


TÜRKİYE 
DİYANET VAKFI 

HABER BÜLTENi 
A~USTOS • EKiM '99 

SAYI: 64 

Sahibi 
Türkiye Diyanet Vakfı Adına 

Mehmet KERVANCI 
Genel Müdür 

Yayın Koordinatörü 
Süreyya BALKIŞ 

Genel Müdür Yardımcısı 

Yazı İşleri Müdürü 
Yusuf ERDO~DU 

Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü 

Yayına Hazırlayan 

Mehmet Şükrü ERO~LU 
Yüksel SEZGİN 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI 
YAYIN MATBAACIUK ve TİC. İŞL 
BAYINDIR SOKAK NO: SS • KIZILAY/ ANKARA 

TEL: (0312) 425 27 75 • Fax: 417 00 09 

( 

1 

\ 
) 

I 
\ 

( 

\ 

Başyazı ................................. . ......... ı 

CAMİLER HAFTASI ................... ..... ........ 2 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Bir Büyük Hizmeti 
Kız - Erkek Öğrenci Yurtları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

VETAŞ ....................... ....... ....... . ...... 8 

DEPREM ........................................... 12 

NAHCIVAN KAZIMKARABEKİR PAŞA CAMİİ 
İbadete Açı ldı ..................................... 16 

Önemli Şahsiyetler - Hz. ÖMER .............. ... ..... 19 

Türkiye Diyanet Vakfı 
YURT MÜDÜRLERİ TOPLANTISI ................... 21 

Türkiye Diyanet Vakfı'nın 
BULGARİSTAN'DAKİ EGİTİM HİZMETLERİ .......... 22 

Türkiye Diyanet Vakfı 
Yurtdışı Eğitim Toplantısı Ankara'da Yapıldı .......... 26 

KOMAŞ ATAKTA . ...................... . ........... 28 

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan MESCİD-İ AKSA ile 
HALİL İBRAHİM CAMİİ'ne Yardım .................. 30 

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları 
CUMHURBAŞKANLIGI KÖŞKÜNDE ................ 32 

Türkiye Diyanet Vakfı Türk Müziği Çocuk Şarkıları ve 
Çocuk İlahileri Beste Yarışması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

Alimin Ölümü Alemin Ölümü Gibidir ................... 37 

ATAMALAR .. ................................. . .... 38 

ŞUBE FAALİYETLERİ ............. .. ................ 40 

-DERKENAR - Mehmet Erdoğan 
OSMANLI DEVLETİ'NİN EVRENSEL KARAKTERİ . . 42 

KİTAP- hane ............ ............. .. . . .......... 44 



Milletimizin başı sağolsun. 
Her milletin kendine has belirgin vasıfları vardır. Bi

zim milletimizin ise belki en belirgin özelliği, tasada ve 

kıvançda birbirine kenetlenmesi ve tek yumruk haline 

gelmesidir. Bu birlik ve beraberliğin sonucu da zaferler

le dolu bir tarihtir. Biz milletimizin bu hasletini hemen 

her yazımızda az yada çok dile getirdik. Bu yazımızda 

da yine milletimizi millet yapan değerlerden ve o muh

teşem zaferlerin hangi ruh haliyle kazanıldığına; kısaca 

milletimizin özündeki cevherine değinecektik. 

Kader!... 
Bu mübarek milletin, o cevherini; 17 Ağustos'ta 

meydana gelen ve milletimizi kedere boğan deprem 

sonrasında yaşayarak gördük. O ne muhteşem ruh ha

liydi Ya Rabbi! Herkes, herşeyiyle seferber olmuştu. 

Depremde zarar görenlerin ızdırabını yaşamayan bir 

vatan evladı bulunmuyordu. Yaşlısı genci yardıma ko
şuyordu. Demrem bölgelerinde kartonlar üzerinde bir 

kaç saat uykuyla gece gündüz demeden göçük altında

kilere ulaşmaya çalışan gençler; evindeki bulgurunu, 

nohutunu, kuru fasulyesini tam yarıdan bölerek oralara 

ulaştırmaya çalışan kadınlar, aldığı top şekerleri ve 

oyuncaklarını oraya ulaştırmaya çalışan çocuklar ... Ha

sılı bütün millet ayaklanmış, tek vucut olmuş, deprem 

bölgesine ulaşmaya çalışıyordu. 

İşte bu bizim milletimizin en önemli hasletiydi ve mil

letimizin cevheriyle ilgili. tarihte anlatılanların canlı ör

neğiydi. Görüldü ki yaşamadan o yüce ruh halini anla

mak mümkün olamıyormuş. 

Tarihden bir olay: 
Yıl; 7 Ekim 1571, İnebahtı mağlubiyeti neticesinde 

Osmanlı donanmasının tamamına yakını yakılmıştır. 

Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa, Haçlı ordusunun donan

masız kalan Osmanlı sahillerini vuracağından endişe et

mekte, yeni bir donanma kurulmasının uzun zaman ala

cağı düşüncesiyle üzüntü duymaktadır. Vezir-i Azam So

kullu Mehmet Paşa, üzüntü ve endişe içinde olan Kap

tan-ı Derya Kılıç Ali Paşa'ya donanmanın acilen yeni

den inşası için emrini verir ve şu tarihı sözleri sarfeder: 

Mehmet Kervancı • Genel Müdür 

"- Paşa hazretleri, bu devlet öyle bir devlettir ki, murad 
edilirse, cümle donanmanın lengerlerini gümüşten, iple

rini ibrişimden, yelkenlerini atlastan yapabilir. Sen hiç 
merak etme ve ne gerekiyorsa hepsini benden iste ... " 

Ve neticede 5 ay gibi kısa bir zamanda Osmanlı do

nanmasını Akdeniz'e çıkarmıştır. 
Tarihte bunun çok örneği vardır. Nice felaketler ya

şanmış , fakat milletimizin bu engin ruh hali, her türlü 

zorluğu aşmıştır. Yakın tarihimizde de bu millet yıkılmış 
ve her yanından işgale uğramıştı. Önceleri hasta adam 
diyorlardı; sonraları bitkisel hayatta dediler. Ama Milli 

Mücadelede büyük insan Atatürk'ün rehberliğinde öyle 
silkindi ki bu millet, dimdik ayağa kalktı. 

Milletimiz bu felaketin de en kısa zamanda altından 

kalkacaktır. Yaralarımız yine bu engin ruhla sarılacak 
ve her zaman olduğu gibi bir bütün halinde yine dimdik 
ayakta duracağız. 

Bir örneğini 17 Ağustos 1999 Salı günü yaşadığımız 
bu türlü olayların olmaması için her zaman dua 
etmeliyiz. 

Ancak, bu ve benzeri depremler geçmişte de olmuş, 

gelecekte de olacağı uzmanlarca ifade ediliyor. 
Önüne geçmek de mümkün olamıyor. Olduğunda da 

ders almak, eksikliklerimizi tamamlamaya çalışmak zo
rundayız. Bu olaydan da ders çıkarıyoruz. Öncelikle 
milletimizin cevherini yeniden keşfediyoruz. Bu milleti 
meydana getiren insanların tek bir vucut olduğunu ya

şayarak müşahade ediyoruz. Birliğimizi bozmaya çalı
şanların da bu olaydan ders çıkarmalarını , bu milletin 
tek vucut olduğunu görmelerini, bizi bölmek, parçala

mak için yapmış oldukları çalışmalarının beyhude oldu
ğunun farkına varacaklarını ümit ediyoruz. 

