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VAKFIMIZ 
KONYA ŞUBESİNCE 

İNŞA EDİLECEK OLAN 
HACIVEYİSZADE 

• • •• • • • CAMii VE KULLIYESININ 
YAPIM ÇALIŞMALARINA 

BAŞLANDI 

CAMİLER VE f Kemal GÜRA_N 
Genel Mudur 

CEMAATLAŞMA ŞUURU 

D iyanet İşleri Başkanlığımız yılın 1-7 Ekim tarihlerini lAMİ
LER HAFTASI olarak kabul ve ilan etmiş bulunmaktadır. 

Bundan böyle her yıl 1-7 Ekim günlerinde camileri_n toplum haya
tındaki yeri ve önemi halkımıza yoğun bir progr;ımla anlatılacak, 
hafta boyunca camilerimizin genel bir bakımı, onarımı ve temizliği 
yapılacaktır. 

Biliadiği üzere camiler, müslüman bir toplumun kalbi mesabe
sindedir. Müslüman toplumu diğer toplumlardan ayıran en önemli 
özellik, camiler ve miıraı-elerdir. Cam:ler, müslüman cemiyetin fert
lerini etnµında toplayan, onları cemiyetleştiren, cemaat/aştıran, bir
leştiren, kaynaştıran, millet haline getiren yerlerdir. Bu sebeple Di
yanet İşleri Başkanlığımn yılın belli bir haftasını camiler haftası ola
rak tesbit ve ilan etmiş olmasını Türkiye Diyanet Vakfı olarak mem

nuniyetle karşılamaktayız. Devamı 2. Sayfada 

Yıllarca Selçuklu Devletine Baş
kentlik yapmış olan tarih ve kültür ha
zinesi Konya'da Vakfımızın önderli
ğ inde, Cumhuriyet Türkiyemizin en 
önemli mimari eserlerinden birini 
teşkil edecek olan " Hacıveyiszade 
Camii ve Külliyesi " nin yapım çalış
malarına başlanıldı. 

8000 m2 lik arsa üzerine yapılacak 
cami ve külliyenin 3000 m2 inşaat 

alanı bulunmaktadır. Bunun 1000 
m2'sinde cami, diğer kısımlarında ise 
Müftülük külliyesi, Kütüphane, kon
ferans salonu , gasilhane morg ve ki
tap satış yerleri yer alacaktır. 

Osmanlı Mimari tarzına göre inşa 
edilecek olan camiin, 3'er şerefeli 
dört minaresi olacaktır. 
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CAMI ER lı'E CEi\itAATLAŞMAı $Ul!fRV 
Baştarafı 1. Sayfada 

rürkiye Diyanet Vakfı, yurtiçinde ve yurtdışında cami yapmayı, 
donatmayı, camilerin en iyi şartlarla cemaata hizmete hazır halde 
tutulması için gerekli her türlü maddi destegi sag/ama_vı. yapılmış 
o/an.farın mülkiyetlerine sahip çıkmayı, temel amaç ve faali,vet ko
nuları arasına almıştır. 

Vakfımız, merkezi ve 536 İl ve İlçe Şubesiyle yurtiçinde ve yurtdı

şında çeşitli camilerin yapım, bakım ve onarımlarını üstlenmekte. 
ısıtma, aydınlatma, seslendirme vb. gibi işletme esnasında duyulan 
ihtiyaçlarını karşılaşmaktadır. 

Neslimizin gelecek nesmere iftiharla sunacagı bir mabet olan Ko
ca tepe Camii, bilfiil Türkiye Diyanet Y:ıkfınca irışa edilmektedir. 30 
Eylül 1986 tarihi itibariyle bu caminin yapımı için l-'akfımızrn 

5.098.314.236.46 TL. harcama yapılmıştır. 

İl ve ilçe Şubelerimiz yurt sathında binlerce cami inşsı etmekte. 
halerı hizmette bulu,ıanların işletme masraflarını karşılamaktadır. 

1985 yılı içinde Vakıf Genel Merkezimizin .Yurtiçinde bulunan ca
milere yaptığı harcamalar yekünü 323.050 .042,57 TL dir. 

Yurtdışında cami satınalınmasına yaptığımız destek 500.680.000.
TL.'dır. 

İl ve İlçe Şubelerimizce camilere yapılan harcamalar 589.548.513.
TL. 'ya ulaşmıştır. Bu miktarlar her yıl bü_ı,ük bir hızla artmaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı, toplum hayatımızda çok önemli bir yeri 
bulunan camilerimize dikkatimizi çekmeyi sağlayacağına inandıfeı
mız camiler haftasına, her yıl bütün İl ve İlçe Şubeleriyle etkin bir 
şekilde katılacaktır. 

VAKFIMIZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
CAMİİ'NE KRİSTAL AVİZE HEDİYE ETTİ 

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü içerisinde yeni yaptırı
lan Üniversite Camii' ne Vakfımızca prinç iskeletli, kristal bir avize 
hediye edildi. 

Mütevelli Heyetimizin 31.5.1986 gün ve 89/5 sayılı kararı ile 
1.500.000.- TL. sına yaptıralan avize 2 m. yüksekliğinde, 1.20 m. ça
pında ve üç bölümden meydana gelmektedir. 

Eylül 1986 

OIEL YATILJ KUR'AN 
KURSU OLUYOR 

Baştarafı 1. Sayfada 

Gümüşhane Torul İ lçesi eşrafın
dan Hacı Sadi Baydar isimli vatan
daşımız, 644 m2 lik arsası üzerine in
şa ettirdiği 3 katlı oteli, Kur'an Kursu 
olarak hizmet vermek üzere Vakfımı
za bağışlamak için teşebbüse geçti. 

Bu bağış işlem i devem ederken 
aniden rahatsızlanan Hacı Sadi Bay
dar Hakk' ın rahmetine kavuştu. Mer
humun vasiyeti üzerine varisleri ba
ğış işlemlerini ikmal ederek mülkiye
tini vakfımıza bağışladılar. 

50'si yatılı, 50'si gündüzlü olmak 
üzere 100 öğrenci kapasiteli bu bina
nın yatılı kısmında hafızlık öğrenimi 

yapacak öğrenciler kalacak. 
Torul İlçesi ' nde ilk defa açılacak 

olan bu yatılı Kur'an Kursu'nun 
1986-1987 öğretim yılında tedrisata 
başlayacağı bildiriliyor. 

