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DiYANET VAKFI
ARALIK 1986

HABER BÜLTE-Nİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

Dr. TAYYAR ALTIKULAÇ

EMEKLİYE AYRILDI
• 9 Şubat 1978 yılından beri Diyanet İşleri Başkanı
olarak görev yapan Dr. Altıkulaç, 3.11.1986 tarihinde
kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.
5 yıl Diyanet İşleri Başkan Yardım
cılığı, 8 yıl da Diyanet İşleri Başkan
lığı olmak üzere 13 yıl Diyanet İşleri
Başkanlığı'nın doruk noktasında görev yapmış olan, bu arada Türkiye
Diyanet Vakfı ' nın kurulmasında ve
geliştirilmesinde büyük emeği geçmiş Dr.Tayyar Altıkulaç kendi arzu
ve isteğiyle Diyanet İşleri Başkanlı
ğı görevinden emekliye ayrıldı .
Dr. Altıkulaç'ın Diyanet tarihinde

YAHDIMLAŞMADA

daima takdirle anılacak olan hizmetlerini onurlu bir ayrılışla noktalamak
üzere Devlet Bakanı Kazım Oksay
tarafından Diyanet Vakfı Kocatepe
Konferans Salonu'nda bir tören düzenlendi.
Törende, Anayasa Mahkemesi
Başkanı Orhan Onar, Devlet Bakanı Kazım Oksay, Devlet Bakanı Ali
Bozer, Adalet Bakanı M.Oltan Sungurlu, Eski Devlet Bakanı ve Diyanet

/

Yakup ÜSTÜN

- - - - - - -- -- -

Mütevelli Heyet
il. Başkanı

MÜESSESELEŞME
- -- --

yardımlaşmada güç birliği ve müessese/eşmek diye de
V akfı,
tarif etmek mümküntlür. Esasen yardımlaşma duygusu insan.

da yaratılıştan mevcuttur. Hatta diğer canldarda bile bunun tezahürlerine rastlamak mümkündür. Hayvandaki yardımlaşma şekli
5 sene önce neyse bugün de odur. Değişme, gelişme çoğu zaman
:ıkıl ve manbkla izah edilemez. insandaki yardımlaşma hergün yeni bir şekil ve boyut kazamyor.
Diğer yandan yardım ile ihtiyaç arasında da sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Fert ve cemiyetlerdeki ihtiyaç kavramları hergün yenilenmekte, dün ihtiyaç olarak görülmeyen bazı hususlar bugün en
önemli ihtiyaç olarak kabul edilmektedir. Bilinen bir gerçektir ki
insanlar bütün ihtiyaçlarını yalnız başlarına karşdayamazlar. Hepinuz birbirimize muhtacız. Başı darda kalan muzdarip bir insanın
teselli edilmesi bile en önemli bir ihtiyaçbr.
Bir müslüman için, bir tek "hurma tanesi" ile, bunu bulamıyor
sa "güzel sözle" bu da mümkün olmuyorsa "güler yüzle" etrafın
(Devamı

2. Sayfada)

6

İşleri Başkanı Dr. Lütfi Doğan, Milletvekilleri, bazı kuruluşların temsilcileri ve Diyanet işleri Başkanlığı ile
Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri hazır bulundular.
Veda toplantısında Diyanet İşleri
Başkanlığının duygularını dile getirmek üzere ilk konuşmayı Başkan
Yardımcısı Hamdi Mert yaptı.
"Diyanet İşleri Başkanımız
Dr. Tawar Altıkulaç'ın aramızdan ayrılması, toplum içerisinde herzaman
yaşanan bu çeşit karşılama, uğurla
ma olaylarından çok farklıdır.

O, Başkan Yardımcılığında da,
üstlerinin kendisine karşı beslediği
itimat, tanıdığı insiyatifle çalışarak,
15 senedir, her biri o makamda bulunana yetecek birçok hizmeti gerçekleştirdikten; çocuk gibi bakıp
büyütüp-geliştirdikten; gerçekleştir
diği hizmetlerin semerelerini gördük-

ten sonra
Değerli

aramızdan ayrılıyor.

yönetici ve görevli arka-

daş/arım,

Herşeyin bir başı olduğu gibi, sonu da vardır. Allah baki, kullar fanidir. Görevler de fanidir. Fakat hizmetler kıyamete kadar devam edecektir.
Devamı 2. Sayfada

Aralık
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Dr. ALTIKULAÇ
EMEKLİYE AYRILDI

YARDIMLAŞMADA MÜESSESELEŞME
(Baştarafı

1. Sayfada)

dakilere yardımda bulunmak en önemli bir prensiptir. Bu anlamda
hemen herkes bir ölçüde yardım etmek gücüne sahiptir. Bununla
beraber, zaman zaman bu prensip gereği yapmamız gereken yardımların kafi gelmediğini sadece "ta tlı dilin", "güler yüzün" karın doyurmadığını , bir fakirin ihtiyacını karşılamadığını, ızdırabı
nı dindirmediğini görür. Merhum Akif gibi "Ya hamiyerim o/masaydı yahutta param olsaydı " demekten kendimizi alamayız.
İnsanoğlu her güçlüğü yenecek kabiliyetlerle donatılmıştır. O, aklı
ile azim ve iradesiyle her zorluğu yener, her problemi çözer. Yalnız
başına taşıyamayacağı bir yükü, yaptığı bir aletle veya yardıma çağırdığı birkaç kişi ile hedefine ulaştırır. Tıpkı bunun gibi vicdan ve
merhametimiz emrettiği halde parasızlık sebebiyle y erine getiremediğimiz yardımları bazı kurum ve vakıflar aracılığı ile yapma imkanına kavuşuyoruz. Karşılıksız yardım etme bir fert i çin doyumsuz bir zevk ve bahtiyarlıktır. Yüce A llah bize bu zevki müessese
ve vakıflar vasıtasıyla tattırıyor.
Beşyüz}'avrumuzu giydirme töreninde içimden hep bu-:lar geçti,
salonda bulunanlara bir göz attım değil beşyüz kişiyi, beş kişiyi bile ferden giydirebilecek kimseyi görmedim.
Bir kaç kişinin çok mütevazi bir meblağla kurduğu Türkiye Diyanet Vakfı'ndan, her gün yardım alan hasta, sakat, fakir ve fukarayı düşündüm. Her ay burs alan üç bin pırıl pırıl y avrumuz geldi
gözlerimin önüne. Bu Vakıf sayesinde tamamlanıp ibadete açılan
Kocatepe Camii ile bu Vakfın en büyük eseri olarak irfan hayatı
mıza kazandırılmakta olan 20 ciltlik İslam Ansiklopedisi ve daha
nice hizmetleri hatırladım.

Vakıf

Merkez Personelimiz Dr.

Altıkulaç 'ı makamında uğurladı.

Baştarafı

3.12.1986

Yazı işleri

~'""'~

HABER BÜLTENi

Türkiye Diyanet

Vakfı Ad ı na

Kemal Güran
Genel Müdür

Sahibi

1. Sayfada

Diyanet İşleri Başkanlığı Altıku
laç 'tan önce vardı. O 'ndan sonra da
şüphesiz varolacaktır. O'ndan bize
kalan en önemli miras, kanaatımca
hizmetleri yürütürken başvurduğu
prensipler ve yukarıda işaret ettiğim
hizmet stratejisidir.
Bizi bugünlere getiren prensiplere sadakatla bağlı kalır; merkez kendi içinde, taşra kendi içinde, merkez
taşra ile, taşra merkezle uyum içinde çalışmaya devam ederse, hizmetler bulunduğu yerden alınıp, İnşaal
lah daha ilerilere götürülebilecektir.
Hakk'ın büyük Türk Milleti'ni payidar etmesini; Diyanet İşleri Baş
kanlığı 'nın millet hayatımızda artan
fonksiyonu ile mütenasip hizmet atı
lımlarına kavuşmasını diliyor; Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Or. Tayyar Altıkulaç 'a yeni hayatında müessir hizmet imkanları, -sağlık ve saadet vermesini Cenab-ı Hakk 'tan niyaz ediyoruz. "
Daha sonra veda toplantısını tertipleyen Devlet Bakanı Kazım Oksay
kürsüye geldi.
" Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın son
yılları istikrar yılları olmuştur. Hükümetler değişmiş buna paralel olarak
çeşitli kuruluşların üst yönetimlerinde değişiklikler olmuş, bu çalkantı
lar içerisinde Diyanet İşleri Başkan
lığı istikrarını daima muhafaza etmiş
tir. Bunun manası da istikrarlı bir istikamet demektir. Kararlı ve başarılı
bir hizmet demektir. Kendi talebiyle
emekliye ayrılmaya karar veren Sayın Altıkulaç, 15 yıldan bu yana teş
kilatın içerisinde ve başında bulunmuştur. Bu yıllar içerisinde Diyanet
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Dr. TAYYAR ALTIKULAÇ
KİMDiR?

