenen seminerde, Gediz din görevlilerinin
Kerim, dinı bilgiler, beşeri münasebetler,
kanun ve mevzuatlar hakkındaki bilgileri tazelendi.
Kur'an-ı

Y. Gediz ve E. Gedi.z Merkez Kur'an kurstamamlayan biri kız,
sekiz öğrencinin hafızlık merasimi yapıldı.
Ayrıca

larında 1992-1993 yılında hıfzını

Kur'an-ı Kerim'den okunan aşrı şerifle başlanan törende bir konuşma yapan Gediz Müftüsü Servet Aydın,
Kur'an kurslarının çağın teknolojisine uygun olarak inşa
edildiğini belirtti. Aydın, Kur'an kurslarında okuyan öğ
rencileri ve çocukların yetişmesinde büyük çaba sarfeden öğretmenleri tebrik etti.

TÜRKİYE DİYANET VAKFl
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ÇINAR

Diyarbakır'ın Çınar

Müftülüğü

Cami

Loimanı

Mollapolat Köyünde, cami

imam-hatibi Kadri Yavuzel'in üstün gayreti sonucu cami
köy

lojmanı yapıldı. Müftülüğün teşviki

imamının

gayretli

çevre köylerinin

çalışmaları

yardımı

ile cami

ve

neticesinde
lojmanı

ta-

mamlandı.

'

ERGANİ Şubesi

Müftülük Sitesi
Hizmete AJıldı

Mülkiyeti

Vakfımıza

ait Ergani

.Müftülük Sitesi'nin inşaatı halkımızın
b,üyük destek ve gayretleri sonucu
kısa

sürede bitirilerek hizmete

Müftüİük

Sitesinin

açıldı.

müştemilatında

cami, Kur'an kursu ve lojmanlar bulunmaktadır.

HABER BÜLTENi
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SEHİTKAMİL
#

Müftülük Sitesi
in,aatı Hızla

t

Devam Ediyor

Vakfımız Şehitkamil Şubesinin

ve

hayırsever

dımları

gayreti

vatandaşlarımızın

ile 1992

yar-

yılında yapımına baş

lanan

Şehitkamil

hızla

devam ediyor. Dört

planlanan

il

Müftülük Sitesi
katlı

inşaatı

olarak

Müftülük Sitesinde; Kur'an

kursu, misafirhane, lojman,

yayınevi,

din

görevlileri lokali, kütüphane, cami ve

şa

dırvan

olacak.

İnşaatı hızla devam eden müftülük sitamamının

tesinin

bu

yıl

hizmete girmesi

beklenmektedir.

ÇATALPINAR Müftülük Sitesi
Mülkiyeti

Vakfımıza

ait

Çatalpınar

Müftülük Si-

tesi'nin idari bölümü, düzenlenen bir törenle hizmete

açıldı. Hayırsever işadamı Hacı

destek ve

katkılarıyla,

Vakıf

Ali

Eriş'in

Şubemizin

ön-

cülüğünde inşa edilen Müftülük Sitesi'nin açılış tö-

renine, ilçe kaymakamı Mehmet Atasay, ilçe Müftpsü Zati Özyurt ve kalabalık bir topluluk katıldı.
İlçe kaymakamı Mehmet Atalay tarafından açılışı
yapılan
dırvan,

müftülük sitesinin

müştemilatında

idari bina ve lojmanlar bulunmaktadır.

şa

Tamamlandı

Türk-İslam

eserleri
fotoğraflarla sergileniyor
• J Gelecek için belge niteliği taşıyan,

V

Orta Asya ve Balkanlarda Türk-!slam mimarisi isimli fotoğraf sergisi Ankara
Kocatepe Camii Konferans Salonu'nda açıldı.

ürkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan Orta
Asya ve Balkanlar'da Türk-lslam Mimarisi
sergisi büyüi< ilgi topluyor.

T

168 foto§raf
Büyük öneme sahip mimari eserle rin fotoğraflarla
halka gösterilmesini amaçlayan Türk Diyanet
Vakfı bu amaçla 168 adet eser toplamış.
Ş,ergideki fotoğraflan, Ankara
Universitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakiiltesi
Öğreti m Üyesi Prof. Dr. Oluş Ank, Prof. Dr.
Mehmet Hengirmen, Doç. Dr. Nusret Çam ve Yrd.
Doç. Mehmet lbrahim çekmiş.
Bosna Hersek'ten

Birç<>l)u artık resimlerde yaşıyor bu eserlerin. işte o ö·
nemli eserlerden biri otan Ahmet Yasevi'nin de rgahı.