Bu vesileyle tekrar milletimizin başı sağ olsun diyor, 
ölenlerimize Allah'tan rahmet, kalanlarımıza sabırlar 

diliyorum. 
Saygılarımla. 



J"" ~ 
Aılah'ın mescitlerini 

ancak Allah'a ve ahi
ret gününe iman eden, 
namazı dosdoğru kı
lan, zekatı veren ve Al
lah 'tan başkasından 
korkmayan kimseler 
imar eder. (Tevbe 18) 

İçerisinde Allah 'ın D' t 1· 1 · B k 1 ~ t f d 1986 adının anıldığı mescid- ıyane ş erı aş an ıg ı ara ı n an yı-
/ere girmeyi yasakla- lından it ibaren her yıl ekim ayın ın ilk haftasın
yan ve onları tahribe da kutlanan Camiler Haftası' nın 14. sü Koca-
çalışandan daha zalim t C .. K f S 1 , d d.. 1 kim olabilir. epe amıı on erans a onu n a uzen e-

t.._ (Bakara 114) _..ıd nen b ir törenle başladı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın- ı 
dan 1986 yılından itibaren her yıl 
ekim ayının ilk haftasında kutlanan 
Camiler Haftası ' nın 14. sü Koca
tepe Camii Konferans Salonu'nda 
düzenlenen bir törenle başladı. 

Törene Devlet Bakanı Sadi So
muncuoğlu, Fazilet Partisi Genel 
Başkanı Recai Kutan, Diyanet İşle
ri Eski Başkanı ve milletvekili Lütfi 
Doğan, bazı milletvekilleri ile kala
balık bir topluluk katıldı. 

Tören münasebetiyle bir konuş
ma yapan Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz camilerin di
nimizde ve toplumumuzdaki öne
mine değinerek, camiler konusun
da önümüzdeki gürılerde gerçek
leştirecekleri projelerden söz etti. 

Camilerin daha fonksiyonel hale 
getirilmesi konusunda çalışmalar 
başlattıklarını söyleyen Mehmet 
Nuri Yılmaz, camilerin sadece iba
det yerleri olarak kullanıldığını be
lirterek, camilerin bundan böyle 
hem ibadet yeri olarak kullanılaca
ğını hem de eğitim ve kültür mer
kezi haline getirileceğini vurguladı. 

Törene Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu , 

Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Di
yanet İş l eri Eski Başkanı ve milletvekili Lütfi Do
ğan, baz ı milletvekilleri ile kalabal ı k bir toplu
luk katıldı . 

Mehmet Nuri Yılmaz 
Diyanet işleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı 

er sene Ekim ayının ilk haf-

H tasında kutlamayı 1986 yı
lından beri sürekli bir gele

nek ve uygulama haline getirdiği
miz "Camiler Haftası"nın 14 .sü-

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Nuri Yılmaz'ın konuşması ile Baş
bakan Yardımcısı ve Başbakan 
Vekili Dr. Devlet Bahçeli, Devlet nü icra etmek üzere bir arada bu-
Bakanı Başbakan Yardımcısı Hü- lunduğumuz bu toplantı vesilesiyle 
samettin Özkan'ın mesajlarını aşa- ı hepinizi sevgi ve saygılarımla se-

17 Ağustos 1999 tarihinde ge
çirdiğimiz büyük Marmara zelzele 
felaketinin ardından idrak etmiş ol
duğumuz bu yılki Camiler Hafta
sı 'nda -hepinizin de takdir ettiği gi
bi- büyük bir acı ve burukluk içinde 
bulunuyoruz. Cenab-ı Hakkın mil
letimizi, ülkemizi, İslam Dünyasını 
ve beşeriyeti afat-ı arziyye ve se
maviyyeden muhafaza buyurması
nı dua ve niyaz ediyorum. Onüç 
din görevlilerimizin de yakınlan ile 
vefat ettiği bu felakette, hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Al
lah'tan rahmet, yakınlarına sabır , 

yaralılara da acil şifalar diliyorum. 
Yüzlerce cami ve mescidimizin yı
kıldığı veya ağır hasar gördüğü bir 
dönemde, tabiı olarak haftanın 
ana gündem maddesi bu camileri
mizin yeniden inşa ve tamiri ola
caktır. Son elli yıl içinde özellil?e 
şehir ve kasabalarda pek çok cami 
ve mescidi inşa ederek, müminle
rin ibadetine tahsis eden büyük 
milletimizin, bu ağır depremde ğıda veriyoruz. lamlıyorum. 



tahrib olan mabedlerimizi yeniden 
yapacağına olan güvenim tam ve 
kesindir. 
Eğitim ve öğretim konusunun 

yoğun olarak gündemde olduğu bu 
zaman diliminde; yaygın eğitimin 
en önemli unsur ve mekanlarından 
olan camilerde vatandaşlarımız ay
dınlatilmaktadır. Okuma yazma 
oranının her geçen gün yükseldiği 
ülkemizde kitap, gazete, dergi vb. 

yayınlar 25-30 yıl önceki baskı ve 
sayılarını bugün bile ne yazık ki 
aşamamışlardır. Nüfus arbşına pa
ralel olarak yükselmesi gereken 
okuma oranı her geçen gün düş

mektedir. 
Camilerimizde, dinimizin ilk em

ri ve medeni toplumların en büyük 
ihtiyacı olan kitap okunması vaaz 
ve hatiplerimiz tarafından yıllardır 
teşvik edilmektedir. Vatandaşları-

Dr. Devlet Bahçeli (Başbakan Vekili ve Başbakan Yardımcısı) 
(Yo!jun programları nedeniyle toplantıya katılamayan Başbakan Vekili ve Başbakan Yardımcısı 

Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajı) 

Camiler, lslam medeniyeti içerisinde yalnızca ibadet edilen yerler olarak 
de9il, bireyin ve toplumun gelişmesi için çok önemli sosyal, kültürel ve top
lumsal merkezler olarak gelişmişler ve bu özelliklerini hep korumuşlardır. 

Türk ve lslam tarihinde ise camiler ibadethane, okul fonksiyonlarının ya
nısıra bulundu9umuz co~rafyalarda Türk var1ı9ının tescili ve şehirlerin este
tiğini tamamlayan abideler olma vasıflarını da taşımışlardır. Bu gün bütün 
haşmetleriyle ülkemizin ve lslam dünyasının kentlerini adeta birer ziynet gi
bi süsleyen her biri birer mimari ve estetik şaheseri olan yüzlerce, binlerce 
camimiz bulunmaktadır. Bu camilerimizin ecdadımızdan bize intikal etti9i 
şekilde, kıyamete kadar, bizden sonraki nesillere de intikali hususunda her 
türlü hassasiyeti sergilememiz gerekmektedir. 

Hem manevi hayatımız, hem de dünyamızın maddi güzelli9i açısından bu 
kadar önemli olan camilerimizin ifa ettiği fonksiyonların süreklili9i ancak ca
milerimize vereceğimiz önemle mümkündür. Ancak, bu önemi bütün boyut
ları ile göstermemiz gerekmektedir. Camilerimizin fiziksel görünümünden te
mizliğine, din adamlarımızın bilgi birikimi itibarıyla iyi yetişmelerine kadar 
her konuda samimi tavırlar içerisinde bulunmamız durumunda inanıyorum 
ki, hem büyük bir dini ve milli vecibeyi yerine getirecek, hem de insanlarımı
zın manevi yönden zenginleşmelerine, anayasamızın teminatı altında bulu
nan din ve vicdan hürriyetinin gelişmesine katkı sa9lanacaktır. 