1938 Yılında Kastamonu'nun
ilçesinde doğan Tayyar Altıkulaç 9 yaşında hıfzını taDevrakıl.ni
mamladı.

İşleri Başkanlığı hizmetteri artmış,
gelişmiş

ve yeni boyutlar kazanmış

tır.

Kur'an

Kursları

için bir yönetmedisiplin altına alınması, 1:Jirlikte mesai yaptığı
mız bu dönemde olmuştur. Diyanet
İşleri Başkanlığı'nın bütçe imkanlarıyla yetişemeyeceği hizmetlere yardımcı olmak üzere Diyanet Vakfı'nın
kurulması, gelişmesi ve bugünkü seviyeye gelmesi bu devrede olmuştur.
liğin yürürlüğe konulması,

Sayın Altıkulaç'a değerli

hizmetlerinden dolayı bir kere daha teşek
kür ediyor, yeni hayatında da engin
başarılarının devamını diliyorum."
Son olarak da Dr.Tayyar Altıkulaç,
emekliye ayrılması münasebetiyle
şunları söyledi.
"Saygıdeğer misafirler, aziz
arkadaşlarım,

Birlikte geçirdiğimiz 15 yılı aşkın
süre içerisinde hiç ş(jphesiz acı tatlı
günlerimiz olmuştur. Ancak birlikte
yaşadığımız bu dönemin her gününde yüce din ve Diyanet müessesesini bir adım daha ileri götürmek ve
yüce din müessesesini toplumumuzun yararına ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasını daha fonksiyonel
hale getirmek üzere gayret içinde olmak ortak davranışımız olmuştur. Ve
bu müeseseyi bir itibar müessesesi
olarak muhafaza etmeye ve daha da
itibarlı, saygın hale getirmeye birlikte gayret ettik.
Bu süre içerisinde daima üst ma(makam tasrih etmiyorum),
istisnasız üst makamların tamamının
güvenini, desteğini, teveccühünü yanımızda hissedegelqik. Bu bakım
dan bu konuyla ilgili kararım şu veya bu şekildeki yorumlarla kapalı
olaylara çekilmek istenmemeli. O
halde niye erken? "Her halde işe erken başladığım için" diyorum. Onbeş yılı aşkın bir süre din ve Diyanet
kamların

1963 yılında İstanbul Yüksek
Enstitüsünü bitirdikten
sonra 1963-1965 yı llarında Ankara İmam-Hatip Lisesinde öğret
men, 1965-1971 yıllarında da İs
tanbul ve Kayseri Yüksek İslam
Enstitülerinde asistanlık ve öğre
tim üyesi olarak görev yaptı.
1967-1968 öğretim yılında
Bağdat Üniversitesi'nde Arap dili
ve edebiyatı üzerine ihtisas yapan Dr. Altıkulaç, Fıkıh ve Hadis
dalında doktora yaptı.
1971 -1976 Yıllarında Diyanet
İslam

hizmetinde ön planda olmanın insan
insan psikolojisi ve idarecinin, kişinin üzerinde meydana getireceği yorgunluğun sonuçlarını hepinizin takdirine bırakmak istiyorum.
Ciddi şekilde yorulduğumu hissettiğim için, kendimi yenilemeyi arzu ettiğim için, bu isteğimi Sayın Bakanı
mıza ve Sayın Başbakanımıza arzettim. Tekerrür eden teveccühlerinde
sonra lütfettiler bu dileğimi onayladılar. Bundan sonrası için programım hiç şüphesiz dip köşeye çekilip oturmak değil. Beni tanıyan arkadaşlarımın bilecekleri üzere yeniden
l},ayata başlar gibi birtakım hizmet ve
çalışmaların içerisine girmektir. Daha değişik tipte ve sanıyorum ilmi
ağırlıklı, ilmi çalışma cephesi ağırlıklı
birtakım hizmetlerde, yine din ve Diyanet hizmetinde, millet hizmetinde
olm,aya çalışacağım. Cenab-ı Hakk'ian en büyük niyazım, işe yaramamak, faydalı olmama~. yüce din,
devlet ve millet hizmetinden mahrum
kalmak cezasıyla beni cezalandırma
sağlığı,

masıdır."
Konuşmalardan

sonra Devlet Ba-

kanlığı , Diyanet İşleri Başkanlığı ve

Türkiye Diyanet Vakfı adına Dr.Tayyar Altıkulaç ' a birer şükran plaketi
verildi.

İşleri

Başkan

Yardımcıl ı ğı,

1976-1977 yılında Milli Eğitim
Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü , 1977-1978 yıllarında da
aynı Bakanlıkta Talim ve Terbiye Kurulu üyel iği görevlerinde
bulunan Dr . Altıkulaç,9.2.1978 3.11.1986 tarihleri arasında 8 yıl
Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yaptı .
Dr.Tayyar Altıkulaç , 13 Mart
1975 tarihinde Türkiye Diyanet
Vakfı'nın kurucuları arasında yer
aldı ve 1978-1983 yılları arasın
da da bu Vakfın Mütevelli Heyet
Başkanlığını yürüttü .
İyi derecede Arapça ve İngiliz
ce bilen Dr . Altıkulaç ' ın yayınlan
mış - üç eseri bulunmaktadır .

Aralık
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Hazı rlayan :

Halil KAYA ·

GENEL KURUL:
Genel Kurul, Vakfımızın en üst yönetim ve denetim organıdır. Kurul şu
şekilde teşkkül eder:
a) Diyanet İşleri Başkanı ,
b) Vakıf kurucuları ve ilk Mütevelli
Heyet üyeleri,
c) Diyanet İşleri eski başkanları,
d) Vakıf kurulduktan sonra Genel
Kurul üyeliğine kabul edilenler,
e) Her Genel Kurul için Mütevelli
Heyet'çe davet edilecek 5 müftü,
Genel Kurul, iki yılda bir Mart ayı
içinde toplanır. Mütevelli Heyeti gerekli hallerde Genel Kurul'u olağa
nüstü toplantıya çağırabilir.
Genel Kurul, üyelerinden en az
yarıdan bir fazlasının katılması ile
toplanır. Birinci tophrntıda yarıdan
.fazla üyenin bulunması sağlanma
mış ise, en az bir hafta içinde "yapı
lacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinrci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönde_rilecek yazıda belirtilir.

DENETiM KURUW:
Denetim Kurulu, Genel Kurul adı
na Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.
Denetim Kurulu, Genel Kurul'un kendi içinden veya dışından iki yıl içinde seçeceği üç kişiden oluşur, ayrı
ca iki yedek denetçi seçilir.
Süresi biteı:ı denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin

görevlerinden ayrılmaları halinde
yerlerini yedek denetçiler alır. Denetim Kurulu Vakfın tüm evrak, defter,
hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor Genel Kurul Toplantısından en geç 15 gün önce Genel Kurul Üyelerine gönderilmek
üzere Yönetim Kurulu'na verilir.

Genel Kurul'un Görev ve
Yetkllerl:
a) Boşalan Mütevelli Heyet üyeliklerine yenilerini seçmek,
b) Mütevelli Heyet tarafından hafaaliyet raporu, blanço, l<Ar
ve zarar hesaplarını incelemek ve
Mütevelli Heyetini ibra etmek,
zırlanan

c) Müttıvelli Heyet tarafından Genel Kurul üyeliğine teklif edilenlerin
üyeliğine kabul edilip edilmiyeceği
ne karar vermek,
d) Mütevelli Heyet Başkanı ve üyelerine ödenecek aylı k ücret, yolluk ve
hakkı huzur miktarlarını tesbit etmek,
. e) Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.
f) Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri tesbit etmek.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL KURUL TOPLANTISI
(9 Nisan 1983 - Ankara)

Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni
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2 KUR'A
KURSU

5
Başkanı Yakup Üstün, Mütevelli

Heyeti üyesi Ahmet Uzunoğlu ve
Diyanet İşleri Başkanlığı başmü
fettişlerinden Rıza Özsu ile il yöneticileri katıldılar.
Sözkonusu kurslardan Mezit-

AÇILDI
Geçtiğimiz Ekim ayında Mersin 'de iki ayrı Kur'an Kursu törenle hizmete girdi. Vakfımız İçel
Şubesi tarafından 160.000.000.TL'ye yaptırılan Kur'an Kursları her türlü sosyal ihtiyaca cevap
verebilecek durumda.

Açılış merasimine katılan İçel
Valisi Sabahattin Çakmakoğlu,
Diyanet İşleri Başkan Yardımcı
sı Hamdi Mert, Vakfımız genel
Müdürü Kemal Güran, Diyanet .
İşleri Başkanlığı Eğitim Daire
Başkanı Şükrü Öztürk konunun
mana ve -önemini belirten konuş
malar yaptılar. Kalabalık bir davetli topluluğunun takibettiği törene Vakfımız Mütevelli Heyeti 2.