Bu fotoğraflardan 16 adedi Bosna Hersek, 2'si

Arnavutluk, 3'ü Bulgaristan, 20'si Makedonya 4'ü
Kırg12istan, 12'si Azerbaycan, 60'ı Özbekistan, 4'ü
lran, 24'il de Yunanistan'da çekilmiş mimari
eserlerden oluşuyor.

Mostar Köprüsü
Gelecek için belge niteliğini ta,ıyan eserlerin
içinde {'!kılan Mostar Köprüsü nü, Ahmet
Yasevi nin Türbesi'ni, evıni ve dergahını, Uluğ
Bey'in de rasathanesini görebilirsin.iz.
Anlsara'daki Kocatepe Camii'nin konferans
salonunda izleyebileceğimiz bu sergi insanı
yüzlerce yıl IJtesinin Osmanlı, Selçuklu dünyasına
onların muht-ışem çizgilerine taşıyıveriyor.
Mutlaka izlenmesi gerek
diyoruz.
Siz de aynı dünyayı yaşayacaksınız.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın neşrertiği telif İslam Ansiklopedisi beklenenin üzerinde alaka gördü

ı ı Obin tirajlı ansiklopedi
• TOrklyo Dlyanot VDkf, B04kanı Toyyar AJtıkular;, vakfın
zor, ancak çek önomli bir görov üstlond~lni bcHrtorok,
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2. Dıni Yayınlar
Fuarı açıldı ..
. _Kültürıs.tıet- TOrkiye Diyanat Vakfı tarafından dCJzsnlanan 12.
Dını Yayınlar Fı.ıan Kocaıı,pq Ctımii avfusunda açıldı.
Konuyla ffgiN o/aısk TOrkiye Diyı,naı Vakfı'ndan yapılan açık
lam~a şu 91Jı?şl""' yor vorildi: 70rl< toplumunda CB/ıalatls savaş,
y6didsn ystmışıı bOtOn millsti okur ySZ1Jr hals gstiımı,. okuma alış
kanlı§ı ka.zandırma damı va millst olarak hepimizin id81Jlidir. Ancak
toplllf!"dS. kurum vo ldşilor olarak kitapların paha biçı7msz dq§orini
yoton kadar kavrayamadı§ımız ~lm6kt6dir. Bu g6rOşton fıa.
rskau~ .12: Dini Yayınlar Fuarının açılışı yapıldı
Binnc/$11983 yılında Ankıua'da dOzonforıon Dini Yayınlar Fuanna yayıncılar ve halkımız tarafından bOyOk ilgi g6starilmos/ Ozarioo 11 yıldır aralı/ı$ız olarak sOrdilriJ/mOş va bir galonok halinde bu·
gOnkiJ S8Viyeyı, gotirilmişlir. •
Bu arada yapılan açıklamaya. glx8; ·su yıl Ankara'da 18 Şubat9 Mart. lsıanbul'da 19 Şubat-9 Mart ıarihl•ri arasında 12.'si düıonfooocslc olan Dini Yayınlar Fuarına Ankara"da 1ı S. lstanbufda
İ$O 150 yayınsvi iştirak 6decektir. •
·
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SULTAN KABA

BEKLENEN V AKIT
(ANKARA)· Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafın
dan her yıl seçilen "Yılın
Vakfı" Unvanına bu yıl
Türkiye Diyanet Vakfı layık göıiildü.

"Kendi faaliyet alanı
na giren konulardaki
başarıları" nedeniyle Yı
lın Vakfı seçilen Türkiye
Diyanet Vakfı'na plaketi,
6 Aralık tarihinde düzenlenecek olan 11. Vakıflar
Haftası açılış töreninde
verilecek.
Bilindiği gibi 1975 fl·
lında dönemin Diyanet lş
leri Başkanı Dr. Lütfi Doğan tarafından kurulan
Diyanet Vakfı'nm şube
sayısı 878'~ ulaştı.
Diyanet işleri Başkanlı
ğı 'nın yurtiçi ve yurtdışın
da yürüttüğü hizmetleri
desteklemek amacı ile kuru lan Türkiye Diyanet
Vakfı, bu hizmetleri desteklemek üzere kuruluşun
dan bugüne kadar yaklaşık 383 milyar liralık
hareama a tı.