Bilhassa, estetik ve mimari kıymeti bulunan, bir çoğu bulundukları şehir
lerle özdeşleşmiş camilerimizin bakım ve onarımlarının tam ve zamanında 
yapılması, tarihe ve medeniyetimize olan saygımızın bu şekilde gösterilme
si en başta gelen arzularımız arasındadır. 

Bu vesile ile başta zat-ı alileriniz olmak üzere bütün kıymetli din adamla
rımızı ve insanlarımızı kutluyor, bu mübarek haftanın ülkemiz, milletimiz ve 
tüm lslam alemi için hayırlı, u9urlu olmasını diliyorum. 

mızın yazılı eserlere kolaylıkla ula
şabilmesi, rahat ve huzurlu okuma 
salonlarına kavuşabilmesini temin 
amacıyla müftülüklerimizin uygun 
yerlerde halka açık kütüphane kur
maları için geçtiğimiz mayıs ayın
da faaliyetler başlablmışbr. Bu gü
ne kadar 20 il ve 39 ilçede toplam 
59 kütüphane açılmıştır. Diğer il 
ve ilçe müftülüklerinde konuyla il
gili çalışmalar devam etmektedir. 
Bilindiği gibi değişen dünya şartla
rında · insanların dine yönelişlerinin 
artbğı gözlenmektedir. iletişim tek
nolojisinin sağladığı imkanlardan 
azami ölçüde faydalanan akımla
rın, kendi dini inançları hakkında 
yeterli ve sağlıklı bilgiye sahip ol
mayan kimseler, özellikle gençler 
üzerinde büyük etkileri olduğu 

açıkça görülmektedir. Ülkemizde 
ve dünyada insanların, İslamiyetin 
temel prensiplerini ve tavsiyelerini 
öğrenme arzusunu dikkate alan 
Başkanlığımız, hizmetlerini her ge
çen gün geliştirmenin gayreti için
de olmuştur. 
Diğer yönden: İhtisas kurslarımı

zı da yeni ders ve müfredat deği
şiklikleriyle daha verimli hale getir
mek kararındayız. Camilerde; "ca
mi dersleri" projesini tatbik ederek 
cami cemaatimizi sadece pasif bir 
dinleyici olmaktan çıkaracak, onla
rı din ve ilmihal konularında daha 
iyi yetiştirecek tedbirler düşünüyo
ruz. Bu konuda Din İşleri Komis
yonumuzla yeni mesailere başlaya
cağız. Öncelikle bazı büyük il mer
kezlerimizde başlatacağımız "cami 
dersleri" uygulaması, halkımızın 
"kurs tipi" eğitimle aydınlatılması
nı ve yetiştirilmesini amaçlamakta
dır. 

T evhidçi ve bütüncül bir din olan 
İslam, toplumda birlik ve nizamın 
sembolü olmuş ve onun öngördü
ğü yapılanmalarda sınıfsal çatışma 
yaşanmamıştır. İstiklal Harbinin 
en çetin ve buhranlı döneminde 
Ankara'da, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin teşkil ettiği hükümet
lerde; "Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti" 
yer almış; o dönemin binbir türlü 



mahrumiyet şartlan altında Medre
selerin ıslahı ve geliştirilmesi için 
tedbirler öngörülmüştür. 3 Mart 
1924'de kurulan Diyanet İşleri 
Başkanlığı yetmişbeş yıldan beri 
önemli hizmetler gerçekleştirmiş
tir. Bütün köy camilerinin kadroya 
alınması bunlar arasında başta ge
len hizmetlerdendir. 

Başkanlığımız, 633 sayılı teşkilat 
kanunumuzda da belirtildiği üzere; 
toplumu din konusunda aydınlat
mak ve ibadet yerlerini yönetmek
le görevlidir. Diyanet İşleri Baş
kanlığı olarak; camilerimizin şehir 
imar planlarında belirtilen sahalar 

sağlayacak şekilde projelendirile
cek ve böylece şahıs, dernek ve 
vakıfların cami projelerine olan ih
tiyaç ve talepleri de Başkanlığımız
ca karşıla~acaktır. Bu maksatla 15 
nisan 1999 tarihinde "Cami-Tip 
Proje Hazırlatma Komisyonu" 
oluşturulmuştur. Proje hazırlıkları 
ile ilgili çalışmalar komisyon tara
fından belli bir seviyeye getirilmiş 
olup, bir yıllık program dahilinde; 
klasik, modern ve çatılı tiplerde çe
şitli cemaat kapasitelerine hitap 
edecek şekilde 50 kadar tip proje 
hazırlatılacaktır. 

üzerinde ihtiyaca cevap verecek Hizmetler Müdürlüğü" camı ınşa
büyüklük ve yeterlilikte yapılması- atı konusunda, gelecekte dini mi
na, mimari üslub olarak Neo-Kla- marimize önemli katkılar sağlaya
sik tarzda muasır teknolojilere uy- caktır. 

Projelerde; yaşlı, hasta ve sakat 
vatandaşlarımızın da bu mekanlar
dan azami istifadesini sağlamak 
için özel abdest mahalli, rampa, 
yürüyen merdiven ve asansör gibi 
kolaylık sağlayan tedbirler düşünü

lecektir. Aynca, ibadetin daha ra
hat bir ortamda yapılmasını temi
nen ısıtma, havalandırma ve so
ğutma sistell}iyle techiz edilecek
tir. 

gun olarak yapılmasına ayn bir Bundan böyle yurt genelinde ya-
önem atfediyoruz. pılacak camilerin; gelecek nesille-

Yurtiçinde şahıslar, dernekler ve re nitelikli ve kalıcı eserler olarak 
vakıflarca yaptırılmış veya yaptın!- bırakılabilmesi için cami mimari
makta olan camilerin proje ve es- sirıde üslup geliştirilecek, fonksiyo
tetikten yoksun olduğu, insicam ve nel ve müştemilatıyla bütünlük 

tenasüp bulunmadığı, ihtiyaçtan -------------------------büyük yaptldığı, bazılannın müşte-
milatının bulunmadığı, müştemilatı 
bilahare yapılanların da cami ile 
uyum sağlamadığı görülmektedir. 
Genelde hayır işi kapsamında üc
retsiz olarak yaptınlmış olan proje
lere gerekli ehemmiyetin verilme
diği , bazı camilerin inşasında ise 
herhangi bir projenin arsaya uydu
rulduğu, bir çok caminin de beto
narme projeleri olmadan ve inşaat 
yapım ruhsatı alınmadan yapıldığı, 
inşaatların fen ve sanat kaidelerine 
uygun olmadığı ve ehil olmayan 
kimselerce yapıldığı bir vakıadır. 

Bir vakıa olarak ifade edeyim ki 
son ikiyüz yıllık dönemde cami mi
marisi ile ilgili ciddi manada her
hangi bir üslup geliştirilememiştir. 
Yurt genelinde yapılan camilerin 
mimarileri genel klasik tarza ben
zer ve kubbeli olarak inşa edilmek
tedir. Yapılan bu camilerde klasik 
Osmanlı mimarisinin birer taklidi 
olmaktan öteye geçememiştir. 
Başkanlığımız bünyesinde kurulan 
ve müstakil bir birim olan "Teknik 

Hüsamettin Özkan 
(Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı) 

(Y<>!)un programları nedeniyle programa katılamayan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın Mesajı) 

Bilindiği gibi, milletimiz büyük bir deprem felaketinin 
acısı içerisindedir. Bu vesileyle depremde yaşamını yiti
renlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve tüm 
milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. 

içerisinde Allah'ın yüce isminin anı ldığı, namaz ibadetinin yerine getirildi
ği , toplumsal dayanışmanın özünü teşkil eden birlik ve beraberlik bilincinin 
pekiştirildiği mabedlerimiz olan cami ve mescitler, aynı zamanda halkımıza 
ahlaki değerlerin ve insani erdemlerin öğretildiği kitlesel ve yaygın eğitim ve 
öğretim kurumlarıdır. 