YENİCE

KUR'AN KURSUNA
KAVUŞTU
Zonguldak ili Karabük ilçesi Yenice Kur'an Kursu törenle hizmete girdi.
Yenice Kalaycılar.semtinde yaptırılan yeni Merkez Kur'an Kursu'nun açılış törenine Diyanet İşle
ri Başkan Yardımcısı Hamdi Mert, Vakfımız Genel
Müdürü Kemal Güran, ilçenin mülki ve idari yetkilileri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
1986-1987 Öğretim yılında öğrenime başlayan
Kur'an Kursu her türlü. sosyal ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olup,40'ı yatılı, 30'u gündüzlü olmak üzere 70 öğrenci kapasiteli olarak inşa edildi.

li Kur'an kursu 120 yatılı, 30 gündüzlü olmak üzere 150 öğrenci,
Tece Kız Kur'an Kursu ise90 yatılı, 30 gündüzlü olmak üzere 120
öğrenci kapasiteli olarak inşa
edildi.

Aralık
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VAKFIMIZ TARAFINDAN YAPTIRILAN
MUSTAFAKEMALPAŞA
Vakfımız Mustafakemalpaşa Şu

besi

tarafından yaptırılan

tılı Kız

Kur'an Kursu

4

binası

katlı

Yahizmete

açıldı.

Kurs binasının açılışı münasebetiyle düzenlenen törene; Diyanet İş
leri Başkan Yardımcısı Hamdi Mert,
Vakıf Genel Müdürümüz Kemal Güran, Bursa Müftüsü Zeki Soydal ve
ilçe mülki erkanı ile civar ilçelerden
gelen müftüler katıldılar.
Törende, Mustafakemalpaşa Müftüsü Yaşar Yaprak kursla ilgili teknik bilgileri şu şekilde açıkladı:
"Hastahaneler, köprüler, camiler
ve okullar yapan halkımız önemli bir
ihtiyacını kapatmak için maliyeti yüz
milyona varan bu binayı 1,5 sene gibi kısa bir zaman içerisinde maddi
imkanlarıyla yapmışlardır.

Bu binanın 123 metrekarelik yerini Merhum Hacı Cemal Uruş'un varisleri Diyanet Vakfı'na bağışlamış
daha sonra da yapılan binanın bulunduğu yeri bizzat gelerek, görerek
mekan yönünden eksikliğini hissetmiş ve bina arsasına bitişik olan 400
metrekarelik ekli arsalarını da bu sene bağışlayarak binanın alanının
1600 metrekareye çıkmasını sağla
mışlardır.

Kursumuz 300 metrekare üzerine
4 katlı olarak inşa edilmiştir. 1. katta yemekhane, mutfak, el yıkama
yerleri, çamaşırhane, tuvaletler ve
banyolar, 2. katta; 5 dersane, 3. katta; gerektiğinde 150 talebeyi yatılı
olarak barındıracak yatakhaneler,
son katta ise; mescit, kütüphane ve
bir çalışma odası bulunmaktadır. "

TÖRENDF. YAPILAN

KONUŞMALARDAN ÖZETLER

Zeki SOYOAL (Bursa Müftüsü)
İnsan göründüğü gibi et, kan ve
ke,mikten müteşekkil bir mahluk değildir. İnsanın bir madde yönü, beden yönü, bir de ruh yönü vardır. Bedeninin devam etmesi için nasıl ki
yemeye, içmeye ihtiyacı varsa, ruhunun da sağlıklı şekilde devam etmesi
için manevi gıdasını almak mecburiyetindedir. Bu gıda da iman ve ibadettir.

YATILI KIZ
KUR'AN
KURSU
HİZMETE

AÇILDI
Gönül öyle arzu eder ki gül bahçesi misalindeki Kur'an bahçesine
ve Kur'an Kurslarımıza bütün müslümanlar girsin, Kur' an'ın gül demetlerinden Kur'an'ın ayetlerinden toplasın, ezberlesin, öğrensin , etrafına,
insanlığa buram buram taşısın .
Kemal GÜRAN
{T.D.V. Genel Müdürü)
İslam dini kadar erkek ve kad ın
eşitliğini her vadide gerçekleştiren
başka bir din yoktur. Kızlarımı z , hanımlarımız, bacılarımız, annelerimiz,
cemiyetimizin temel taşlarıdır. Onları
eğer iyi yetiştirmessek on ları cemiyete ve millete, dinine, vatanına, toplumuna, ailesine değerli bir fert olarak yetiştiremessek cemiyetimizi
sağlam temellere oturtamayız.
Türk cemiyeti hepimizin bildiği gibi birkaç yıl önce büyük sıkıntılar
çekmiştir . Karanlık günler geçi rmiş-

tir. Sokağa çıkamaz hale geldiğimiz
günleri hep birlikte yaşadık. Ve bu
cemiyet bu millet bütün bu sıkıntıla
ra rağmen yıkılmadı , yıkılmayacak
tı r, yıkılmaz. Çünkü bu milletin dayandığı sağlam b i rtakım temeller
mevcuttur. Bu kadar sarsıntıya rağ
men hala neden ayakta durabildiği
mizi tahlil etmeye çalışan kişi veya
kuruluşlar, içten veya dıştan bu değerlendirmeyi yapanlar; " Türk milletinin her türlü sarsıntılara rağmen,
çalkantılara rağmen ayakta durabilemsini temin eden şartların birisi
Türk cemiyetinin sağlam bir aile yapısına sahip olmas ı" diyorlar.
Aile dokusunu teşkil eden hücrelerden biri olan kadınlarımızın, kızla
rımızın iyi yetişmesini sağlayamaz
·sak,cemiyete onların gerçek bir hanımefend i olarak çıkmalarını sağla
yamazsak, yarının annelerini iyi yetiştiremezsek cemiyetimizi sağlam
temellerden mahrum bırakmış oluruz.
İşte bu Kurs bize yarının sağlam
yapılı ailelerinin hanımefendilerini yetiştirecektir.

Hamdi MERT
(Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)
Kur'an Kursları Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana önemli müesseseler olarak milletimizin hayatın
da yer etmişt i r. Zira Kur ' an-ı Kerim
eğitimi bir din eğitimidir. Bu kurslarda, bu eğitim yuvalarında, devletine,
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* Gayrimenkul

Satın

Alma

İşlemleri:

Vakfımız adına

bir gayrimenkul
öncelikle
gayrimenkulün sahibi ile pazarlık yapılarak satış bedeli üzerinden anlaş
ma sağlanır. Bundan sonra satıcıdan
satış bedelini de ihtiva eden bir dilekçe alınır. (Bu dilekçeler matbu olarak Genel Merkezce bastırılarak şu
belere gönderilmiştir.)
Burada dikkat edilecek husus,
gayrimenkulün sahibinin özel şahıs,
dernek, hazine, belediye, özel idare, veya bir başka tüzel kişi olması
meselesidir.
satınalınmak istendiğinde

milletine silah çeken birtek insan bugüne kadar yetişmemiştir. Bunun
manası vardır. Hiç kimse çıkıp Kur'an Kursunda polisini arkadan kurşunlayan, askerine silah çeken bir
tek insan yetiştirildiğini bize gösteremez. Bunun manası vardır. Bunun
manası büyüktür. Kur'an kurslarımızı
adında Kur'an var diye, isminin başında Kur'an var diye bir şeylerle irtibatlandırmaya çalışan bazı kesimler görülmektedir. Basın organların
da Kur'an-, Kerim kurslarının kıyafe
tinden dolayı, okuduğu Kur'andan
dolayı, orada yaptığı eğitim, öğretim
den dolayı bir şeylerle irtibatlandır
maya çalışan bazı sesler duyulmaktadır.

Kur'an Kurslarını, adına gericilik
dedikleri şu veya bu dedikleri bir şey
lerle irtibatlandırmaya kalkmasın hiç
kimse. Bu kurslar, bu eğitim kurumları her hafta başında ve sonunda
bugün burada yaşadığımız gibi göndere bayrak çekilen, her hafta başın
da ve sonunda bayrağının, sancağı
nın altında İstiklal Marşı okunan,
içerisinde vatan sevgisinin, Allah
sevgisinin, iman sevgisinin aşılandı
ğı resmi eğitim müesseseleridir.
Kur'an Kurslarının içerisinde,
Kur'an Kursları faaliyetinin içerisin-

Şayet gayrimenkülünü satacak ki(vaya kişiler) özel şahıs ise yukarıda belirtilen dilekçe doldurularak
Genel Merkez'e bir üst yazı ile gönderilir ve devir işlemleri ile ilgili yetki belgesi istenir.
şi

Ancak gayrimenkül sahibi tüzel ki(hükmü şahsiyet) ise bu takdirde
o tüzel kişi yetkili organı vasıtasıyla
satış kararı almalıdır Mesela: Malik
hazine ise Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın; Vakıflar ise Vakıflar Genel
Müdürülü'ğün; Belediye ise Belediye Encümeninin; Özel İdare İse Özel
İdare Yönetiminin; Köy Tüzel Kişili
ği ise Köy Derneğ i nin ; Dernek ise
Dernek Genel Kurulunun; Vakıf ise
şi

de.din eğitimi müesseselerinin altın
da devlet düşmanlığı aramaya kimse kalkışmasın. Zira bu devletin
ayakta durması için dualar eden, bu
milletin ayakta kalması için dua
eden, Allah'a el açan, bu milleti gerektiğinde kalkın ey ehli vatan deyip
cepheye sürecek insanlar işte bu
kurslardan, bu eğitim yuvalarından
yetişmektedir.