~'""',;. 1 e! DiYANET VAKFI 

Yazı lşlerı Muduru ve 
Yayına Hazırlayan 

Dizgi 
Şizin Fotodizgi Sistemlerı 
Talefon: (9-41) 29 08 88 

HABER P.ULTE NJ 

Türkiye Diyanet Vakfı Adına Sahibi 

Kemal Güran 
Genel Müdür 

Halil Kaya 
Basın-Yayın ve 

Halkla llışkı ler Mı.işavırı 

• 
Dr. Mediha Eldem Sok. , 89 
Tel: 25 08 31 - 18 97 46 

Kocatepe - ANKARA 

• 
Baskı 
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•• e • • e V • 

LUBNAN ISLAM DERNEKLERi BIRLIGI 
• • • • • TEMSiLCiLERi VAKFIMIZI ZiYARET ETTi 

• Lübnan İslim Dernekleri Bir
liği Genel Başkanı ve berabe
rindeki heyet, geçtiğimiz gün
lerde Türkiye'dekl dini hayrı va
kıflarla ilgili inceleme yapmak 
üzere ülkemize geldiler. 

Ankara'da bir hafta.süre ile kalan 
bu heyet, çeşitli kurum ve kuruluşlar
la görüştükten sonra Diyanet İşleri 
Başkanlığı ' nı ve Vakfımızı da ziyaret 
etti. 

Lübnan İslam Dernekleri Birliği 
Genel Başkanı Abdurrahman el-HOt, 
Genel Sekreter Hamidi Şakr, Enfor
masyon Danışmanı Amer Meşmusi, 
Planlama Komitesi Başkanı Dr. Mu
nir el-Seydani'den oluşan misafir he
yet, Vakfımız Mütevelli Heyeti Başka
nı Dr. Abdülbaki Keskin'in Başkanlı
ğında Vakfımız Genel Merkezinde bir 
toplantı yaptı. Mütevelli Heyeti il. 
Başkanı Yakup ÜstünJMütevelli He
yet Üyesi Mehmet Kervancı ve Ge
nel Müdürümüz Kemal Güran'ın da 
hazır bulunduğu toplantıda heyete 
Vakıf çalışmaları ve hizmetleri hak-

..-. . ' -

kında bilgi verildi. Ayn ı gün konuk 
heyetin onuruna verilen yemekte bir 
konuşma yapan Enformasyon Danış
manı Amer Meşmusi Türkiye'yi ziya
retlerinden çok memnun olduklarını 
belirterek şöyle dedi; 

"Türkiye yine eski Türkiye. Yani bir 
zamanlar müslüman devletlerin li
derliğini yapmış Türkiye. İslam dün-

yası üzerindeki büyüklüğünü yine 
sürdürüyor. Türkiye; İslam'ın yücel
mesi için reklamsız, fakat çok derin
den ve büyük bir hızla faaliyetlerini 
yürütüyor. Biz Türkiye'yi önceleri hu
rafelerle dolu geri kalmış bir ülke ola
rak duyuyorduk. Fakat Türkiye'yi ge
zip görünce bu fikrimiz tamamen de
ğişti. 

Bu ziyaretimizde Diyanet İşleri 
Başkanlığı 'nın ve Türkiye Diyanet 

Vakfı'nın, Türkiye ve Dünya çapında 
gösterdiği önemli faaliyetler bizi zi
yadesiyle memnun etti. 

İnşallah Lübnan'a döndüğümüzde 
Türkiye hakkındaki bu intibalarımızı 
oradaki kardeşlerimize anlatacağız." 

Vakfımız Mütevelli Heyeti Başka
nı Dr.Abdülbaki Keskin ise yaptığı ko
nuşmada "Misafir heyetin ziyaretle-

rinin Vakfımızı onurlandırdığını belir
terek teşekkür etti." ve şöyle dedi: 

"Yıllardan beri kanayan ve İslam 
dünyasını yıllardan beri üzüntüye 
garkeden bir ülkeden geliyorsunuz. 
Lübnan'dan uzun yıllardan sonra ilk 
defa İslami dernek temsilcilerinin ül
kemizi ziyaretleri bizi memnun etmiş
tir. Lübnan'da 33 İslami kuruluşu 

temsilen aramızda bulunan saygıde
ğer misafirlerimiz ezelden beri ara
mızda bulunan İslami kardeşlik duy
gusunun pekiştirilmesine vesile ol
dular. Son 30-40 yıldan beri kayna
yan İslam dünyasını yakinen takip 
ediyoruz. Ancak Müslümanların bir
lik olmamasından, bu yara kanama
ya devam etmektedir. 

Ancak, müslümanlar yeniden tek 
bir vücut olacak, aleme nizam ver
me şerefine nail olacaktır. 

İnşallah bu büyük oluşmada bu zi
yaretlerin fonksiyonu da büyük ola
caktır. 

Değerli Lübnan'lı misafirlerimiz 
aramızdan ayrılırken bizlerin ve Tür
kiye 'deki müslümanların sıcak duygu
larını Lübnan'daki yaralı müslüman
lara intikal ettirecek ve onlara moral 
kazandıracaktır." 