Bu bakımdan , cami ve mescitlerimize yönelik her türlü problemin çözül
mesi ve kutsal mekanlarda halkımızın daha etkili ve verimli bir şekilde ay
dınlatılması hususunda daha fazla gayret göstermemiz gerektiği inancında
yım. 

Maddi savaşların yerini kültür savaşlarına bıraktığı günümüzde ve daha 
şimdiden bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. yüzyılda halkımıza, lslamiyetin 
gerçek hüviyetiyle tanıtılması ve öğretilmesi, özellikle halkımızın zararlı 

akımlardan korunması bakımından da büyük önem arzetmektedir. 
Bu duygu ve inançlar içerisinde, bu yıl 14.sü kutlanan "Camiler Haftası"nın 

başarılı geçmesini diliyor, başta Diyanet işleri Başkanlığı olmak üzere hafta 
boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür ediyor, si
ze ve şahsınızda tüm konuklara saygılar sunuyorum. 



Günlük hayatımızın en önemli 

bir parçası olan camiler, sadece 

ibadet edilen bir mekan olarak dü

şünülmemelidir. Yeni projelerde; 

cami ve müştemilatı, aşevi, kütüp

hane, konferans salonu ve sağlık 

ocağı gibi her türlü sosyal aktivite

nin yapılabileceği, günün her sa

atinde her yaştaki kesime hitap 

edebilecek niteliklere haiz bir me

kan olarak düşünülecektir. 

Yenjden imar ve inşa hususunda 

büyük bir özveriye sahip olan mil

letimizin, depremin yaralarını sar

ma konusunda da büyük bir ham

le gerçekleştireceğine inanıyorum. 

1071 'den sonra ve Moğol istila

sını müteakip Anadolu'yu dini ve 

hayri eserleriyle Türk ve İslam ya

parak "coğrafyayı vatanlaştıran" 

aziz milletimizin, ülkemizi yirmibi

rinci asra da aynı eser ve müesse

selerle taşıyacağına olan güvenim 

sonsuzdur. 

Ondördüncü.sünµ. gerçekleştirdi

ğimiz camilet haftasında çeşitli pa

nel ve konferanslarla halkımız ay

dınlatılaqık, )lapılacak konuşma

larda cami ve mescitlerin önemi 

vurgulanacak; bununla ilgili dini

fıkhı hükümler işlenecek ve cami

lerde uyulması gereken usul ve 

adapla ilgili bahisler vatandaşları

mıza anlatılacaktır. Bununla bera

ber hafta süresince çeşitli sosyal 

etkinlikler düzenlenecek, camileri

miz görevli-vatandaş işbirliği ile 

bütün olarak elden geçir:ilecek ve 

eksiklikler tamamlanacaktır. 

Hafta dolayısıyla yapılacak faali
yetlerde emeği geçen herkesi teb

rik ediyor, hepinize sevgi ve saygı

lar sunuyorum. 

Diyanet İşleri Baş
kanlığı tarafından yur
tiçinde ve yurtdışında 

hizmet veren camilerin 
yer aldığı bir de camiler 
konulu fotoğraf sergisi 
açıldı. Özellikle tip ca
mi maketlerinin dikkat 
çektiği sergiyi gezen 
Devlet Bakanı Sadi So
muncuoğlu ile Fazilet 
Partisi Genel Başkanı 
Recai Kutan, hem yur
tiçinde hemde yurtdı
şında minarelerin yük
selmesinden memnun
luk duyduklarını ifade 
ettiler. 

Sergiyi ziyaret eden 
vatandaşlarımız da tüm 
ülke genelinden örnek
lerin sunulduğu cami 
fotoğrafları ve maketle
rini inceleyerek, baka
rak, estetik ve tarihi iz
leri üzerinde taşıyan 

camilerin her semte ya
pılmasını istediler. 
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın Bir Büyük Hizmeti 
1 1 

Kız -Erkek Oğrenci Yurtları 
Hüseyin Albayrak 

I• nsana hizmeti en büyük gaye 
edinen Türkiye Diyanet Vakfı, 

eğitim alanında açtığı yurtlar, ver
diği burslar, hizmete sunduğu 
okullar ve dersanelerle haklı olarak 
milletin teveccühünü, itimat ve 
sevgisini kazanmış, Türk milletinin 
tarihi vakıf anlayışını günümüz 
şartlarına göre en güzel şekilde ha
yata koyarak, beş kıtaya yayılan 
hizmet ağı ile gönüllerde taht kur
muştur. 

İşte bu geniş hizmet ağı içinde 
en güzel örneklerden biri de Türki
ye Diyanet Vakfı öğrenci yurtları
dır. Yarınlarımızı güvenle emanet 
edebileceğimiz Türk gençliğinin 
en güzel şekilde yetiştirilmesi, sev
gi ve muhabbet bağı ile kaynaşma

sı ve geleceğe emin adımlarla "fik
ri hür, vicdanı hür" bir şekilde yü
rüyebilmesi için hiçbir fedakarlık
tan kaçınmayan Türkiye Diyanet 
Vakfı, hizmete açtığı öğrenci yurt
larının sayısını her yıl artırmakta 

ve bundan da büyük haz duymak
tadır. 

Bir aile yuvasının sıcaklığında 
sevgi ve saygı yumağı ile yoğrula
rak verilen yurt hizmetinde ulaşı
lan başarının sırrı, samimiyet ve 
hizmet aşkıdır. Emsal yurtlara gö
re hem daha iyi ve kaliteli hizmet 
verilmekte ve hem de Türkiye Di
yanet Vakfı yurtlarında daha ucuz 
imkanlarla barınılmaktadır. 

Türkiye Diyanet Vakfı yurtları
nın hizmete açık olduğu günlerde 
sab~h kahvaltısı ve akşam yemeği 
verilmekte, cumartesi ve pazar 
günleri de ayrıca öğle yemeği çıka
rılmaktadır. Tamamı kaloriferli 
olan yurtlarımız; okuma salonları, 
zengin kütüphaneleri, kantin ve 

dinlenme alanları, her sabah ve 
genel temizlik için haftada üç gün 
verilen sıcak suyu, temiz ve nezih 
ortamı ile çevreye örnek olarak 
gösterilmekte ve haklı olarak da 
teşekkür belgeleri ile taltif edilmek
tedir. 
Yurtlarımızda öğrencilerimizin 

başarılı olmaları için en güzel or
tam hazırlanmakta, okul ve aile iş
birliği ile yapıcı ve teşvik edici yar
dımlarda bulunulmaktadır. Öğren
cilerimizin dersleri yanı sıra sosyal 
ve kültürel yönlerden de yetişmele

ri için düzenlenen sosyal, kültürel 

ve sportif etkinliklerle, yurtlar ara
sında yapılan müsabakalar, bilgi ve 
kültür yarışmaları ile olumlu bir ha
va estirilmekte, derslerinde başarı~ 
lı olan öğrencilerimiz, çeşitli arma
ğanlarla ödüllendirilmektedir. 
Yurtlarımız Genel Merkezce de
vamlı olarak denetlenmekte, görü
len eksiklikler anında giderilmekte
dir. 