l,ıııı, bv yuatı vakim doHk vcrditım
h.atı.rh.ı~n Alıılı:ulıç , •uı:ıbıı '-Öyl(Jr
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Diyanet Vak:fı'ndan
Bosna'ya yardım
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TÜRKİYE Diyanet Vakfı, zor şartlar altında
mücadele veren Bosnalı Müslümanıar·a
ulaşuı:,lmak üıere, ~~ftülüklcr anıcı~ğı ile 329 bin
774 kilo gıda maddesı ılc muhıetif giyim eşyası
topladı. Yardım malzemeleri önce halya'ya
gotüıülccck. or:ıdan da gemi ile Bosna- Hersckli
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Müslünıanlar'a ulaşunlacak

tanıtı)'« •c ab,>ne oııınıan ,1;ıı
btnJ! ıd~,c ıc.1hırı cJ•)Oftar.
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ÖMERŞAHİN

(ZAMAN)-Ttırkiyc Oiyaııcı

A,\KARA
Vakf~ ror
alunda mücadele veren
Mu,lümanlar'a
üu,rc,

Bosnalı

Ş31\lar

ul aşunlmak

müfıutuklcr aracılığı ile yardım malzc=i
topladı. Diyanet işleri Başkanı ve Türkiye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı M.
Nuri Yılmaz tarafından 26.11.1993 gUnO ls-

uınbul. Bur..o, Balıkesir. Çorum. Konya. Edime. Samsun, Tekirdağ, Kırklareli, ~hir
ve Kınkk.alc müftülüklerine gönderilen• yazı
ile Bo,rıa-Hcrsek için yapılacak yardım çalışm:ılannın bG.ş13lllma:.ı istı,ndi. Müftülükle·
rin çalıımaJan sonucu. çcşi~i cins ve evsafta
topl:ım 329.774 kg. gıda maddesi ile muhıe-

lif giyim eşyası toplanu.
Yardım malzemeleri içerisinde 57 ton nohu~ 61 ton un. 36 ton pirincin y.ıııısıra. muhtelif ağırlıklarda 1.cytin. mctcimck. şeker, sabun. konserve. makama. peynir. ı;,ıy. tuz. fa.
sulyc yer atıyor. 492 çuval ku ll anılmış. 2.30
koli kullanılmamış giyim ~yası ile 9 bin çift
ayakkabı ve IO bin çifı mesh l.ı.stiği Bosrıa'ya gönderilecek y:ırdıml:ır ara'1nd3. Yetkililerden edinilen bilgilen: göre. toplanan
-yardım ırolz.emclcri önc-c İulya·ya götürillccelc. oradan gemi ile Bosna-Hcısckli MUslümantar·a ıe,;lim cdila:ck. Y:ırdımlann ıaş,n
m:ı.sı ve ıe,;liminin Diyanet V:ıkfı ycıkilileıi
nin gözetimi aJund:ı yapılacağı bildirildi.

Diyanet Valdı'ndan
Türkmenistan'a il<i cami

Diyane~ İşleri Başkanı M. Nuri Yılmaz, Türl<menistan'da Aşkabad Camii'nin inşa.
atında ıncelemede bulundu ve Kıpçak'ta Türkmenbası Camii'nin temelini attı

• Diyanet İşleri BaŞl<anı Mehmet Nuri Yılmaz, çeşi!li temas ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Türkmenistan'dan
sevinçli döndü. Ziyaretin ilk gününde
Türkmenistan'da yaptınl makta olan
Türkiye Aşkabad Camii ve külliyesi inşaatında incelemelerde bulunan Yıl
maz'a burada verilen birifıngte, inşaatın
üc yd içinde bttirileceği söylendi.

. -- - - -- -

'

HATIRAGONO
•

Yılmaz, ziyaretinin ikinci gününde
ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı
Sapar Murat Türkmenbaşı ile birlikle
Kıpçak obasında yaptırılacak Türkmenbaşı Camii'nin temelini artı. Ca·
m i tamamlandığında 3 bin 500 kişi
aynı anda ibadet edebilecek. Mehmet Nuri Yılmaz daha sonra Gökte·
pe katesinde 1881 'de şehit düşen
20 bın Türk men'in anıld ı ğı "Hatıra
Günü''ne katıldı

·-·
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HARC- KOYDU mcnıs
Diya_noı lşkri 11.ışk."" Mehmet Nuri Yılmaz,!sağ başta) Tül
t.m C umhurh,1~1'.\tu Sap;ır Murat Türkmcnb.\şı'nın d

ğum yeri olan Kıpc,,·i\k oha.;;,nd.1 y.1pıl,1<·,\k ol.rn <·;uninin temeline har(' koydu.