Özdemir ÇAKACAK
(Mustafakerı,alpaşa Kaymakamı)

İlim Allah'ın kullarına lütfettiği en

-~

-

ilgili mahkemenin satış kararı almamutlaka gereklidir.
Gayrimenkülü satmak isteyen malik ile mutabakat sağlanan bedelle
piyasa değerinin farklı olup olmadı
ğının yetkili eksper marifetiyle ekspertiz yaptırılması gereklidir. Şayet
eksper'in tesbit ettiği bedel anlaşma
sağlanan bedelden düşük ise o
gayrimenkül satın alınmaz. (Ekspertiz raporu düzenlemeye yetkili eksperler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'
nce tesbit edilmektedir). Satınalına
cak gayrimenkul hisseli ise, öncelikle malik tarafından hisseye isabet
eden kısmın ifrazı yapılarak müstakil tapu haline getirilmesi istenmelidir. Zira hisseli gayrimenkullerde inşaat vb. tasarruf serbestisi tam olmadığından çeşitli ihtilaflara neden olsı

maktadır.

(Devam Edecek)

büyük nimetlerinden biridir. Öğren
menin yeri , zamanı ve yaşı yoktur.
İlim bizim yitik malımızdır. Nerede
olursa olsun ne kadar uzakta·olursa
olsun gidip olmalı , ilim tahsil etmeliyiz. Çocukların eğitimi, öğretimi anne ve babaların en önemli görevleridir. Kız erkek ayırımı gözetmeden
bütün çocuklar okutulmalı, onları vatana, millete insanlığa hizmet eden
kişiler olarak yetiştirmeliyiz. Bu güzel ilim ve irfan yuvası çocuklarımı
zın dini öğrenimleri için hizmet verecektir.

Aralık
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VAKFIMIZ TARAFINDAN YAPTIRILAN
ÖDEMİŞ KUR'AN
KURSU
VE
..
....
.
Ödemiş Şubemizce
yılında
OGR EN C 1 !arımızı değerli kaymakamımıYURDU
H
ETE
İşleri Başkan Yardımcısı
AÇILDI
Vakıf
İkinci
Savaşı sonrası

1982
temeli atılan ve 570 milyon lira harcanarak gerçE::kleştirilen 7 katlı Kur'an Kursu ve Oğrenci Yurdu hizmete açıldı.
~u münasebetle düzenlenen törene lzmir Valisi Vecdi Gönül, Diyanet

Hamdi
Mert,
Genel Müdürümüz Kemal Güran, İzmir Müftüsü Haydar
Hatipoğlu ve Ödemişli mülki erkan
ile kalabalık bir davetli topluluğu
katıldı .

Törenin açış konuşmasını, bu muazzam Site'nin yapımını başlatan ve
hizmete girmesini de gerçekleştiren
Ödemiş Müftüsü Mehmet Çiçek yaptı. Çiçek,konuşmasında Site'nin öyküsünü ve özelliklerini şu şekilde
açıklad ı .

" 1982 Yılında Diyanet İşleri Başkanı Dr.Tayyar Altıkulaç tarafından
temeli atılan sitemiz 4 yıl gibi bir zaman içerisinde tamamlanm ış olup 4
ana unsurdan meydana gelmektedir. Birisi arka planda gözüken ve
derneğimizle müştereken yapılan
Camimiz, imam-Hatip Lisesi, aşhane ve aşhane üzerinde müftülük binası. arkasında bilahare yapılacak
olan 12 dairelik lojmandan müteşekkildir.
Yapımını tamamladığımız bina
720 metrekare kullanma alanı olan
bodrumla beraber 7 kattır. Yanda yapımı tamamlanacak olan idare binamızın, aşhane kısmının üzerinde sadece müftülüğümüz olarak kullanılan yerin kullanma alanı 385 metrekare olacaktır.
570 milyorrliraya mal olan, Ödemişlilerin ayni nakdi yardımlarıyla
meydana gelen bu tesisimizde, zemin kat salon olarak kullanılacak, giriş katı ayda 400.900.-TL. kira getiren bir işyeri hüviyetinde olacaktır.
Eczane ve Dersane olarak kiralanmış bu işyerinin üzerinde Müftülük,
Vakıf şube merkezinin yönetileceği
ve din görevlilerimizin kendi bünyemizde eğitimin yapılacağı yerdir. Üst
kat Kur'an Kursu, onun üstü ilk planda 150 öğenciyi arkasından 300 öğrenciyi barındırabilecek yurt olacak-

-ç?k

zın da vecız cümlelerle ifade ettiği

gibi- geleceğe hazırlayacak onlara
Allah'ını, kitabını, Kur'an'ını, devletini. dinini, diyanetini. milletini. anasını , -~ab~sını v.elhasıl topyekün saygı gosterılmesı gerekenleri öğrete-

ı·zM

cektir.

tır. En üst katımızda konferans salonu, kütüphane ve misafirhanemiz
bulunmaktadır."

TÖRENDE YAPILAN DİGER
KONUŞMALARDAN ÖZETLER
Yaşar Yağcı

(Ödemiş Kaymakamı)
Bu külliyenin tamamen büyük
miktarda halkın yardımıyla yapılmış
olması eserin değerini bir kat daha
artırmaktadır.

İnşalah bu tesisimiz bu doğrultuda gençler yetiştirecektir. Ve aziz
milletimizin dört tarafımızı çeviren
ateş çemberi içerisinde ebediyete
kadar devam edeceğine daha inançlı olarak bakabileceğiz.
Kemal Güran

(T.D. v. Genel Müdürü)
Bu eser eğitim ağırlıklı bir eserdir.
Bu tesis eğitim ai;jırlıklı bir tesistir. Ve
insanımıza hizmet edecektir. Gelecek nesillerimizin yetişmesine hizmet verecektir bu müessese yavru__,___.,.,~,4 ~
··~•~ .......
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Dünya
dönemde Amerikan gençliğinin sorumluluklar yüklenemez gençlik olduğu
tesbit edilmiş ve bu acı gerçek Amerikan milletini, Amerikan eğitimcilerini düşündürmeye başlamıştır. Ve
bu sorumlululuğunu yüklenemeyen
gençliğin psikolojisi tahlil edildiği zaman ortaya çıkan gerçek şu olmuş .
Bu gençler manevi değerlerinden
mahrum olarak yetiştiriliyorlar. Onun
için sorumluluk duygusundan mahrumdurlar. Demek ki gelecek nesil!erimizin vatanımızı , bayrağımızı,
ezanımızı, Kur'an'ımızı emanet edeceğimiz, gençler olabilmeleri için
yavrularımızın, gelecekteki sorumlulu kları yüklenebilmeleri için manevi bir takım iç zenginliklere sahip olması gerekiyor. Bu değerlerle ruhu zenginleştirilemeyen insan
bir ottan çöpten ya da diğer canlı varlıklardan farksızdır. Binaenaleyh biz
bu tesisin çocuklarımızı , bölgemizin
çocuklarını, Ödemiş'in çocuklarını ve
çevresinin çocuklarını, yarına doğru
sorumluluklarını müdrik, vatanına,
milletine, devletine, ailesine, çocuk!arına karşı sorumluluklarını müdrik
ve sorumlulukların şuuru ile yaşama
idraki içerisinde olan insanlar olarak
yetiştirecek bir müessese gözüyle
bakıyoruz. Ve bu duyguyla böyle
müesseseleri Türkiye Diyanet Vakfı
olarak destekliyoruz, teşvik ediyoruz.
Hamdi Mert

(Diyanet işleri Başkan Yardımcısı)·
Türk milleti hayırseverlikte örnek
diğer milletlere model bir millettir.
Türk milleti geçmişte unutulmaz kalıcı hayır müesseselerini kurmuştur.
Fakirler için, yetimler, dullar için,
hastalar için, fakir kızların çeyizini
yapmak üzere vakıflar kurmuştur. ihtiyacı olanların gelip almaları için,
borç istemenin zorluğu içerisinde ih-