Zaman içinde üniversitelerimizin 
bulunduğu diğer illerde de yurt aç
mayı hedefleyen Türkiye Diyanet 
Vakfı, sunduğu hizmetler, sağladı
ğı güven ve huzur ortamı ile öğ
rencilerimizin ilgi odağı konumuna 
gelmiş, çocuğunu gönül huzuru ile 
yurtlarımıza emanet eden anneler 
ve babalar da huzur içinde olmuş
tur. 

Gösterilen sevgi, güven ve itima
dın nedenlerini çok iyi bilen ve de
ğerlendiren Türkiye Diyanet Vak
fı, daha iyiye ve daha güzele vara
bilmek için devamlı bir arayış ve 
çalışma içindedir. 
Vakfımızın imkanları ile yurtlan-



Güven, huzur ve sağlıklı barın
ma-beslenme ortamı, 

Çalışmayı ve başarıyı özendirici 
imkanlar, 

Aile şefkatini aratmayan yönetim 
ve yurt personeli, 

Güven verici bir atmosfer, 

Temizlik, tertip, düzen, devamlı 
sıcak su, kaloriferli ısıtma sistemi, 

Hafta içi 2 öğün, hafta sonu (Cu
martesi-Pazar ve resmi tatillerde} 
3 öğün kaliteli yemek, 

Yurt tesislerinde müstakil mut
fak, kantin, revir, mescit, ütü oda
sı, çalışma salonları, zengin kü
tüphane, telefon ve diğer ideal fizi
ki ortam, 

Öğrencilerin boş vakitlerini de
ğerlendirmede, sportif ve kültürel 
faaliyetler, 

Uygun ücret, 

Her türlü konfora haiz, güvenli, 
sevgi ve saygı daima ön 
plandadır. 

mızda, isteğe bağlı olarak ücretsiz lisan 
kursları , biçki, dikiş , nakış, hat, tezhip ve 
buna benzer kurslar açılmakta, bilginin 
yanı sıra özel kabiliyetlerin gelişmesine de 
yardımcı olunmaktadır. 

Türkiyemizdeki öğrencilerimize verilen 
hizmetlerin yanısıra, Türk dünyasından, 

Batı Trakya'dan, Kırım'dan , Balkan
lar'dan tutunuz da Nijerya'ya kadar pek
çok Türk ve İslam ülkelerinden gelen kız
erkek öğrenciler de yurtlarımızda barındı
rılmakta, her türlü eğitim ve yolluk gider
leri karşılanmakta, her ay kendilerine 
burs verilmektedir. Böylece yurtlarımızda 
hizmetler Türk vatanından bütün dünya
ya yayılmakta ve insanlığa hizmet veren 
bir aile yuvası olarak gönüllerde haklı ola
rak taht kurmaktadır. 

Onun için rahatlıkla diyebiliriz ki Türki
ye Diyanet Vakfı yurtlarında barınmak bir 
ayrıcalık ve mutluluktur. 

1999 • 2000 Ö~RETİM YILINDA HiZMET VEREN 

YüKSEKÖÖRENİM ÖöRENCİ YURTLARIMIZ 

ADRESLERİ ve YURT ÜCRETLERİ 
o ••••••••••••• 

-.J KASTAMONU KIZ Ö~RENCİ YURDU 
İnönü Mah. Sinanderesi No: 6 Kastamonu 
Tel : O (366) 215 35 41 'Y Aylık yurt ücreti: 40.000.000.TL. 

-.J KAYSERİ KIZ Ö~RENCİ YURDU 
Deliklitaş Mah. Deliklitaş Cad. No: 91 Melikgazi/KAYSERİ 
Tel: O (352) 225 32 60 'Y Aylık yurt ücreti :40.000.000.TL. 

-.J ANKARA AL TINDAÖ KIZ ÖÖRENCİ YURDU 
Etlik Cad. Ziraat Mah. 15 Sk. No: 21 Dışkapı/ ANKARA 
Tel : O (312) 341 21 30 'Y Aylık yurt ücreti : 60.000.000.TL. 

__J SAKARYA KIZ Ö~RENCİ YURDU 
Adnan Menderes Cad. Terminal girişi SAKARYA 
Tel: O (264) 276 92 62 'Y Aylık yurt ücreti: 50.000.000.TL. 

-.J AFYON KIZ ÖÖRENCİ YURDU 
Kayadibi Mah. Zincirkuyu Sk. Sarıkız Camii yanı AFYON 
Tel: O (/272) 213 24 95 
Aylık yurt ücreti: iki kişilik oda = 50.000.000.TL. 
Dört kişilik oda = 35.000.000. TL 

-.J KONYA ERKEK Ö~RENCİ YURDU 
Aydınlıkevler Mah. Gültepe Sok. Selçuklu/KONYA 
Tel: O (332) 245 13 60 'Y Aylık yurt ücreti: 45.000.000.TL. 

.J BURSA ERKEK Ö~RENCİ YURDU 
İzmir Yolu 15. Km. Uludağ Ünv. Görükle Kampüsü yanı 
Nilüfer/BURSA 
Tel: O (224) 442 87 30 'Y Aylık yurt ücreti: 45.000.000.TL. 

.J RİZE ERKEK ÖÖRENCİ YURDU 
Tophane Mah. Çanakkale Cad. Müftülük Sitesi RİZE 
Tel : O (464) 214 53 08 
Aylık yurt ücreti : 35.000.000.TL. 

.J OSMANGAZİ ERKEK ÖÖRENCİ YURDU 
Hamitler Mah. Huzur Cad. Elif Sk. No: 21 Osmangazi/BURSA 
Tel: O (224) 243 72 80 
Not: Yurtdışından gelen öğrencilere tahsis edilmiştir. 

.J İÇEL BOZV AZI ERKEK Ö~RENCİ YURDU 
Denizciler Mah. Bozyazı/İÇEL 
Tel: O (324) 851 44 07 
Not: Yurdışından gelen öğrencilere tahsis edilmiştir. 



Eğitim hizmetleri; savunma, ada
let, güvenlik ve sağlık hizmetleri gi
bi devletin vermesi gereken hizmet
lerdendir. Ancak devlet, kaynak sı
kıntısı vb. sebeplerle istenilen eği
timde yetersiz kalmakta ve nesiller 
arzu edilen şekilde eğitilememekte

dir. Bu durumlarda diğer sektörler
de olduğu gibi, eğitim sektöründe 
de özel sektör kuruluşları devreye 
girmekte ve devlete yardımcı olma_. 
ya çalışmaktadır. Devlet ise kendi
sine yardımcı olan bu kuruluşları 

çeşitli şekillerde desteklemektedir. 
Ancak; özel sektör kuruluşlarının 

amacı genelde kar elde etmek ol
duğundan bu kez başka sakıncalar 
ortaya çıkmaktadır. 

Milletimizin büyük çoğunluğunun 
istediği ise, çocuklarının çağın ge
rektirdiği bilgilere sahip olmakla bir
likte, milli ve manevi değerlere bağ
lı olarak yetişmeleridir. VETAŞ, işte 
milletimizin bu beklentisine cevap 
verebilmek düşüncesiyle, özel öğ
retimin bütün alanlarında faaliyet 
gösterebilecek şekilde 1996 yılında 
kurülmuş, kısa sürede özel okul, 
·özel dersane, özel yurdu ve 100 ça
lışanı ile önemli bir müessese olma 
yönünde emin adımlarla gelişme 

göstermiştir. 