TDV ·
Kayseri'de
sergi açıyor
Kayaerl (Yeni Aaya)-TOrk·
lslwn sanatının şah<'Ser eserleri Kayeeri'de. dtiıenlenecek bir
sergi ile Kayserililerin ilgisine
sunulacak. Turkiye-lslam mimari ooerlerinden oluşan bic fo.
toğraf sergisi tlugün açılıyor.
Kayseri MO/tOsü ve Turkiye
Diyanet Vakfı Kayseri Şube
Başkanı Necmettin Nursaçan
Yeni Asya'ya yaplığı açıklama
da, daha önce Ankara'da açılan
sergide Tork,lsllım tarihinde
bOyOk öneme sahip eserlerin fo.
toğrenarı olduğunu belirtti.
Sergide yer alacak mimari
eoorlerin fotoğrafları hakkında
da bilgi veren Nursaçan Türklsl/ım kültürünün oomel taşları
niteliğinde olan Ahmet Yesevi
Yusuf Has Hacib, Uluğ Bey'~
ait yapıların fotoğrafları da olduğunu ifade etti.
Sergide yer alacak fotoğrafla.
rın tarihi birer belge olduğunu
dile getiren Nursaçan, BOGna'nın sembolO haline gelen ve
son Sırp sa ldırıları neticesinde
yıkılan Mostar KöprOsOnOn fotoğranarı da yer alacak.
Orta Asya ve Balkanlarda bu-

lunan 'l'Urk.1s13m min,an eser·
lerinin 167 adetinin sergilenefotoğraf
sergisinde
ziyaretler saat 8.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılabilecek.
Sergi Cumartesi gUnO Gevher
Nooibe Tıp Tarihi Müzesinde
düzenlenecek törenle Kayserililerin dikkatine sunulacak.
ceği

İslam

Eserleri
Fotoğraf

Sergisi
ANKARA- TUrkiye
Diyanet Vakfı tarafın. dan, Balkanlar ve Orta .
Asya Türk Cwnh~yeJlerindeki Türk-Islam
eserlerinin sergilendiği
bir fotoğraf sergisi açıl
d ı. Kocatepe Çamii
Konferans ·Salonu Fuayesinde açılan sergide,
A.Ü. Dil Tarih ve Coğ
rafya Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. M.Oluş
Arık, Yard. Doç.Dr.
Mehmet İbrahim, Tömer Başkanı Prof. Dr.
Mehmet ·Hengirmen_ve
A.Ü. İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Nusret
Çam tarafından çekilen
fotoğraflar yer alıyor.
Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan,
Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve
Türkmenistan'da bulunan Türk-İslam Medeniyeti eserlerinin sergilendiği fotoğraf sergisi 31
Aralık'a )(adar açık kalacak.

Diyanet Vakfı'ndan Bosna-Hersek'e yardım
Ur~iye Diyanet Vakfı, ağır ~ış şartlar_ın~_n mağdur olan _Bosna-Hersekli MüslümanT
lara 330 ton
720
19
çift
bulunuyor.
gıda maddesı,

kolı gıyım eşyası,

bın

ayakkabı yardımında

Diyanet İşleri Başkanı ve vakfın Mütc:velli Heyeti Başkanı Mehmet Nuri Yılmıız tarabugUn saat 10.00'da vakfın genci merkezinde dilzcnlcnccek basın toplantısıyla Y-M·
dımlar Bosna-Hersek BUyükelçisi Hayruddin Somun ve lstanbul Başkonsolosu Mu~tafa
Dzlagiç'c teslim edilecek. (ANKARA:Y-ercUman)
fından