Kocatepe Camiini de gezen misa
fir heyet, " Caminin yüzyılımızda Or
tadoğu ve Balkanların en büyük ese
ri olduğunu , ülkemiz adına övünç ve 
gurur kaynağı olacağını" belirttiler. 
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VAKFIMIZI TANIYALIM 

VAKFIMIZIN ORGANLAR 

İCRA KURUW: 

10.9.1985 tarihinde Türkiye Diyanet 
Vai<fı Senedi'nin 9'ncu maddesine 
eklenen fıkra ile, Vakıf Mütevelli He
yeti'nce, heyetin toplantısı olmadığı 
zamanlarda Vakıf işleriyle ilgili karar
lar alıp yürütmek üzere "İcra Kurulu" 
kurulmuştur. Bu kurul, Mütevelli He
yet Başkanı , ikinci başkan veya Mü
tevelli Heyet üyelerinden biri ile Ge
nel Müdür'den teşekkül eder. 

icra Kurulu'nun Başlıca 
Görev ve Yetkileri Şunlardır: 

a) Anlaşmalı personel ile şube 
müdürü ve daha üstün seviyedeki 
personel dışında kalan personelin ta
yin, nakil, görevden çıkarma, disip
lin cezası verme ve terfilerine karar 
vermek, 

b) Personel eğitimi ile ilgili işleri 
düzenlemek ve uygulatmak, 

c) Vakıf Senedi'ndeki gaye ve fa-

aliyet konuları ile ilgili harcamalarda 
1.000.000.· TL.'ya kadar olan harca
malara karar vermek, 

d) Vakıf emlakinin Vakıf senedi'· 
ndeki gayeyE-"Jygun şekilde tahsisi
ne karar vermek, 

e) Vakıf eml~kini kiraya vermek, 
t) Vakıf emlakinden lojman olarak 

kiraya verilecek yerlerle buralara yer
leştirilecek Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Vakıf personelini tesbit etmek ve 
gereğine karar vermek, 

g) Mütevelli Heyet'e sunulacak yıl- , 
lık bütçe taslağı ile Genel Kurul'a su
nulacak faaliyet rapor taslaklarını ha
zırlamak, 

h) Vakıf Senedi'ndeki gaye ve fa
aliyet konuları doğrultusunda hibe. 
edilecek yayınları seçmek, satın alın
masına karar vermek ve hibe edile
cek yerleri tesbit etmek, gerektiğin
de bu konularda Mütevelli Heyet'e 
oilgi vermek. 

i) Vakıf adına yurtdışına ihraç edi
lecek yayınları seçmek, satın almak 
ve ihracına karar vermek, 

Eylül 1986 

5 Hazırlayan : 

Halil KAYA 

j) Genel Müdürlük, Vakıf İşletme
leri ve şirketlerle benzeri Vakıf teşeb
büslerinin çalışmalarını takip ve kont
rol etmek, yıllık blançolarını incele
mek, gerektiğinde bu konularda Mü
tevelli Heyet'e bilgi sunmak. 

k) Vakıf ihtiyaçları için kullanılma
yan ve tahmini değeri 5.000.000.- TL. 
ya kadar olan menkul Vakıf malları
nı satışına veya Vakıf Senedi'ne uy
gun olarak kişi veya kuruluşlara hi
be edilmesine karar vermek, 

1) Vakfın tanıtılması amacıyla afiş, 

broşür, albüm, bülten, film vb. hazır
latılması ile ilgili işlere karar vermek, 

m) Vakıf ihtiyacı için gerekli kırta
siye, basılı malzeme ve makbuzların 
basımına karar vermek. 

n) Vakıf binaları ile Vakıf araçları
nın bakım, tadilat ve onarımına ka
rar vermek. 

o) Kurul üyelerinin yurtiçindeki Va
kıf işleriyle ilgili görevlendirilmeleri
ni tesbit etmek. 

p) Üyelerinden ikisi marifetiyle her 
türlü Vakıf harcamalarına ait sarf bel
gelerini ödeme yapılmadan önce 
kontrol ve imza etmek. 

TÜRKiYE DiYANET VAKFI MÜTEVELLi HEYETi TOPLANTI HALİNDE (NİSAN 1985) 
Soldan Sağa: Şemsettin YAZIRLI, Mehmet KERVANCI, Yakup ÜSTÜN, Dr. Abdülbaki KESKİN (Mü
tevelli Heyet Başkanı), Ahmet UZUNOGLU, İsmet DEMİR, Kemal GÜRAN. 
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• • NALLIHAN iMAM-HATiP 
• • • • 

LISESl'NIN TEMELi 
ATILDI 

Vakfımız Nallıhan Şubesi tarafından yaptırılacak olan 
Nallıhan İmam-Hatip Lisesi'nin temeli atıldı. 

VAKFIMIZ 

2300 m2 lik arsa üzerine 4 katlı ve 16 dershaneli ola
rak inşa edilecek imam-Hatip Lisesi binasında: yemek
hane, toplantı salonu, tatbikat camii ve spor tesisleri de 
yer alacak. 

1986 İnşaat birim fiatlarıyla yaklaşık 65 milyon liraya 
malolacak İmam-Hatip Lisesi binasının yapım masraf
ları T.Diyanet Vakfı Nallıhan Şubesi öncülüğünde ma-
halli imkanlarla karşılanacak. · 

İmam-Hatip Lisesi'nin temel atma töreninde Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Halit Güler, Vakfımız Mütevelli 
Heyet il. Başkanı Yakup Üstün, Ankara Müftüsü Hasan 
Şakir Sancaktar, İ lçe Kaymakamı ve ilçe Müftüsü ileci
var il ve ilçelerden gelen davetliler hazır bulundular. 

KİMSESİZ CAVİT YAMAN'A 
KALP KAPAGI SATIN ALDI 

Mitral yetmezliği nedeniyle Türkiye Yüksek ihtisas Hastanesi'ne 
yatırılan kimsesiz ve yardıma muhtaç Cavit Yaman'a Vakfımız yar
dım elini uzattı. 

Mahallinde yapılan incelemelerde kimsesiz ve fakir olduğu tesbit 
edilen 17 yaşındaki Cavit Yaman'ın kalp ameliyatı masrafları Vakfı
mızca karşılandı. Yüksek ihtisas Hastanesi'nde yapılan ameliyat so
nucu yeniden hayata dönen Cavit Yaman'ın ameliyatı için 1.900.000.
TL. harcandı. 

ÜNİVERSİTE MEZUNU 
REFİK ZENGİN'E 

TEKERLEKLİ ARABA 
BAGIŞLADIK 

26 yıl çeşitli yerlerde imam-Hatip olarak görev yapt ıktan sonra 
emekliye ayrılan ve 78 yaşında bulunan Mustafa Zengin'in 35 yaşın
daki oğlu Refik Zengin'e Vakfımız tarafından modern bir tekerlekli sa
kat arabası hediye edildi. 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu ve bekar olan 
Refik Zengin'in 1970 yılında geçirdiği bir hastalık sonucu belden aşa
ğısı felç olmuştu . 