1999-2000 eğitim-öğretim yılının 

başladığı bu günlerde VETAŞ'ın 
okul, dershane ve öğrenci yurdu ile 
yeni çalışmalarını siz değerli oku
yucularımızın faydalanacağı dü
şüncesiyle tanıtmayı uygun bulduk. 
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Vakı f Özel Eğitim ve 

Öğretim Tesisleri Ticaret ve 

Sanayi A.Ş . 

ÖZEL BORNOVA KOLEJİ 
21. Yüzyılın; okuyan, araştıran, inceleyen, geleceğe ümitle 

bakan gençlerini yetiştiriyoruz. 

Ana kucağından üniversiteye uzanan hizmet zinciri Özel Bornova 
Eğitim Kurumları Kompleksini oluşturuyor. 

Özel Bornova Eğitim Kurumlarının hedefi, Cumhuriyetimizin ku
rucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı , er
demli, ahlaklı , sorumluluk duygusu gelişmiş, geleneklerine, görenek
lerine ve manevi değerlerine sahip çıkan , hür düşünceli, kişilikli bi
reyler yetiştirmektir. 
Amacımız: 

• Okuyan, inceleyen, araştıran bilgili ve kültürlü, 
• Bilgi üreten, teknolojiyi ve yeteneklerini en üst seviyede kullanan, 
• Bir yabancı dili ana dili kadar iyi konuşan, 
* Kendi kültürüne yabancılaşmayan , 

• Milli ve manevi değerlerine bağlı, geçmişini iyi tanıyan, geleceği

ne ümitle bakan, 
* Planlı çalışan, zamanını verimli kullanan, sorumluluk alabilen ve 

sonuçlarına katlanan, 
• Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmaya kararlı , 

BİR NESİL YETİŞTİRMEKTİR. 

Özel Bornova Anaokulu 
Okul öncesi eğitimin ön plana çıktığı günümüzde Özel Bornova İl

köğretim Okulu bünyesinde açılan anasınıfı 4-6 yaş dönemindeki ço-



gi, beceri ve lisa
na sahip, beden
sel, zihinsel ve 
ruhsal açıdan sağ
lıklı, hazırlık sınıfı 
okumadan liseye 
devam edebilecek 
öğrenciler yetiş

tirmektir. 
İlköğretim oku-

'K.;;;.._..&.;.__;;;; _ ___ _..,___. !unda yabancı dil 

cuğun eğitimini kapsamaktadır. 
Bir anaokulu gibi düzenlenmiş 
olan anasınıfında iki sınıf, iki oyun 
alanı ve yemekhane bölümleri var
dır. Okul öncesi dönemi çocuğun 
duygusal, bilinçsel, sosyal ve fizik
sel gelişimini desteklemek için 
oyun, müzik, resim ve anadili et
kinlikleri verilmektedir. Anasınıfın
da bu etkinliklerin yanısıra İngiliz
ce ve müzik dersleri de yer almak
tadır. 
Çağın eğitim anlayışına uygun, 

her türlü araç ve gereçle destekle
nen anasınıfında sevginin önemini 
bilen, konusunda uzman ve dene
yimli öğretmenler eğitim vermek
tedir. 

Özel Bornova Anaokulu çocuğu
nuzu güvenle teslim edeceğiniz bir 
eğitim yuvasıdır. 

Özel Bornova 
İlköğretim Okulu 
Geleceğimizin teminatı olan ço

cuklarımızın yetiştirilmesinde il
köğretimin önemi büyüktür. İlköğ
retimde hedefimiz; Atatürk'ün dü
şünce ve prensiplerine bağlı , ulus
lararası düzeyde yarışabilecek bil-

öğretimine de önemle ağırlık veril
mektedir. Yabancı dilin küçük yaş
larda daha verimli öğretildiğinin 

bilincinde olan Özel Bornova İlk
öğretim OkuJu, birinci sınıftan baş
layarak hafta içinde 8-1 O saatlik 
yoğunlaştırılmış kurslarla ilköğre
tim okulunu bitirinceye kadar öğ

rencilerimize İngilizce eğitimi ver
mektedir. 

Bünyesinde Anaokulu da bulu
nan 24 derslikli yeni ilköğretim 

okulunun 1998-1999 öğretim yı
lında hizmete açılması ile yeni bir 
yapılanmaya girildiği Özel Bornova 
İlköğretim Müdürü Bülent Aydoğdu 
tarafından şöyle özetleniyor. 

Yeni Bir Yapılanma 
1998-1999 eğitim ve öğretim 

yılının başında TS-EN-ISO 9002 
Kalite Sistem Belgesi çalışmalan ile 
bütünleşen Özel Bornova İlköğre
tim Okulu, bizlere, çağdaş bir anla
yışla düzenlenen ana sınıfıyla birlik
te İzmirlilere eğitim alanında hiz
met vermenin kıvancını yaşıyor. 

Okulumuz, 24 dersliği , tepegöz 
ve video odalan, modern fen labo
ratuvarları, ~üzik ve resim derslik-

leriyle çağdaş bir 
eğitim yuvası 

kimliğine kavuş

muş ve bilgisa
yar destekli eği
timde ön sıralar
da yerini almış

tır. Sınıf ve ders 
öğretmenliğinde 

branşlaşmayı üst 

1 düzeyde uygulamamız ise başarı 
grafiğimizi yukarlara çekmiştir. 

İnternet bağlantısıyla çocukları
mızın o küçücük ellerinden dünya
ya bir pencere açmanın heyecanı
nı yaşamaları, evrensel olan bilgi
ye en kısa zamanda ulaşmalarını 
sağlamaktadır. 

Ana sınıfından başlayarak yo
ğunlaşan yabancı dil eğitimimiz, 

öğrencilerimizin pratik ve güncel 
yabancı dil kullanabilmesini kolay
laştırmakta ve ilköğretim yıllarında 
iken "yabancı dil öğrenme sorunu
nu" çözmektedir. 

Okulumuz öğrencilerinin özel il
gi ve yeteneklerini ortaya koyan 
çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlik
ler, okul kafeteryasında bir şenlik 
havası içerisinde sergilenmektedir. 
Bağlama ve halk oyunları kursla

rı ile çocuklarımız müzikle yaşama
nın ritmini yakalarken, sinema, ti
yatro etkinlikleri ve çeşitli müzele
re yapılan gezilerle basketbol vo
leybol kursları öğrencinin sosyal
leşme sürecini hızlandırmaktadır. 

Türkiye'nin üçüncü büyük kapalı 
spor salonu niteliğinde olan spor 
kompleksi ile çok işlevli kültür mer
kezimizin inşaatlarını tamamlama
sıyla birlikte çok daha geniş kitlele
re eğitim ışığını götüreceğimiz 
inancını taşıyoruz. 

Özel Bornova Lisesi 
Özel Bornova Lisesi; uyguladığı 

ders programlan, kültürel ve spor
tif faaliyetlerle öğrencileri en iyi 
şekilde yetiştirirken , çok iyi dere
cede bir yabancı dil öğretmeyi ve 
öğrencilerin üniversiteye girmele
rini kendine hedef seçmiştir. 

Bu hedef doğrultusunda sahasın
da uzman öğretmenler; kendine 
güvenen, yeteneklerinin farkında , 

mutlu, geleceğine güvenle bakan, 
saygı ve sevgiyi daima ön planda 
tutan, bilgiyle mücehhez gençler 
yetiştirmektedirler. 

Eğitim süresi sonunda iyi dere-

1 

cede İngilizce öğreten ve ikinci ya
bancı dilin Almanca olduğu okulda 



bazı derslerin öğretimi İngilizce ya
pılmaktadır. 
Öğrenciler Özel Bornova Lise

si'nde bilimsel programların yanı 
sıra sosyal, kültürel ve sportif etkin
liklerle de aktif hale gelirler. Öğ
renciler gelecek için her alanda ka
biliyetli kişiler olarak yetiştirilirler. 