•

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni

tiyaç içerisinde olanların gelip rahatlıkla alabilmeleri için üzerine para
koydukları,sadaka koydukları sadaka taşları yapmışlar, göçmen kuşla
rı için kuş köşkleri yapmışlardır. Hatta yük taşıyan hamalların taşıdıkları
yükü üzerine koyarak dinlenmeleri
için mola taşları yapmışlardır. Bu örnekler insanın düşünmesinin zor olduğu örneklerdir.
Muhterem Ödemişliler, burada
dikkatimizi çeken bir husus var. Fakir öğrenciler istifade etsin diye bir
yurt yapılıyor. Fakir insanlar faydalansın diye bir aşevi yapılıyor ., ve bunu müftülük önderliğinde müftümüz
ve onun etrafındaki din görevlilerinin,
onların da etrafını alan hayırsever
halkımızın elleriyle, Türkiye Diyanet
Vakfının desteğiyle, Türkiye Diyanet
Vakfı'nın Ödemeş Şubesi'nin organizesiyle yapıyoruz.
Biz millet olarak, Türk milleti olarak devletimizi, hürriyetimizi, sancağımızı, bayrağımızı, dini duyguları
mızla, inançlarımızla her zaman beraber tutmuşuzdur. Din terbiyesinden,din eğitiminden mahrum yetişen
nesillerin bu millete nelere mal odu-
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Kocaeli Valisiyim. Amerika'nın da
kuruluşunun 200. yılı. Kocaeli'nde
Karamürsel Üssü var. Amerikan hükümetinin en üst temsilcisi o zaman
NATO Komutanı, dört yıldızlı bir general, Amerikan Devletinin, Amerikan Cumhuriyetinin kuruluşunu Karamürsel'de bir merasimle kutladılar.
Bu gündüz yapılan merasimlerin dı
şında gece de bütün Amerikalıların
katıldığı bir merasim yapıldı. Pek çok
üst rütbeli subay vardı. Albaylar, generaller, yarbaylar binbaşılar bir şe
ref masası yapmışlardı. Şeref masa-

O da

Başpiskoposları,

çıktıkları

zaman önce

karşıladılar,

kapsülden ilk
başpiskoposu

Başpiskopos

bunları

karşıladı.

Onun elini öptüler, ondan
sonra gittiler Nixon'un elini öptüler.
Müslüman tüccarlar ticaret için
Çin'e gitmişler, Endenozya'ya gitmişler, Filipin'e gitmişler, Hindi Çin'e
gitmişler. Mal satmışlar, mal satarken kimseyi aldatmamışlar, hakiki fiyatını göstermişler, mala talip olana
bu daha iyi görünüyor ama öbürü
daha kaliteli demişler. Talip olduğu
malda bir sakatlık varsa bunu almak

ğu yakın geçmişte görülmüştür.
Geçmişte
hayır

ve bugün dini tesisleri,
müesseselerini hayır sever hal-

kımız yapmıştır. Hayırsever halkımız
başka hiç bir milletin hayatında
görülmeyen hayırseverliğiyle, bu
müesseseleri yapmaya, inşa etmeye, korumaya ve muhafaza etmeye
elbette devam edecektir.

Vecdi Gönül
(İzmir Valisi)

Muhterem Ödemişliler bu binanın
pek çok fonksiyonu var, pek çok hizmet yapacak. Ama ikisi diğer hizmetlerin daha üstünde. Birisi Müftülük
sitesi olacak, Müftülük makamı burda yer alacak , diğeri eğitim hizmetleri verecek. Bu iki görevi diğerlerin
den daha üstündür. Müsaade ederseniz sebebini izah edeyim. Müftülük makamı bizim Türk milleti olarak
inandığımız, iman ettiğimiz, bir inanç
manzumesinin Ödemiş'teki en üst
temsili manasına geliyor. Dünyanın
her yerini görmedim ama görebildiğim yerlerde böyle bir inancı temsil
eden insanlara çok mutena yerler
ayrıldığıdır. İslam dünyasında böyle,
Hıristiyanlık dünyasında da böyle.
Bir olayı hatırladım. Sene 1976 ben

sının ortasına

Orgeneral oturdu yaben oturdum, sol tarafına da bir
binbaşı oturdu. Orada generaller
var, onlar aşağıda oturuyorlar, Albaylar var aşağıda oturuyorlar. Binbaşının oturuş sebebi biraz sonra
anlaşıldı. Binbaşı din adamıydı. Yemekten önce kalktı duasını yaptı.
Memleketlerinin Cumhuriyetlerinin
ebedi olması için kendi inançlarına
göre cenab-ı hakk'a niyaz etti, hep
beraber amin dediler, ilahilerini hep
beraber söylediler, söyledikleri ilahiler elhamdülillah'ın çarpıtılmış şeki
liydi. Bu birinci hatıram. Din adamı
na mutena yer gösterilmesi bakımın
dan bir başkası da şöyle:
1969 yılında Amerika'dayım ilk defa da Amerika aya insan gönderdi.
Apollo 11 ile, bunlar gittiler aya ayak
bastılar. Bildiğiniz gibi sonra da Vatanlarına dönüyorlar. Kendilerini o
zamanki Amerika devlet başkanı Nixon indikleri yerde karşıladı. Fakat
Nixon'dan öne geçirdikleri birisi var.
nına

istiyorsun ama şurasında sakatlık
var, gördün mü? diye sormuşlar. Onlar da demişler ki bunlar nasıl adam,
bunlar ne biçim üstün insanlar, böyle
üstünlüklerinin sebebi nedir? Anlamışlar ki müslümanlıklarından geliyor. Onun üzerine kendiliklerinden
müslüman olmuşlar, bu ahlaka ulaşabilelim diye. Demek ki aziz Ödemiş'liler yalnız bilim ve teknik kafi değil, bizim tarihten alacağımız örneğe
göre ahlak da önemli. O halde böyle bir eserin sizlerin eserinin önünde duruyoruz, ki burada hem
T.C.'nin Ôdemiş'te en üst din görevlisi ve onun mahiyeti inşaallah yerleşecekler, hem çocuklarımız burada ilim, irfan alacaklar, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırt etmeyi
öğrenecekler. Hem de vatanlarına,
milletlerine bağlı, bayraklarına bağ
lı, cumhuriyetlerine bağlı, kültürde
kemale ulaşmış insanlar olarak yetişecekler. Elbetteki bu sizin eseriniz,
ne kadar iftihar etseniz azdır.

Aralık
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ZARA ŞUBEMİZ
70 TAKIM
ELBiSE DAGITTI
•

'W'

iV. Vakıflar Haftası münasebetiyle Vakfımız Zara
ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının işbiriliği sonucu ortaöğrenim öğrencilerine 70
adet takım elbise dağıtıldı.
Hayırsever bir vatandış tarafından bağışlanan
kumaşlardan yaptırılan 70 takım elbise; Sivas Valisi Lütfi F. Tuncel, Sivas Emniyet Müdürü, Jandarma Alay Komutanı, Zara Kaymakamı Durmuş
Gencer, Zara Müftüsü ve Vakfımız Şube Başkanı
Ahmet Sarıtaş'ın katıldığı bir törenle İmam-Hatip
Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulu'ndan seçilen fakir ve muhtaç öğrencilere
Şubesi

dağıtıldı.

Hafta vesilesiyle icra edilen bu faaliyet ilçede
memnuniyetle karşılandı.

ALACA ŞUBEMİZ
KUR'AN KURSU
YAPTIRIYOR
Mülkiyeli Vakfımıza ait Çorum İli Alaca içesi Bolatçık
köyü yatılı Kur'an Kursunun temeli atıld ı.
50 Milyon TL'ye mal o l mas ı beklenen Kur'an Kursu
320 metrekare üzerine iki katl ı olarak inşa edilecek. Birinci katı Kur'an Kursu ve pansiyon, üst katı da Vakfı
m ız tip cami projesine göre 350 kişil ik kubbeli cami olarak yaptırılacak.
Vakfımız Alaca Şubesi ve köylü işbirilği ile yaptırıla
cak olan Kur'an Kursu'nun temel atma töreninde Diyanet İşleri Başkan Yard ı mcı ları Halit Güler ve Lütfi Şen
türk, Vakfımız Genel Müdür Yardı mcısı Ahmet Yayla konunun önemini belirten birer konuşma yapt ı lar.

VAKFIMIZDAN 6 öGRENCİYE
LİSANS VE DOKTORA BURSU
Çeşitli Üniversitelere bağlı İlahiyat Fakültele-

rinde doktora ve lisans öğretimi yapan 6 öğren
ciye Vakfımız tarafından karşılıksız burs veriliyor.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İs
lam Tarihi Anabilim Dalında doktora yapan Hasan Moğol ile Tefsir - Hadis Anabilim Dalında doktora yapan Muammer Esen'e, Marmara Üniver-

sitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalında
Yüksek lisans öğrenimi yapan Ali Köse ve Salih
Sabri Yavuz'a, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalında lisans öğ
rinimi yapan Ali Arıya ile Mastır öğrenimi yapan
Erdal Çakır'a 1987 Ocak ayı itibariyle aylık
15.000'er TL.'lik burs bağlandı .

-Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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GÖRÜNTÜLÜ YAYINLARIMIZ
VİDEO-FİLM

Adı
Konusu

: Türkiye'de İslam Gerçeği
: Belgesel (Anadolu'daki Türk İslam
Mimarisi ve Medeniyeti )
Yapım
: Türkiye Diyanet Vakfı
Yönetmen: Tuncay Öztürk
"Topkapı . ..
Cihan Devleti Osmanlı İmparatorluğunun, yüzlerce yıl idare edildiği yer ..
700.000 metrekarelik alanıyla Vatikan Devleti'nden daha büyük bir toprak üzerinde ...
Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) ait mukaddes emanetlerin saklandığı Hırka-i Saadet dairesinde, tam
405 yıl,7 ay,9 gün bir dakika bile ara vermeden Kur'an okuduk ... "

Vakfımız tarafından

Ajans 1400'e

hazırlattırı lan

ikin-

ci filmimiz "Türkiye'de İslam Gerçeği", ruh kadar eski,
ruh kadar güzel, ruh kadar canlı mübarek Anadolumuzun dört bir tarafından; Edirne'den Kars'a, Sinop'tan
Anamur'a kadar, medeniyetin beşiği, Asya ile Avrupa
arasında muhteşem bir altın köprü olan yurdumuzun İs
lam medeniyetine nasıl sahip olduğunu anlatılıyor.
Ölümü bile sevdiren hak aşığı Yunus Emre, bütün
Anadolu'yu İslam hasadına kavuşturan Hacı Bayram-ı
Veli, Büyük İslam inancını Konya ovas ı ndan Anadolu 'ya ve bütün Dünya'ya yayan Mevlana, ve birçok Veli
Anadolu'nun gönül mimarları olarak anlatıldıktan sonra medeniyetimiz ve İslam gerçeği , yurdumuz adım adım
gezilerek; tarihi cami, medrese, türbe, mescid ve kervansaraylar bir bir işleniyor .
.Konya'da; taç kapısındaki kabartma Fetih ve Yasin
Sureleriyle eski bir ilim merkezi İnce Minare Medresesi, 750 yıldan beri secde yapılan Alaaddin Camii, Anadolu'yu çepeçevre kuşatan 98 Selçuklu kervansaraylarından Konya Horozlu Hanı..
S vas'ta; İl halkı nın göğsünü kabarta kabarta övündüğü, mavi ve siyah çinilerle süslü minaresi ve görkemli
taç kapısıyla Gök Medrese, Sivas ' ın daimi iki nöbetçisi
gibi duran çifte minare.
Kayseri.'de; en eski tıp fakültelerinden Gevher Nesibe Şifah iye Medresesi, 1000 yıldır ayakta duran Hunat
Hatun Camii ...
Dlyarbakır'da; 25 Sah::ıbi mezarının etrafını sardığı
Hz.Süleyman Camii.
Urfa'da; Halil-üt Rahman Gölü kıyısındaki eşsiz güzellikteki Rıdvaniye Camii, Mevlüd-ü Halil Camii. ..
Selçukluların ilk başkenti İznik ve Hayrettin Paşa Camii, Nilüfer Hatun İmarethanesi. ..
Hakkında yüzlerce kitap yazı labilecek Yeşil Bursa'-.
da;Yeşil Türbe, Yeşil Cami ve Anadolu'nun tapusu gibi
duran Ulu Cami.
·

-

--

-

Edlrne'de; beni çiğnemeden bu şehre giremessin dercesine muhteşem medeniyetimizin zirvesinden Avrupa'ya bakan Selim iye Camii. Hergün dua ile açılan dua ile
kapanan Arasta Çarşısı , Beyazıd'ın Darüşşifa Medresesi.
İstanbul; hakkında ne kadar yazı l ırsa yazı lsın , sayfalara sığmayacak kültür kaynağı ve imparatorluk şehri .
Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) cefakar sancaktarı Eyüp
Sultan adına yapt ı rılan Eyüp Sultan Cam ii. Tek taşı dahi çizilmeden 482 y ı l Cam i olarak kullan ı lr..n ve Fatih
gibi ayakta duran Ayasofya, Bizans Külliyesini yerle
bir eden Fatih Külliyesi , 70 bin yazma eseri bağr ı na
basan külliyelerimizin en büyüğü Süleymaniye Külliyesi, güvercinlerin uçuştuğu Mıs ı r Çarşıs ı y l a ünlü Yeni Cam i, istanbul'un incisi Boğaziçi Cam ileri , Rüstem
Paşa Camii, Sokollu Camii , Hırka- ı Şe ri f Cam ii, Sultan Ahmet Camii, satırlarımıza alamad ığ ı mız nadide güzellikteki diğer Camilerimiz.
600 sene üç kıt' aya hükmedilen mekan Topkapı ve
diğer şehirlerimizdeki külliyeler en ince detaylarına kadar bugünkü neslin gözlerinin önüne sergileniyor. Yurdumuzu, atalarımızı, tarihimizi, medeniyetimizi yakından
tanımak isteyenlerin bu filmi mutlaka görmeleri gerekir.
Film, video kaset haline getirilm iş olup yayınevlerimiz
de satış ı yapılmaktadır.
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SICAK BİR YARDIM
• ''iV. Vakıf Haftası" münasebetiyle Vakfımız 100 fakir aileye
50.000.'er TL. yakacak yardımı yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından
"iV. Vakıf Haftası" münasebetiyle
özllikle Ankara'nın gecekondu semtlerinde oturan 100 fakir aileye kışlık
yakacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere 50.000'er TL. yardım yapıldı.
Yardım çeklerinin verilmesi münasebetiyle Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonunda düzen_lenen törenin açış konuşmasını Diyanet İşleri Başkan Vekili ve Vakfı
mız Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Abdülbaki Keskin yaptı. Dr. Keskin "Fani hayatımızı tamamlayıp ahirete intikal ederken herhalde inanan her insanın gönlündeki şey , sevap hanesinin ilelebet açı k kalmasıdır." dedi.
Dr. Abdülbaki Keskin devamla, "Bu
bahtiyarlığa erenlerden birisi de
sadaka-i cariye sahibi kişilerdir.
Sadaka-i cariye devamlılık niteliği
olan hayri bir hizmettir. Bunun en
büyük örneği Vakıf müesseseleridir." dedi. Ve sözlerini şöyle tamamladı. "İşte bu yüzden bu müesseseleri hayırla yad ediyoruz. Hizmeti geçenlerin ruhları şad olsun."
Törende Vakıflar Genel Müdürü
Dr. Leyla Elbruz da bir konuşma
yaptı. Dr. Elbruz, "Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenerek kutlanmakta olan iV. Vakıf Haftası münasebeti ile Başkentimizin yoksul ve
gecekondu semtlerini tarayarak; kış
lık odun ve kömür ihtiyacını sağlaya
mamış durumdaki 100 aileyi tesbit

etmek suretiyle imdatlarına koşan
Türkiye Diyanet Vakfı'nın her yıl tekrarlanan bu faaliyetini .hep birlikte
kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz.
Bu hizmet ve faaliyetlerin daha
kesif ve tatmin edici bir düzeye getirilmesi; kendi kendilerine yetmeyen, imkanları sınırlı, mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanma

milli ve insani bir görevdir. Bu görev gönüllü ve fedakar vakıflarımız
ca seve seve yerine getirilmekte;
mahdut da olsa bir çok ihtiyaç sahibinin derdine deva olunmaktadır.
Bunu elbette ki yeterli bulmuyoruz.
Ancak yeterli hale gelininceye kadar
bir plan ve proğram dahilinde çalış
mak ve başarmak gayemizdir." dedi.
Günün Son konuşmasını Vakıf
Genel Müdürümüz Kemal Güran
yaptı. Güran Bu yıl 4'üncüsü kutlansı

makta olan Vakıflar Haftası'na öncülük eden Vakıflar Genel Müdürlüğü'
ne teşekkür ettikten sonra konuşma
sına şöyle devanı .etti. "Kainatta her
şey fani, Allah ise bakidir. Allah sevgisi bütün sevgilerin üstündedir. Allah'ı seven, O'nun yaratmış olduğu
i nsanları, hayvanları, bitkileri, canlı
ve cansız bütün varlıklan da sever.
Yani yaratana olan sevgi, yaratılmış
lara sevgi şeklinde de tecelli eder.
Bu sevgi, aynı zamanda şefkat,
merhamet, nezaket, adalet, insaf, ihsan, yardın:ı ... hislerini de doğurur.
Allah'ın bahşettiği hayat muazzezdir.
Ona kıyılmaz. Özellikle insan hayatı
son derece değerlidir. İnsan hayatı
nı her zaman ve her türlü menfi şart
lara karşı korumak, insanların yaşa
yışlarını yükseltmek lazımdır.
İnsanların en hayırlısı insanlara
faydalı olan, malın en hayırlısı Allah
yolunda harcanan, yani vakfedilen,
halkın yararına tahsis edilen, Vakfın
en hayırlısı ise insanların en önemli
ihtiyaçlarına cevap verendir.
Vakıf geleneği.mizi, bu ulvi prensiplerden soyutlama, inançtan yoksun Batı tipi bir Vakıf modeli geliş
tirme çabaları gözlenmektedir.
Kim ne derse desin özetlemeye
çalıştığımız Vakıf ruhu, kaynağını ancak köklü ve sağlam dini inançlarda
bulabilir. Türk vakıf ruhunun kaynağını da bu inanç teşkil etmiş, bu
inancı temin den ayeti kerime ve ha-