Bulten5.pdf   6 28.2.2015   14:00:01

6 Eylül 1986 

ŞUBELERİMİZ VE FAALİYETLERİ 

ISPART~ 

Isparta Şubemiz, Isparta İli mer
kez, köy ve kasabalarındaki ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza toplam 
685.810.- TL. tedavi yardımı , Isparta 
İl Merkezinde bulunan Hayırlar Erkek 
Yatılı Kur'an Kursu talebelerinin iaşe
leri için de 856.700.- TL. harcama 
yaptı. Bu Şubemiz, ayrıca il merke
zindeki orta dereceli okullarda oku
yan 17 öğrenciye toplam 204.000.
TL. burs ücreti ödedi. Şubemizin bu 

faaliyetleri Isparta halkı tarafından 
memnuniyetle karşılandı. Bu faaliyet
leri takdirle izleyen vatandaşlarımız, 
Vakıf Şubemize gayrimenkul bağış
ları yapıyorlar. Halen Isparta İl Met
kezinde Vakfımıza ait 5 adet cami , 2 
tarla, 4 arsa, 1 müftülük sitesi, 3 Kur'
an kursu binası vardır. 

SAFRANBOW / ZONGULDAK 
Zonguldak İli Safranbolu İlçesi 

Emek Mahallesi'nde Mustafa Ertan 
adlı bir hayırsever vatandaşımız şe-

BALIKES 

- Mülkiyeti Vakfımıza ait olan Ba
lıkesir Merkez Bağlarbaşı Camii'ne 
minare yapımına başlandı. Tek Şe-

hir merkezinde bulunan ve yaklaşık 
değeri 20 milyon lira olan 700 m2 ar
sa ile üzerindeki iki katlı binasını Vak-

refeli, beton briketli, dışı mozaik kap
lamalı ve fitilli olacak olan minareye 
80 merdivenle çıkılacak . Yapım mas-

fımıza bağışladı. Arsa üzerindeki 2 
katlı bina, Kur'an Kursu, lojman ve 
mescit olarak kullanılacak. 

rafları Balıkesir Şubemizce karşılan

cak olan minare, 1986 Aralık ayında 
tamamlanacak. 

- Mülkiyeti Vakfımıza ait Balıke
sir Merkez Hicret Camii'ne Balıkesirli 
Hayırsever Kemal Gülkan'ın da kat
kılarıyla yaptırılan minare geçtiğimiz 
günlerde düzenlenen törenle hizme
te açıldı. 

- Balıkesir Şubemizce Vakfımıza 

1982-1985 yılları arasında toplam 17 
adet gayrimenkul kazandırılmış ve 
1986 yılında ise 4 gayrimenkulün 
Vakfımıza kazandırılması için gerekli 
işlemlere başlanılmıştır. 

- Hayırsever Balıkesirliler tarafın

dan Şubemize bağışlanan 

1.230.000.- TL. değerindeki yiyecek 
ve giyecek, mahallindeki 62 fakir ai
leye dağıtılmıştır. 



Bulten5.pdf   7 28.2.2015   14:00:01

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni 7 

- - - - - - - --

MEVZUAT KÖŞESİ , 
! - - . - .- ' . . . . . ·,. 

EMLAK iLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

* Gayrimenkul Edinme ve 
Gayrimenkullerde Tasarruf 
Yetkisi: 

Şubeler, satınalma, bağış, vasiyet 
ve zilyetlik devri gibi usullerle gayri
menkul edinemezler. Vakıf için ancak 
Genel Merkez adına ve "TÜRKİYE 
DİYANET VAKFI" ünvan ı ile gayri
menkul alınabilir. Vakıf gayrimenkul
lerinin ifraz veya tevhid edilmesi , sa
tışı , kiraya verilmesi, tahsisi veya bu 
gayrimenkuller üzerinde bir hak te
sisi gibi işlemler Genel Merkezce ve
ya Genel Merkezden alınacak yetki
ye müsteniden yapılabil ir. 

* Gayrimenkul Yazışmaları: 

Şubeler, gayrimenkullerle ilgili her 
türlü yazışmalarında (satınalma yet
kisi isteme, tahsis, tevhid, ifraz vs.) 
o gayrimenkulün bu luncıuğu il , ilçe 
veya köyün adını , mevkiini, paftası
nı , adasını , parsel ve yüzölçümünü 
bildirirler. 

Kadastro ve tapulama görmeyen 
yerlerdeki gayrimenkullerin pafta, 
ada ve parsel numarası bulunmaya
cağından, bu nevi gayrimenkullerin 

mahallesi, mevkii, tapu senedinin ta
rihi, sıra numarası ve yüzölçümü bil· 
dirilir. 

* Gayrimenkul Bağışı: 

Gayrimenkul bağışında bulunmak 
· üzere gerçek veya tüzel kişiler tara
fından şubeye başvurulduğunda ya
pılacak işlemler şunlardır: 

Önce:bağışlanmak istenen gayri
menkul, şube yönetim kurulu başkanı 
veya üyeleri tarafından mahalinde 
görülür ve incelenir. Bu inceleme sı
rasında gayrimenkulün Vakfa ileride 
gelir getirip geti rmeyeceği veya vak
fı n senedinin 2 ve 3'ncü maddelerin
de yazılı maksatlar için kullanılıp kul· 
lanı lmayacağı gözönünde bulundu
rulur. Neticede o gayrimenkulün ba
ğış olarak· kabulünde Vakıf menfc:1a
ti olduğu kanaatına varılırsa durumu 
tesbit eden bir rapor düzenlenir. 

Bundan sonra gayrimenkul bağı
şında bulunmak isteyenlerin, Genel 
Merkezce hazırlanıp şubelere gön
derilen (gayrimenkul bağış formu) 
adındaki dilekçeyi doldurarak imza
laması sağlanır. Bu dilekçe, ilgili şu
bece bir yazı ekinde, mahallinde ya-

VAKFIMIZ MÜFEffİŞİ YUNUS ÖME OGLU 
13.400 m2 TARLASINI 

V. KFIMI GIŞ Dl 
Vakfımız Müfettişi Sayın Yu

nus Ömeroğlu Adana İli Kadirli İl
çesi Yukarı Bozkuyu Köyü'nün 
Taşlıhüyük mevkiinde bulunan 
13.400 m2 tarlasını Vakfımıza 

bağışladı. 