Türkiye Uiyanet
Vakfı yılın

vakfı

seçildi

t:RDEMÇOISAN

(Ortadoğu)- TürOiyaneı Vakfı son yıllarda

ANKARA

kiye
ki başarılı çalışmalan sebebiyle
Vakıflar Genel Müdürlü!U Va.
kınar Meclisi ıanfınd:ın yılın en
boşanlı vakfı seçildi.
l 97S yılında kurulan vakıf, bugün TOrkiye~nin tüm il ve ilçelc·
rinde kurduAu 960 şubesi ile sosyal
killıürel
ve
e!Him
hizmeUerini sürdürüyor.
T/Jrkiye Diyanet Va.kfı'nın en
önen~i çalışma l an
arasında
CumJıuriyeı döneminin en büyUk
cami ve külliyesi o lan Kocaıepe
Canıii yer alıyor.
Fakir vatandaşlara giyecek ve
y_akacalc /ardınu, muhtaç ögrencılere eğıtım araç ve gereci t~n
oden Vakıf. Dini Yayınl ar Fuarı,
Kullu Dogum Haftası organizasyonl>nııı da yürütüyor.
Bağımsızlığına yeni kavuşan
Türk cumhuriyetleri ile çeşitli
Türk vo Müslüman cemiyeı leri,
ile çoşiıli Türk ve MüslUman
ıoplu luklanna yönelil< 4ini ve
nıilli yayın gönd~ren gıda, ilaç
ve n>.kdi yardımlarda bulunan
Türkiye Diy>ııet Vakfı aynca
yıırt dışında işçi ol•ral: çalışan
vaıand>şlnnnuzııı d• milli kimliklerinin nıuh:ıfazası için çalış·
nıal•nnı $ürdµr6yor.

12. Dini Yayınlar Fuan'nın ardından ...

Kitap, en etkili kültür aracı
MUSTAFA ÇAU$AN

Ba11n,.V•,m Dlrllit Gffltl Sdtıtri
1

11

n~r:.iı!
~.ı!t. ~~:
gcknilCİf- 980 ~nıın prılı·

mc

n"'-'ı ilkg~ korwmıı ~ ış:ın M)S

,~ l:(lm0ni7Mı

yaytftl:ır

kC'flt.likrim

kıo1ıı:c c!mdı. ye.nidtı'I N:m.iyC'e
m.ılOlmllk:ıdınıı.kiıapfu.ırtıhjıtıı

hiı~~ut::ı~~yıntıu

f11tı1'l;aır, ,J~:ı $0t'ltllln Anbn.. 1z·
mir tıaq,1:1 olM:ık üı(ff d1tcr b0rc1k

~~=~:r:;:~:~·~
f-,wlar. ya da m,Jlı:ılJi t'lftlnİ7A\)")n•
br ~l:irıdc «R'Y-'" C'\kn çııbpn:ı·

lıınb ,..,ıı.- tıt)c,;ı luıo •""Y"''-' net'
ri,-ıı ,-.yıa dıl'IİI Wllı\.ık , ıtıı:..-..tjla

nnı bu yotta C"nj(-.1:te cıtırlıi.
8uçcrçc1,·e&:zll:rcckıbtlc«!ımb.

en net ötnekkr: TUYAP kl&.ıp fı.wır•

iMi., ôımhı.wi)'d Kitap Kı,ıli)lı(i'nün
dil tcııtedi]f orga.ni ınyotıl:ır .

AFtl<S - fOREKS - FUGOR -

UFO - CNR 5-i'bıi ftmı:ıbınn ~ -

~tt:ı:ıı:1~:ı·,, utul\ ,urc

tek ~I. tek renk.il vt ıdt~ t;<>ll,Jll
bov g&tenıi ş,ekJi.nde cc,.ıııu, dlİ.
r»İl•nııçu bu fıwlırdıı biı mlkı.w
ç,c,t salililt yer vcnlit gibqd'i,
:

n~:~~1~:,,;ı,t~~;~~~

ııtbınnd ~ çok ~,ılıJilı: gc!nint~ll by·

"""'
"·
ııt ~ı~~~·~;:!.~;l,{::Tt~t:;:

l>iynnr:ı V:ıkfı wafı nıJ:ın ııı&:ıni.-.c.
cdıkn, l ~J Suı.:ın.11ıtnCC CMıiİ
\Y ı\tık:ırııı K~C'aınıi'ııdc,rr•

M. Asım Köksal, İslam Tarihi alanında hacimli çamlışmalanyla tanınan bir araştırmacı...
Vakhmızın Yayınları aras.ında neşredilen Peygamberler Tarihi de en çok okunan, ilgi duyulan kitaplardan
birisi...
Şimdi yeni bir araştırmasıyla okuyucularının karşısına çıkan yazar, Kitab ve Sünnet konusunu inceliyor.
Sünnet'le llgiU geUşlgüzel tartışmalann çok sık yapıldığı günümüzde, uzman bir araştırmacı kalemiyle
müslümanlığın nasıl Sünnet'slz olamayacağını, birinci el kaynaklar ışığında gösteriyor.
Kltab ve Sünnet, konuyla llglll birçok sorunun cevabını içermektedir.
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