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni

disi şerifler olmuştur.
Bugün burada huzurlarınızda ve
iV. Vakıflar haftası kutlama programları çerçevesinde Ankara'lı 100 aileye yapacağımız yakacak yardımı da
Vakfımızın sosyal yard ı mlaşma ve
dayanışmayı destekleme faaliyetlerinin bir parçasıdır. Bu faaliyete yurt
sathındaki 539 şubemiz de katılacak
ve her şubemiz kendi faaliyet bölgesinde en az 5 aileye yakacak yardı
mı, 5 aileye de kışlık yiyecek yardı
mı yapacak, en az 1O öğrenciyi giydirecek, kimsesiz çocukları, düşkün
leri ziyeret ederek çeşitli hediyeler
vereceklerdir.''
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iV. VAKIFLAR HAFTASI
KUTLANDI
Baştarafı

16. Sayfada

meslekten vakıf kuran yüzlerce, binHACI BAYRAM-1 VELİ VE
lerece hayırsever insanın gönlünden
DÖNEMİ SEMiNERİ
geçen müşterek düşünce, doğu
mundan ölümüne kadar insanın ömVakıflar Genel Müdürlüğü ve Garü boyunca karşılaşabileceği güçlükRektörlüğü işbirliği ile
zi
Üniversitesi
leri gidermek, hayatın zorluklarını
Gazi Eğitim Fakültesi konser saloazaltmak, yetişmek ve yükselmek isnunda "1300- 1400 Yıllları Arası
teyenlere yardım etmek, fakirleri kal·
Türk
Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde
kındırmak, iktisadi ve mali güçlerini
Hacı
Bayram-ı Veli ve Dönemi
desteklemek, özetle daha iyi bir dünSemineri"
tertiplendi. İki gün süren
yanın meydana gelmesine katkıda
seminerde, Osmanlı Beylik Dönebulunmak olmuştur.
minde Türkiye'nin Sosyo-Kültürel
Bugün yurdumuzun her tarafında
Yapısı ve Dünden Bugüne Hacı
görülen ve büyük bir ihtişamla ayakBayram-ı Veli ve.Ekolü konularında
ta durarak, kurucularının ruhlarında
ilim adamları görüşlerini dile getirdiki bu asil duyguları simgeleyen caler.
mi, mescid, medrese, han, hamam,
dArüşşifa, imaret, kervansaray ve
YENi VAKIFLARIN PROBLEMLERİ
benzeri eserler vakıf yoluyla insanVE GELECEGİ SEMİNERİ
lığın istifadesine sunulmuş olan şa
heserlerdir. Müslüman-Türk'ün
Türk Dünyası nı Araştırmaları Vakfı
zevk, deha ve hizmet anlayi"şını dile
tarafından Türkiye Vakıflar Bankası
getiren ve iyilik etme gibi yüce duykonferans salonunda düzenlenen
gular manzumesinin eseridir.
"Yeni Vakıfların Problemleri ve GeDevlet ve millet olarak atalarımız
leceği Semineri" iki oturum olarak
dan devralıp, gelecek nesillere intiyapıldı. I. Oturumda "Hukuki Açıdan
kalini üstlenmiş olduğumuz bu ata
Yeni Vakıflar", il. Oturumda "Hususi
yMigAri vakıf eserlere karşı ilgisiz
Vazifeleri Açısından Bazı Yeni Vakıf
davranmayıp, onları gözümüz gibi
Tipleri" konuları işlendi.
korumalıyız" dedi. Dr.Elbruz daha
sonra "Vakıflar Haftası"nın her yıl
Seminerin sonunda başkanlığın ı
daha geniş imkanlarla kutlandığını,
Vakıflar Genel Müdürü Dr.Leyla Elbönümüzdeki yıllarda Vakıflar Haftaruz'un yaptığı ve çok sayıda ilim adaları münasebetiyle faaliyetlerini damının katıldığı açık oturum yapıldı
ha da yoğunlaştıracaklarını belirtti.
Hafta dolayısıyla bazı vakıflar çeşitli konularda faaliyetler gösterdiler.
YAŞLIYA SAYGI SEMiNERİ

RESiM YARIŞMASI

Konuşmalardan

sonra törende
bulunan davetliler tarafından
fakir ailelerin 50.000 TL. lık yakacak
çekleri kendilerine takdim edildi.
hazır"

"Vakıflar Haftası" münasebetiyle
Milli Eğitim Vakfı tarafından Türkiye
çapında düzeJlle.nen "Yaşadığınız
Kentte En Çok Sevdiğiniz Vakıf Eski Eserin Resmi" konulu yarışmaya
katılan sanatçıların eserleri Vakıflar
Genel Müdürlüğü Sergi Salonunda
sergilendi.

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı tarafından Keçiören
Belediyesi Güçsüzler Yürdunda düzenlenen "Yaşlıya Saygı" Konulu Seminerin açış konuşmasını Dr.Leyla
Elbruz yaptı. Ömer Hatipoğlu, Onur
Okutan, Doç.Dr. Atilla Özman ve
Yahya Akengin'in konuşmacı olarak
katıldığı seminerin sonunda Zeki
Alan tarafından yazılan "Gönül
Kuşları" adlı piyes sahnelendi.

Aralık
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HAFIZLIK YARIŞMASININ FiNALi
ANKARA'DA
İstanbul'dan
VAPILDI

1985 - 1986 Öğretim yılında
bölge birincisi olan Kur'an Kursu mezunu hafız öğrenciler Ankara' da yarıştı.
Daha önce 11 bölgede yapılan
birinci, ikin-

hafızlık yarışmasının

•rı.

ci ve üçüncüleri, Ankara Kocatepe Camiinde yarıştılar. Yarışma

sonunda birinci
seçilirken, ikinciliği Samsun, üçüncüğü de Trabzon aldı. Yarışmada Ankara dördüncü, Konya ise
beşinci oldu.

ÖDÜL DAGITIMI
Yarışma sonunda dereceye
giren hafızlar Vakfımız tarafından
ödüllendirildi. Yarışma birincisi
Nejdet Naci Nurcan'a 250.000.TL. , ikinci gelen Ramazan Yürük'e 200.000.-TL., üçüncü gelen Ahmat Bayram'a 150.000.TL., dördüncü gelen Ömer Türkmen ile beşinci gelen Mustafa
Gündüz'e de 30'ar bin TL. ödül
verildi.

BELDEN ASAGISI
FELÇ MURAT'A
120.000.· TL.
YARDIM
Üç yıl önce babasını kaybeden ve küçük yaştan beri bilin-

meyen bir sebeple belden aş.ağı
felç olan Murat Toksay'a Vakfımızdan 120.000. TL. yardım ya-

sı

pıldı.

Halen Dışkapı Anadolu Lisesi
Almanca bölümü birinci sınıfında
okuyan Murat Toksay'a bu para
her ay 10.000. TL. olarak ödenecek.

20 YILDIR SAKAT
İSMET PELTEK'E
100.000.· TL.
YARDIM
Kalp hastası ve üç yetim yeğe
nine bakmakla yükümlü bulunan
belden aşağısı sakat ve herhangi bir geliri olmayan 35 yaşında
ki İsmet Peltek'e Vakfımız
100.000. TL. yardım yaptı.

KAN KANSERİ
ELVAN'A
75.000.· TL'LİK
İLAÇ

Ankara'nın Demetevler semtinde oturan ve kan kanseri hastalığına yakalanan Elvan Kandaz'a hastalağının tedavisinde
kullanılmak · üzere Vakfımızca
75.000 TL. ilaç yardımı yapıldı.