Halen pamuk ve buğday eki
lebilen münbit arazisini Vakfımı
za bağışlayan Yunus Ömeroğlu'
nun bu davranışı mahallinde ve 
Vakfımızda takdirle karşılandı. 

pılan inceleme sonunda düzenlenen 
rapor ile birlikte Genel Merkez'e 
gönderilir ve tapu işlemleri için yet
ki belgesi istenir. 
Şubede "gayrimenkul bağış 

formu" bulunmadığı takdirde bağış
lanmak istenen gayrimenkule ait ta
pu senedi örneği bir dilekçeye ekle
nerek Genel Merkez'e gönderilebile
ceği gibi, ilgilinin bağış talep dilek
çesinde bağışlanmak istenen gayri
menkulün tapu senedindeki kayıtla
rı da yazılabilir. 

* Zilyetliğin Kabulü 

Vakfa bağışlanmak istenen gayri
menkul, tapuda kayıtlı değilse bu tak
dirde zilyetliğin devri sözkonusudur. 
Bu durumda zilyetliğini devretmek is
teyen kişiden bir dilekçe alınır. Bun
dan sonra bu talimatın 35'nci mad
desinde sözü edilen inceleme yapı
lır. Bağış talebinin, vakfın menfaati
ne olduğu tespit edildikten sonra du
rum Genel Merkez'e intikal ettirilir. 
Zilyetliğin kabulüne dair Genel Mer
kez izni alındıktan sonra gayrimen
kul üzerinde zilyeti bulunan kişi no
ter huzurunda zilyetlik hakkını vak
fa devrettiğini beyan eder. Alınan bu 
noter senedinin bir örneği şubed~ 
saklanarak aslı Genel Merkez'e gön
derilir. 

Sevdiğiniz şeylerden 

sadaka vermedikçe,. 

olgunluğa erişemezsiniz. 

Her ne sarfederseniz, 

Şüphesiz Aliab onu bilir. 

Al-i lmran • 92 
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KÜLTÜR VE TURİZM 
BAKANLIGl'NA 

5 MİLYON TL.'LİK 
KİTAP 

BAGIŞLADIK 
Vakfımız kalkınmada öncelikli iller

deki okullarda, kütüphanelerde sağ
lık ocaklarında ve savcılık kütüpha
nelerinde kullanılmak üzere Kültür ve 
Turizm Bakanlığı'na 5.000.000 TL.'lik 
kitap bağışladı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı kalkın
mada öncelikli illerde halka kitap 
sevgisi aşılamak , bölücülüğe mani 
olmak, Türkçeyi sevdirmek, öğret
mek ve benimsetmek amacıyla kitap 
dağıtım kampanyası başlatmıştı. 

Vakfımız Mütevelli Heyeti bu konu
da aldığı kararla Kültür ve Turizm Ba
kanlığı'nca dağıtımı yapılmak üzere 
23 çeşit dini-milli muhtevalı yayının 
her birinden 1 0'ar bin adet satın ala
rak Kültür ve Turizm Bakanlığına ba
ğışladı. 

Bağışlanan kitapların adları şöyle: 

1- Atatürk ve Din Eğitimi 
2- Acı Günler 
3- Taşoluk Tepesi 
4- Cepheye Koşmak 
5- Karıncalar Köprüsü 
6- Adalet 
7- Söz Vatan Olunca 
8- Mehmetçikler 
9- Sokak 

10- Bizim Evdeki Masa 
11- Dört Kardeş 
12· İhtiyar Tamirci 
13- Öksüz Büyüyen Çocuk 
14--Sevgi Narı 
15- Küp 
16- Büyük Burunlu Çocuk 
17- İyiliğin Mükafatı 
18- Binlerce Güvercin 
19- Emrenin Ormanı 
20- Beyaz Bisiklet 
21- Çanta 
22- Cimri Kral ve Altınları 
23- Allah' ım Seni Çok Seviyorum. 

Eylül 1986 

Amerika'nın New York şehrinde 
kurulacak olan İslam Kültür Merke
zi'ne Vakfımızın döviz devdiat hesa
bından 10.000 dolar transfer edildi. 

New York İslam Kültür Derneği'n
ce İslam Kültür Merkezi için bugüne 
kadar çeşitli İslam ülkelerinden ba
ğış olarak temin edilen paralarla 10 
milyon Dolar harcandığı ifade edil
mektedir. New York İslam Kültür Mer
kezi'ne Vakfımızdan da 10.000 dolar 
yardım yapıldı . Bu yardımın Türkiye'
den adı geçen İslam Kültür Merke
zi'ne yapılan ilk yardım olduğu belir
tildi. 

VAKft.MızıN _cEz~:EVtiRiNE. . --~ı 
' . ili . ,, 

KİTAP BAGIŞI DEVAM EDİYOR 

Vakfımızın 9,5 milyon TL. t:ıar
cayarak satın aldığı çeşitli dini
milli, ahlaki ve kültürel muhteva
lı yayınlar; Türkiye'deki toplam 
638 ceza ve tevkif evinde oluştu
rulan kütüphanelere gönderildi. 

Vakfımız tarafından hazırlattı

rılan "Türkiye'de İslam Gerçeği" 
ve "Süleymaniye'de Bayram 
Sabahı" filmlerinin video kaset
lerinden de 50'şer adet cezaev
lerinde değerlendirilmek üzere 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif 
Evleri Genel Müdürlüğü'ne hibe 

edildi. 
Vakfımızın Adalet Bakanlığı 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Mü
dürlüğü ile işbirliği yapmak sure
tiyle gerçekleştirdiği, bu eğitim 
ve ıslah faaliyetinin iyi sonuçlar 
verdiği, ceza evlerindeki tutuklu 
ve hükümlülerin ıslahı konusun-

Cezaevler·ndeki tutukluların eğitim ve ıslah 
çalışmaları için Adalet Bakanhğı'na ib et
tiğimiz kitapların sayısı 75.718 adede ulaştı . , 

da önemli merhaleler katedildiği ----1 -1 -1 -1 -11 -_,-----
ifade ediliyor. 