Özel Bornova 
Yükseköğrenim 
Kız Öğrenci Yurdu 
Ege Üniversitesi'ne 500 metre 

uzaklıktaki Yükseköğrenim Kız Öğ
renci Yurdu; kaloriferli, aile ortamı
nı aratmayan modern döşenmiş 
odalan, modern kantin ve kafeter
yası, daima akan sıcak suyu, sağlık 
birimi, zengin kütüphane ve spor 
kompleksiyle üniversite öğrencileri
nin en büyük sorunu olan barınma 
ihtiyacına cevap vermektedir. 
Kız öğrencilerimiz bu yurdumuz

da huzurlu, güvenli ve demokratik 
bir ortamda, deneyimli, hoşgörülü 
yönetici ve personel yönetiminde 
barınmaktadırlar. 

Bornova Yükseköğrenim Kız 

Öğrenci Yurdunda; 
* Sağlık sorunlarının giderildiği bir 

birim, 
* iletişim için hizmet veren anke

sörlü telefonlar, 
* Açık ve kapalı spor tesisleri, kon

ferans salonu ve kütüphane, 
* Ders çalışma için rahat etüt sa

lonları, 

* Güvenlik görevlileri tarafından 

sağlanan emniyet, 
* Her türlü soruna çözüm getiren 

idari personel, 
* 24 saat sıcak su, 
* Kahvaltı ve akşam yemeği, 
* Her türlü ihtiyaca cevap veren 

kantin ve modern kafeterya, 
* Halı kaplı 1-2-3 kişilik ve istek sa

yısına göre hizmet veren odalar, 
* Doktora öğrencilerine özel im

kanlar, 
* Kişisel ihtiyaçlar ve temizlik ihti

yaçlarını gideren hizmetler, 
Yer almaktadır. 

KOCATEPE DERSANESİ 
Yeni Yönetim 
Dershane 1999-2000 öğretim yılına yeni çizgi ve anlayışla 2000'li 

yıllarda niteliğe önem veren bir anlayışla giriyor. Profesyonelliğe önem 
verilen eğitim vermeyi amaçlamaktadır. 

Ölçme Değerlendirme 
Dersanede bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirme anlayışıyla öğ

rencilerin eğitim seviyesini maksimum düzeye yükseltme hedeflenmek
tedir. Buna göre öğrencilerin hangi konuda ne kadar eksiği olduğunu 
bilgisayar yardımıyla belirleyip bu eksiğini giderecek doğrultuda özel etüt 
çalışmaları yapılır. Her konu anlatımının sonunda yapılan testlerle öğ
rencilerin konuyu ne kadar anladığı sonuç analizleriyle kontrol edilip ek
sikleri giderilir. 

Kısacası, bilgisayar destekli profesyonel bir ölçme-değerlendirme ile 
öğrencilere tesadüfi bir eğitim değil, ihtiyaçlar doğrultusunda tam öğren
meyi hedefleyen bilinçli bir eğitim verilir. 

Rehberlik 
Rehberlik servisi, dershanede öğrenciyle diyalog kurup eğitimle ilgili 

tüm sorunları gidermede, öğrencinin diğer öğrenciler, idare, öğretmen, 
okul ve aileyle ilgili sorunlarını çözmede faaliyet gösterir. 

Uzman Eğitim Kadrosu 
Dersane; kendini eğitime adamış, tamamı dersane tecrübesine sahip 

profesyonel bir eğitim kadrosuna sahip. 
Bu da kalite ve bitmez tükenmez bir enerji. 



Ders Saati 
Haftada 24, yılda 800 saat ders, 
Ders bitiminde yapılan konu değerlendirme testle

ri ve bu testlerin bilgisayar sonuçlarına bağlı olarak sı
nırsız, özet etütler. 

ÖSS Sayısal - Sözel Gruplannın Ders Dağılımı 

Sözel Gruplar İçin Sayısal Gruplar İçin 

Türkçe :5 Matematik :6 

Tarih :3 Fizik :4 

Coğrafya :3 Kimya :3 

Felsefe :2 Biyoloji :3 

Matematik :, 5 Türkçe :3 

Fizik :2 Tarih :2 

Kimya :2 Coğrafya :2 

Biyoloji :2 Felsefe :1 

Toplam : 24 saat 

Yayın 

Yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmış ya
yınlarımız: 
İlköğretim 5-6-7-8, Lise 1-2-3 ve mezun gruplara 

okula yardımcı, tüm liselere ve üniversiteye hazırlık 
olarak; . 

Konu anlatımlı 9 kitap (Türkçe, Matematik, Fizik, 
Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe) 

Soru Bankası 
Deneme, tarama sınavları 
Seviye tespit sınavları 
Ölçme ve değerlendirmeyle hizmete sunulmuştur. 

Başarının Takdir Edilmesi ve 
Ödüllendirilmesi 
ÖSS sınavında dersanemiz öğrencileri içinden en 

yüksek puanı alan ilk 12 kişiye öğrenimleri boyuncu 
burs, 

Her deneme sınavı birincisinin ödüllerle takdir ve 
teşvik edilmesi. 

Sınıflar, Kantin ve Kütüphane 
16-20 kişilik nezih ve ferah sınıflar, 
Geniş ve sıcacık bir ortamda, sıcacık bir müzikle 

dinlenebileceğiniz ve stres atabileceğiniz kantin, 
Kitaplarla (ÖSS hazırlık ve roman) haşır neşir ola

bileceğiniz, ders çalışabileceğiniz hoş bir ortam. 
Kitapları alıp evinize götürebileceğiniz, ödünç alma 

servisi. 

İŞTE BAŞARI 
Kayıt sırasında yapılan (seviye tespit) sınavda; 

120 puan ve üstü : % 5 
En son yapılan deneme sınavında; 

120 puan ve üstü : % 92 

1999 ÖSS sınavında; 
Toplam öğrenci sayısı : 11 O 

120 puan ve üstü : 101 

105-120 arası : 9 

hedef tam 12'den 
işte süper başarımız 

120 puan ve üstü : %92 

KOCA TEPE DERSANESİ İLE HER ZAMAN 
İLERİYE DAHA İLERİYE, ZİRVEYE ... 



1 7 Ağ us tos 1 999 
günü sabaha karşı 
03.02'de merkez üssü 
Kocaeli olan; Kocaeli, 
Sakarya , Yalova , 
İstanbul , Eskişehir, 
Bolu ve Bursa' da 
büyük can ve mal 

kayıbına sebebiyet 
veren deprem ülkemiz 
insanını derinden 

etkilerken, hem maddi 
hem de manevi 
alanda büyük yaralar 
açtı. Bu deprem 
sonucunda 
vatandaşlarımız son 

yüzyılın en büyük 
felaketiyle 

karşılaşırken , bölgede 
felaket sonucunda her 
alanda büyük 
ihtiyaçlar ve sıkıntılar 
meydana geldi. 

D epremde yakınlarını , 
mallarını kaybeden in
sanlar çaresizlik içerisin

de kalırken, sivil toplum kuruluşla
rı ve vatandaşlarımız depremin ilk 
gününden itibaren bölgeye hare
ket ederek bu acılı vatandaşlarımı-

zın yardımına koştu. İhtiyaçlar 
devlet vatandaş işbirliğiyle gideril
meye çalışıldı. 