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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VAKIFLAR HAFTASINDA 500 MUTW ÖGRENCİ
Baştarafı

16. Sayfada

öğrencileri giydirme proğramları çerçevesinde 6000' i aşkın öğrenci Vakfımız'ca giydirilmiş olacaktır." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Halit
Güler ise konuşmasında özetle şun
ları söyledi:

şu salonda düzenlenen merasim de
Türkiye Diyanet Vakfı ' nın size bakı
şının ve sizin yanınızda ve yardımı
nızda oluşunun bir işaretid i r.
Aslında qönül ister ki ve Vakfımız
da öyle düşünür ki, 500 çocuk değil
5000 çocuk giydirilsin ve sevindiril-

"Sevgili gençler,
Vakıf müessesesi Türk milletinin

renim gören gençlere burs verme
uygulaması, yurt dışına doktora için
öğrenci gönderme çalışmaları vardır.
Bu çalışmalar daha da geliştirilecek
tir. Yukarda verdiğim rakamlar artı
rılarak bu yakınlaşma ve yardımlaş
ma devam ettirilecektir.''

mazisi kadar eski, tarihi gibi şerefli,
karakteri gibi insaflı ve medeniyeti gibi insani ve ahlakidir. Hayırda yarışı
gelenek haline getirmiş bir milletin
çocuklarıyız. Bu bakımdan vakıf müessesesini ve bu sahada yapılan hizmetleri bir haftaya sığd ı rmak, Türkiye Diyanet Vakfı'nın çeşitli sahalardaki hizmetlerini bu salonda kısa :{amanda özetlemek mümkün değildir.

sin. Bu merasim bu güzel niyetin ve
gayretin ifadesidir.

Bu hafta

yıl

boyunca yürütülen Vabir tablosu,

kıf hizmetlerinin ihtişamlı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu yaş
taki gençlere yönelmesi sevindirici
bir gelişmedir. Vakfımızın sevgili öğ
rencilerimize bakışı ve ilgisi sırtları
na bir takım elbise giydirmekten ibaret değildir. Tahsil hayatınızın her kademesinde sizlere yardımcı olmak
ve sıkıntılarınızı paylaşmak amacın
dadır. Bunun için Türkiye Diyanet
Vakfı'nın sizleri barındıracak yurt
projeleri, modern lisan laboratuvarları kurma teşebbüsleri, yüksek öğ-

Öğrencilere son konuşmayı Vakıf
lar Genel Müdürü Dr.Leyla Elbruz
yaptı. Dr. Elbruz, "Her yılın Aralık
ayında hayır severlerimizin ruhunu
taziz etmek ve vatandaşlarımıza
Vakfı ve Vakıf hizmetlerini tanıtmak
amacı ile kutlanmakta olan Vakıf
Haftalarında Türkiye Diyanet Vakfı'
nın bu tür hizmetlere öncülük ettiği
ni memnuniyetle görmekteyiz.Bu vesile ile değerli yöneticilerine takdir ve
teşekkürleri mi sunarım.

Sevgili öğrenciler, okullarımızda
ki yüzlerce çalışkan öğrenci arasın
dan öğretmenleriniz sizi seçti. Temiz
ahlak ve çalışkanlığınız sizi mükafatlandırdı. Öğretmenlerimizi de sizleri de tebrik ederim. Burada, yüzyıl
lardan beri devam eden Vakıf geleneğinin bir örneğini görmekte, fikir
ve bilgi edinmektesiniz. Bu bilgileri
ve izlenimlerinizi şüphesiz diğer arkadaşlarınıza da anlatacak , onların
da bilgili olmalarına yardım
edeceksiniz" dedikten sonra Vakfın
tarifini şu şekilde yaptı:
"Vakıf; sahip olunan bir malın öngörülen maksatlarda kullanılması
için tamamen elden çıkarılması,. Allah' ı n rızasını gözeterek bağışlanma
sıdır. O malın artık kendinin ve mirasçılarının değil, Allah ;ın mülkü olmasıdır, ki bu suretle, Allah'ın ihtiyaç
sahibi olan bütün kulları ondan yararlansın. Malın faydası ebedTleş

sin."

IV. VAKIFLAR HAFTASI KUTLANDI
• Geleneksel hale getirilen ''Vakıflar Haftası'?.
nın bu yıl IV.sü kutlandı.
• Yıldan yıla gelişerek ve
yaygınlaşarak kutlanan
Vakıflar Haftası münasebetiyle bazı Vakıflar
Özel Programlar ve merasiml~r düzenlediler.
"Vakıflar Haftası"nın başlaması

dolayısıyla

ilk tören

Vakıflar

Genel
1 Aralık 1986
tarihinde Vakıflar Bankası Konferans
salonunda yapıldı.
Törenin açış konuşmasını Devlet
Bakanı Sayın Kazım Oksay yaptı.
Oksay konuşmasında;
"Yüzyıllardır ekonomik, sosyal ve
kültürel hayatımızda derin izler bıra
kan vakıf müessesesi, en eski ve en
munteşem bir sosyal yardımlaşma
ve dayanışma müessesesidir. Sosyal bünyemizde daima birleştirici ve
kaynaştırıcı bir unsur olarak yer almış bulunan bu müessese geçmiş
te olduğu gibi günümüzde de gelirlerinin elverdiği oranda ve vakfiye
şartlarına uygun şekillerde ·milletimize çeşitli hizmetler sunmaktadır.
Vakfiye ve benzeri vakıf belgelerinin
incelenmesinde, vakıfların temelinde Allah rızası ile sevgi, saygı, şef
kat, merhamet, yardım, doğruluk,
-dürüstlük, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk gibi yüce duyguların .
yer aldığı görülmektedir." Gerek eski
vakıfların günün şartlarına göre aktif hale getirilmesi ve gerekse deği
şik alanlarda kurulan yeni vakıfların
ülke kalkınmasında görev alması sonucu gürleşen vakıf sesi, bu alanda
geleceğe güvenle bakmam ıza vesile olmaktadır.. " dedi.
Vakıflar Genel Müdürü Dr.Leyla
Elbruz konuşmasında;
"Öteden beri yardımseverliği ile
dünya milletleri arasında seçkin bir
yeri olan milletimiz, dün olduğu gibi
bugün de kurduğu vakıflarla eşsiz feragat ve hamiyyet örneklerini vermeye devam etmektedir. Kadın-erkek,
varlıklı, varlıksız her grup ve her
Müdürlüğü tarafından
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VAKIFLAR HAFTASINDA
• iV. Vakıflar Haftası Münasebetiyle Vakfımız tarafın
dan Ankara'nın 20 Orta dere'celi okulundan seçilen
500 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.
Vakfımız tarafı ndan geleneksel
hale getirilen Öğrenci giydirme faaliyetinin bu yıl 4 üncüsü gerçekleşti
rildi.
Bu münasebetle düzenlenen törende açış konuşmasını Mütevelli
Heyet il. Başkanımız Yakup Üstün
yaptı. Üstün konuşmasında "Günümüzde eğitim ve öğretimin önemi
daha.da artmış bulunmaktadır. özellikle teknik atanda ulaşılan noktalara varabilmek, insanın bütün problemlerine geniş bir açıdan baka.bilmek için, süper kafalara, ciddi ve disiplinli bir eğitime ihtiyaç vardır. Teknik bir yarış içerisinde giren günümüz insanının hala en önemli problemlerinden birini hatta birincisini
eğitim teşkil etmektedir. Bu problemi çözen milletler dini, sosyal, ve

ekonomik alanlarda büyük başarılar ·
elde etmektedirler. Bunun içindir ki
en verimli yatırım akıllı, plan ve proğ
ramlı olmak kaydıyla insana, eğitim
ve öğretime yapı l an yatırımdır.
Vakfımız, senedindeki gaye ve faaliyet ~onuları doğrultusunda gençlerimizin daha iyi eğitilmesini temin

etmek amacıyla çeşitli maddi destekler sağlamaktadır.
Burs, yurt, kurs ve diğer eğitim
hizmetleri için 1986 yılının ilk dokuz
ayında yapılan harcama yekünümüz
549 milyon TL.dir. Her branşda 2100
yüksek öğretim, 400 orta öğretim öğ
rencisi olmak üzere toplam 2500
gencimize karşılıksız burs vermekteyiz. Sadece burs olarak ödenen aylık meblağ 30.000.000.-TL'ye ulaş
maktadır. Ayrıca Diyanet İşleri Baş
kanlığı Eğitim Merkezleri elemanlarına, belli branşlarda yetişmekte olan
araştırma görevlilerine, lisans kurslarına katılanlara yardım edilmekte,
yurt dışında doktora yapan 11 adet
gencin bütün eğitim masrafları Vakfımızca karşılanmaktadı r .

Eğitim

ve öğretim hizmetlerini

destekleme proğramımızın bir parçası olarak bugün burada huzurlarınız
da Ankara'nın çeşitl i okullarından seçilen 500 yavrumuzu giydirmenin
mutluluğunu duyuyoruz. 539 şube- ,
miz de kendi bölgelerinde en az 5 .
öğrenciyi giydire~e_klerdir. Böylece ·
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