Vakfımızın Ceza ve Tevkif Ev
lerine bağışladığı dini, milli, ah
laki ve kültürel muhtevalı kitapla
rın yıllara göre dökümü aşağıda 
gösterilmiştir. 

1 .ı. YAPILAN 
KİTAP HARCAMA 

YILI ADEDİ MİKTARI 

1982 19.452 2 Milyon TL. 

1983 17.330 3 Milyon TL. 

1984 6.000 1 Milyon TL. 

1985 32.000 3,5 Milyon TL. 

TOPLAM 75.718 9,5 Milyon TL. 

Çin'li müslüman Türklere Vakfımız ta
rafından 500 Kur'an-ı Kerim meali hedi· 
ye edildi. 

Hac farizasını yerine getirmek üzere 
yurdumuz üzerinden geçip Suudi Arabis
tan'a giden Çin'li müslüman Türklere hac 
dönüşü Vakfımız Genel Müdürlüğü adı
na İstanbul Şubemiz Başkanı Selahattin 
Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim mealleri 
teslim edildi. 
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YAYINLARIMIZI TAN iTiYORUZ 

GÖRÜNTÜLÜ YAYINLARIMIZ 
ViDEO-FiLM 

ADI Süleymaniye'de Bayram Sabahı 
KONUSU Dramatik - Belgesel 
YAPIM Türkiye Diyanet Vakfı 
YÖNETMEN: Tuncay ÖZTÜRK 

Vakfımız adına Ajans 1400 firma
sına hazırlattırılan "Süleymaniye'de 
Bayram Sabahı" isimli dramatik bel
gesel türde gençekleştirilen bu film 
40 dakika sürelidir. Türk islam me
deniyetinin önemli eserlerinde biri 
olan "Süleymaniye Camii Külliye
si"ni; tarih , sanat ve medeniyet açı
sından ele alan bu film, milli şairimiz 
Yahya Kemal Beyatlı'nın "Süley
maniye'de Bayram Sabahı" adlı ün
lü şiirinden ve Mimar Sinan'ın 

"Tezkiret-ül Bünyan" adlı hatıratın
dan yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Filmde iki önemli konu işleniyor. 

Birincisi Süleymaniye külliyesinin Mi
mar Sinan tarafından nasıl inşa edil
diği, sinema diliyle ve profesyonel 
oyuncularla anlatılıyor. Süleymaniye 
belgesel bir tarzda ele alınıp Mimar 

Sinan' ın külliye hakkındaki hatırala
rı fondan anlatılırken dev sütunlar, 
renk değiştiren camlar, emsalsiz hat
lar, kubbe ve minareler, camiye ilk ta
şı koyan Şeyhül islam Ebusuud 
Efendi, sedefkar ve hattatların en 
gözde çalışmaları sergileniyor. 

İkinci kısımda ünlü şairimiz Yah
ya Kemal Beyatlı'nın "Süleymaniye'
de Bayram Sabahı" adlı şiirinin eş
liğinde; bir bayram sabahı ve nama
zının ulvi atmosferi içinde muhteşem 
külliye, Yahya Kemal'in bakış açısın
dan ele alınıyor. Şiirin gerektirdiği du
yarlıkta düzenlenerek dramatize un
surlarla pirlikte sergilenen bu bölüm; 
üç kuşağın aynı çatı altında yaşadı

ğı bir ailede bayram namazı hazırlık
larıyla başlıyor. Çocuklar birlikte yat
tıkları bayramlıklarını giyerler, büyük-

9 

küçük herkesin abdest alma heyeca
nı , temiz ve yeni elbiselerle erkekle
rin camiye gidişleri, namazdan son
ra bayramlaşma sahneleri drama 
olarak görüntüleniyor. Bu sahneler 
ünlü şairimizin kırk yılda bitirdiği 

" Süleymaniye'de Bayram Sabahı şi
iriyle süsleniyor. 

"Artarak gönülümün aydınlığı 
her saniyede, 

Bir mehabetli sabah oldu 
Süleymaniye'de. 

Kendi gök kubbemiz altında bu 
bayram saati, 

Dokuz asrında bütün halkı, 
bütün memleketi 

Yer yer aksettiriyor mavileşen 
manzaradan, 

Kalkıyor tozlu zaman perdesi 
heran aradan. 

Gecenin bitmeye yüz tuttuğu 
andan beridir, 

Duyulan gökte kanat, 
yerde ayak sesleridir." 

Bu film video kaset haline geti
rilmiş olup yayınevlerimizde satışı 
yapılmaktadır. 
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10 Eylül 1986 

CAMİLER HAFTASI KUTLANDI. 
Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi'
nde aşere, takrip ve tayyibe okutan 
Abdurrahman Gürses Hocamıza, 

/isi bulunan camilerde, bu tek görev
linin sorumluluğundadır. Din görev
lisi bu işleri ya bizzat görecek veya 
bu konuda hayırsever halkımızın 

desteğini sağlamaya çalışacaktır. Bu
nun da, hizmet verimini olumsuz 
yönde etkileyen bir uneur olduğu 
açıktır. 

Fedakar din görevlilerimiz, canla
rını dişlerine takarak bütün bu hiz-

metleri tek oaşlarına yürütme çaba
sı içerisinde iseler de, cami hizmet
lerinin gereği gibi omuz/anıp götürül
mesinde gönüllü kişi ve kuruluşların 
yardımlarına her zaman ihtiyaç bu
lunduğunda şüphe yoktur' '. 

Devlet Bakanı Kazım Oksay ise 
" Camilerin sadece namaz kılınan 
yerler olmadığını, bu müessese/erir. 
ibadet fonksiyonu yanında, önemli 
bir görevi daha vardır ki, o da akla 
ve ilme; doğruya ve güzele hizmet 
etmeleridir" dedi. Oksay konuşma
sına şöyle devam etti: 

Camiler her türlü ilmi ve sosyal 
müesseseyi içine alan külliyelerin te
mel unsurlarıdır. 

Camiler aynı zamanda, dini ve mil
li hatırlarımızın saklı bulunduğu kut
sal mekanlardır. Kurtuluş Sava.<':;mız 

başta olmak üzere, düşmanla sava
şan ordularımız için " nusret" duaları 
bu mekanlarda yapılmıştır. Zafer 
Mevlidleri buralarda okutulmuş, şe

hitlik ve gazilik mertebelerinin kutsi
yeti Allah sevgisı, vatan-millet-bayrak 
ve ınsan sevgısi buralarda öğretilmiş
tir. 

Baştarafı 12. Sayfada 

Camilerin bakımlı, temiz, sıcak ve 
güleryüz/ü tutulmaları, tarihi ve dini 
fonksiyonları gereğidir. " 

Konuşmalardan sonra, Vatanımı
zın her köşesinde ömür boyu Kur'
an'a hizmet eden aksakallı muhte
rem hocalarımız adına, 

1944-1979 yılları arasında kesinti
siz Beyazıt Cami ima.m-Hatipliği ya
pan ve bu esnada yüzlerce hafız ye-

tiştiren , yüzlerce hafıza da aşere ve 
takrip okutan ve halen Diyanet İşleri 

Uzun süre Hunat Camii İmam
Hatipliği ve bir süre de resmi Kur'an 
öğretmenliği yapan, 1972 yılında ken
di isteğiyle emekliye ayrıldığı halde 
fiilen görevden ayrılmayan ve halen 
Kayseri Taşçıoğlu Kur'an Kursu'nda 
ömür boyu yetiştirdiği yüzlerce hafı
za yenilerini ilave eden Mümin Ak
kan Hocamız'a birer şükran plaketi 
verildi. 

Dinimizin ve ülkemizin simgesi, ej
dat yadigarı mabetlerimizin korun
masını birinci derecede üstlenen ve 
mabetlerimizin tamir ve korunması 
amacıyla 1985 yılında yaptığı 1 mil
yarı aşkın harcaması ve 1986 yılın
da bu maksatla 2,5 milyar ödenek 
ayırması münasebetiyle Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü 'ne, 

Bugün ülkemizde pekçok hayır 

kurumu camilerimize yenilerini kat
manın gayreti içindedirler. Bunların 
başında kısa geçmişine rağmen hay
rın her dalında büyük katkıları olan 
ve 1985 yılında camiler için 1.787.-
886.738.-TL., 1986 yılı başından Ey
lül ayı sonuna kadar ise 1.615.996.-
585.-TL. harcama yapan Türkiye Di
yanet Vakfı'na birer plaket verildi. 

---------------------"CAMİ" KONULU PANEL DÜZENLENDİ 

Mehmet Hatipoğlu konuşmacı olarak 
katıld ılar. Prof.Dr. Günay Tümer 
"Dinlerde Mabed ve İslam'da Cami" 
mevzuunu, Prof.Dr. Mehmet Hati
poğlu ise "Camilerin Tarihçesini, 
Müessese Olarak Varlığını ve 
Fonksiyonunu" anlattı. 

Prof. Tümer konuşmasında "Bu
gün medeni dünyada mabedlerin do
kunulmaz olduğunu, dini hukukun 
ve dünyanın uyguladığı medeni hu
kukun da bunu söylediğini" kaydet
ti. Tümer özetle şöyle dedi ; "Din ta
rihin kaydettiği en üstteki kurumdur. 
Tarihin derinliklerine indiğimizde din
siz bir toplum göremiyoruz. İnsanlık 
şu veya bu şekilde kendisince yüc~ 
bir kudrete daima tapınagelmiştir. 

Diğer dinlerle İslam'ın mabed an
layışı tamamen değişiktir. Kur'an-ı 

Kerim'de mabed kelimesi yoktur. Ca
mi kelimesi mabed anlamına gel
mez, mescid kelimesi vardır. Beytul-

• 

Baştarafı 12. Sayfaaa 

lah kelimesi Vdıdır. Mescid secde 
edilen yer demektir. Hiç bir dinde 
ibadet yeri secde edilen yerdir diye 
n itelendirilmemiştir. 

Prof. Hatipoğlu ise yaptığı konuş
masında 

"İslamiyet kullar arasında hiyerar
şiyi kaldırmış ·tek dindir. 

Allah insanları sadece kendisine 
kulluk etsin ibadet etsin diye 
yaratmıştır. 

Yalnız İslamiyet Allah'ın isted iği 
mabedi ortaya çıkarmıştır. 

İslam'da din adamı yoktur. Çünkü 
İslam'da herkes dininin adamıdır. 

İslamiyette ruhbanlık yoktur. İsla
miyette dinine hizmet sahası vardır. 
İmamlık-Müezzinlik ve benzeri gö
revler bu çeşittendir. 

Camiler bizi birbirimize yaklaştıran 
bizi tek vücut haline getiren mekan
lardır." dedi. 
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VAKFIMIZ 
•• • • • 

ANKARA UNIVERSITESI . . . ...., . .. . 
DIŞ HEKIMLIGI FAKULTESl'NE 
2 ADET DİŞ ÜNİTİ BAGIŞLADI 

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi'ne daha çok sayıda has
taya, daha iyi sağlık hizmeti verme
si ve öğrencilere daha modern eği
tim imkanları sağlanabilmesi maksa
dıyla, Vakfımız tarafından 2 adet diş 
üniti bağışlandı. 

Dişlerin tıbbi ve cerrahi tedavisi ile 
protez için kullanılan diş ünitleri Vak
fımız tarafından 6.000.000.- TL.'s ına 

satın alınarak Fakülte yetkililerine 
teslim edildi. 

KONYALI FATİH KAYNAK İLE 

; BOYABATLI MEVLÜDE DEMİREL'E 

~ İŞİTME CİHAZI TAKTl"ILDI 

Vakfımız tarafından 4 yaşındaki Konyalı Fatih Kaynak ile 16 yaşın
daki Boyabatlı Mevlüde Demirel'e işitme cihazı taktırıldı. 

Fatih Kaynak'a 185.000.- TL., Mevlüde Demirel'e 143.550.- TL. har
canarak satın alınan işitme cihazları Vakıf Genel Merkezi'nde ilgili
lere teslim edildi. 

11 

GÜMÜ$HANE'Lİ 

MURAT 

DUYABİLECEK 

Gümüşhane İli Şiran Kazasından 
4 yaşındaki doğuştan sağır ve hasta 
olan Murat Aydın'a Vakfımız tarafın
dan "İşitme Cihazı" alındı. 85.000.
TL. sına satınalınan işitme cihazı te

davi olduğu Hacettepe Hastanesi'
nde Murat Aydın'a taktırıldı. 

ÖZLEM KANSU 

VAKFIMIZCA 

TEDAVİ 

ETIİRİLİYOR 

1985 yılında doğan ve beyninde -
meydana gelen "Fenilketanuri Has
talığı"na yakalanan Özlem Kansu'
nun tedavisi için gerekli olan çocuk 
maması Vakfımızca satınalındı. 

Nilupa PKU-2 adıyla anılan ve Öz
.lem Kansu'yu 8 yıl süreyle tedavi 
edecek mamalar için 400.000.- TL. 
harcandı. 

AYŞE TOSUN'UN 

KALPAMELİYATI İÇİN. 

800.000 TL. 

HARCANDI 

Çankırı Orta Kazası Elmal ı Köyün
den 18 yaşındaki Ayşe Tosun'un açık 
kalp ameliyatı masrafları Vakfımızca 

karşılandı. 

Mitral Bioprotez kalp kapağı Vak
fım ızca 800.000.- TL. sına satın alına
rak Türkiye Yüksek İhtisas Hastane
si'nde Ayşe Tosun'a taktırıldı. 

Başarılı bir kalp ameliyatı geçiren 
Ayşe Tosun sıhhatine kavuşmuş bu
lunmaktad ı r. 
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Her yıl 1-7 Eki_m tarihleri 11Camiler Haftası11 olarak kutlanacak 

• CAMiLER HAFTASI KUTLANDI 
Hafta münasebetiyle ilk tören de 

1 Ekim 1986 tarihinde Türkiye Diya
net Vakfı Kocatepe Konferans Salo
nu' nda yapıldı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca dü
zenlenen tören, değerli hocamız Ab
durrahm.an Gürses'in Kur'an tilave
tiyle başladı. Hac Dairesi Başkanı 
Mehmet Kervancı'nın takdim konuş
masından sonra Devlet Bakanı Ka
zım Oksay ve Diyanet İşleri Başkanı 
Dr.Tayyar Altıkulaç birer konuşma 
yaptılar. 

Dr.Altıkulaç yaptığı konuşmada 

"Camilerin yeryüzüne rızıklarını ara
mak üzere dağılmış olan mü'minle
rin -genç, ihtiyar, zengin, fakir, alim, 
cahil demeden -bir araya geldikleri, 
omuz omuza, diz dize, gönül gönü
le kaynaştıkları kutsal mekan 
olduğunu" belirterek şöyle dedi; ' ı'\l

lah'ın huzurunda dua ve ibadetlerin 
topluca arzedildiği, secdelerin birleş
tiği, elem ve sevinçlerin paylaşıldığı 
mübarek hacimdir. 

İslamın ilk mabedleri Kuba Mes
cidi ve Mescid-i Nebi olarak bilinen 
Medine Mescidi, bizzat Hz.Peygam
berin de içinde yer aldığı saha.biler 
eliyle yapılmıştır. Bu kutsal yapıların 
temel ve harçlarında bizzat sevgili 
peygamberimizin alın terleri ve el 

emekleri mevcuttur. Allah Resulü, bu 
yapıların bir an önce ikmaline büyük 
J ·ıenı . ·Hmiş, müslümanların buma-

. , , v;,wı/ara bir an önce kavuşma-

• Diyanet İşleri Başkan
lığ11nca bu yıl ilk defa 
dü.zenlenen "Camiler 
Haftası" 1-7 Ekim ta
rihlerind bütün Tür
kiye' de kutlandı. 

/arını, diğer pek çok dini ve sosyal ih
tiyaç ve problemlerine tercih etmiştir. 

İslamın ilk yatılı üniversitesini Me
dine Mescidi'nin ayrılmaz bir parça
sı olarak tesis buyurmuştur. 'ı'\shab-ı 
Suffe" bu üniversitenin ilk bahtiyar 
öğrencileridir. 

Müslümanlar her devirde bir tuğ
ia ile de olsa bu yarışa katılmışlar, Yü
ce Rabbimizin 'ı'\llah'ın mescidleri
ni ancak Allah'a ve ahiret gününe 
iman eden, namazı dosdoğru kılan, 
zekatı veren ve Allah'tan başkasın
dan korkmayan kimseler imar eder. 
İşte doğru yola ermişlerden olmala
rı umulanlar bunlardır." mealindeki 
buyruğunda övülen kişilerden olmak 
için, dişlerinden artırıp cami imar ve 
inşasına yardımcı olmaya çalışmış
lardır. 

Tarjhimiz içinde olgunlaşan cami 
mimarimize asrımızın kattığı birşey 
yok gibidir. Hizmetteki fonksiyonu iti
bariyle nerede ise sadece namazgah 
haline gelen İslam mabedleri, fiziki 
yapıları itibariyle de basit, anlamsız, 

zevksiz, üslupsuz yığınlar oluştur
muş, ince san'at ruhundan, edebi 
zevk ve duygudan uzaklaşmıştır. Bu 
hususu gözönünde bulunduran Baş
kanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ile 
işbirliği yaparak köy, mahalle ve şe
hirlerimiz için değişik ölçüde tip proje 
geliştirme işini ele almış, bu konuda 
bazı denemeleri de gerçekleştirmiş 
bulunmaktadır. 

İmam-Hatiplik, müezzinlik, cami
in iç ve dış temizliği, şadırvan ve tu
valet temizliği, bahçe tanzimi, cami
nin ve teberrükat eşyasının korunma
sı gibi hizmetlerin tamamı, tek görev-

Devamı 10. Sayfada 

"CAMİ" 
KONULU 
PANEL 

DÜZENLENDİ 

1-7 Ekim tarihleri arasında kutla
nan "Camiler Haftası" münasebetiy
le 3 Ekim Cuma günü Vakfımız Ko
catepe Konferans Salonu'nda 
" Cami" konulu panel düzenlendi. 

Diyanet İşleri Başkan yardımcısı 
Dr. Fahri Demir'in yönettiği panele 
Prof.Dr. Günay Tümer ve Prof.Dr . 
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