Her alanda toplumun menafaati 
doğrultusunda faaliyette bulunan 
Türkiye Diyanet Vakfı da depre
min ilk gününden itibaren dep-

remzedelerin yanında oldu; onla
rın acılarını paylaştı, ihtiyaçlarını 
gidermek için bütün imkanlarını 

bu bölgeye seferber etti. 
Depremin olduğu gün, sabah sa

atlerinde tam teçhizatlı dört ambu
lans ile kendi bünyesinde oluştur-



duğu afet ekibini deprem böl
gesine sevkeden Türkiye Diya
net Vakfı; depremzedeler için 
bugüne kadar toplam; 6702 
uyku tulumu, 36.000 metre ke
fen bezi, 87 adet çadır, 35 
adet tabut, 2000 adet maske, 
1000 çift eldiven ile 565 koli
den oluşan muhtelif gıda , ilaç, 
temizlik malzemesi ve giyim eş
yasını bölgeye gönderdi. Bu 
malzemelerin yaklaşık mali de
ğeri 132.547.000.000.TL. 
dir. 

Aynca Ankara'ya getirilen ve 
hastanelerde tedavi gören dep
remzedeler için iç çamaşırı , pi
jama ve terlikten oluşan muhte
lif giyim eşyalarını da ilgililere 
teslim . eden Türkiye Diyanet 
Vakfı; Istanbul'da bulunan ken
disine ait 130 yataklı 29 Mayıs 
Hastanesi'nin kapılarını da 
depremzedelere açtı. Hastane
de görevli 17 O personel dep
rem felaketinin meydana geldi
ği sabah saatlerinden itibaren 
depremzedelere aralıksız hiz
met verdi. 
Bunların yanı sıra Türkiye Di

yanet Vakfı Hollanda'da faali
yet gösteren HİMOS (Hindu ve 
Müslümanların Kalkınma Prog
ramlarına Malı Yardım Vakfı) 
ile işbirliği yaparak Sakarya'da 
2000 kişilik bir çadırkent kurul-

ması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Önü
müzdeki günlerde her türlü imkana sahip çadır
kent, Sakarya'daki depremzedelerin hizmetine su
nulacaktır. 

Deprem bölgesindeki ihtiyaçları yakından gör
mek ve uzun vadeli olarak yapılması gereken hiz
metleri tesbit etmek amacıyla Türkiye Diyanet 
Vakfı yetkilileri bölgeye giderek incelemelerde bu
lundular. Vatandaşlarla sohbet eden, onlara mo
ral veren Türkiye Diyanet Vakfı yöneticileri bölge
de acilen yapılması gereken hizmetlerin imkanlar 
öl~µsünde giderilmesi için çalışma başlattılar. 

ünümüzdeki günlerde bölgede örnek bir çadır
kent kuracak olan Türkiye Diyanet Vakfı, yıkılan 
ve hasar gören cami, Kur'an kursu, müftülük site
si, imam-hatip okulu gibi binaları da yeniden yap
mak için çalışmalara başladı. 



Vakfımıza ait 4 ambulans depremin ilk gününden itibaren 
bölgede hizmet verdi. 

Dini, ilmi, sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdi
ği faaliyetlerle kısa sürede halkın teveccühüne maz
har olan ve sunduğu hizmetlerle kamuoyunun dik
katini üzerine çeken Türkiye Diyanet Vakfı Kadın 
Kolları da depremzedelerin yardımına koştu. Kadın 
Kolları Başkanlığı tarafından oluşturulan bir ekip 

Sakarya'ya giderek hastanelerdeki yararılan ziyaret 
edip moral verdiler. Yardıma muhtaç vatandaşlarla 
da görüşen Kadın Kollan temsilcileri bu vatandaş
larımıza da aynı ve nakdi yardımda bulundular. 
Ankara'daki çeşitli hastahanelerde yatan ve tedavi 
gören depremzedeleri de ziyaret eden Kadın 
Kollarımız, bu vatandaşlarımızm ihtiyaçlarını 
gidererek maddi ve manevi destek verdiler. 

Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelerin yaraları
nın sarılması, sakıntıların hafifletilmesi ve ihtiyaçla
rının giderilmesi konusunda elinden gelen her tür
lü yardımı yapmaya devam edecektir. 

Vakfımız tarafından deprem bölgelerine gönderilen yardımlar 

Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlarım ı z yo~·un ilgi gösterdi. 



habe,r bülteni - ·~!_.:~ 

Kadı n Kollarımız Ankara'daki hastahanelerde 
tedavi gören depremzedeleri ziyaret e<lip moral 

verdiler. 

Kadın Kollarımız depremzedelere maddi 
ve manevi destek verdi. 

ismet SELiM 
Ahirete intikal Etti. 

Adana Müftüsü ve Türkiye Di
yanet Vakfı Genel Kurul Üyesi 
ismet Selim, oğulları Haluk ve 
Faruk, kızları Nuran ve Nurşen 

ile beraber yı l lık iznini kullan
mak üzere Sakarya - Esente
pe'deki evinde bulunduğu sıra

da 17 Ağustos 1999 tarihinde 
meydana gelen feci depremde 
evleri tamamen yıkıld ı . ismet 
Selim ve kızı Nurşen Selim olay 
anında enkaz arasına sıkışarak 
hemen vefat etmiş ve Rahmeti Rahmana kavuşmuşlardır. 

Oğlu Faruk Selim ile kızı Nuran Selim enkaz altından 

kendi çabalarıyla kurtulmuşlardı r. 

Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve 
yaralı lara acil şifalar diliyoruz. 

ismet Selim'in Biyografisi 
1936'da Trabzon'un Yomra ilçesinde doğdu . ilkokulu 

Yomra'da bitirdi. 1947-1954 yılları arasında muhtelif 
müderrislerden klasik usulde Arapça, Meani ve Usul-u 
Fıkıh dersleri okudu. Daha sonra Trabzon Kur'an-, Kerim 
,Kursu'nun Tecvid, Talim ve Tashih-i Huruf kısmından 

mezun olup, diploma aldı (1954). Aynı yı l vaiz olarak 
Ordu'da ilk görevi aldı. 1956 yılında vatani görevini yapmak 
üzere askere alındı . Vatani görevini tamamladıktan sonra 
sıras ıyla Perşembe ve Dursunbey ilçe müftülüklerinde 
bulundu. Bu arada dışardan imtihanlara katı lıp Bursa 
Osmangazi Ortaokulu'nu bitirdi (1963). 

1964 yılında Sinop il Müftülüğü'ne atandı . 1967 tarihinde 
de Ordu il Müftülüğü'ne nakledildi. 1975 tarihinde dışşrdan 
Sinop Lisesi'ni bitirdikten sonra 1979 yılında iki yıllık Rize 
Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 

1987 tarihinde Sakarya, 1994 tarihinde de Adana il 
Müftülüğü'ne atanan ismet Selim, Adapazarı'nda izinli 
bulunduğu sırada 17.08.1999 tarihinde meydana gelen 
depremde evinin y ıkılması sonucu kızı ile birlikte göçük 
altında kalarak Hakkın rahmetine kavuştu. 

Sağlığında dergi ve gazetelerde yayımlanmış makale ve 
hutbeleri vardır. Diyanet işleri Başkanlığ ı tarafından açı lan 
muhtelif meslek içi kurslarına katılmış ve bu kursları başarı 
ile tamamlayan ismet Selim evli ve yedi çocuk sahibiydi. 



NAHCIVAN 

Kizım Karabekir Paşa Camii 
İbadete Açıldı 

Nahçıvan halkına kardeşlik 
hediyesi olarak Belçika' da 

yaşayan Türklerin 
katkılarıyla Türkiye 

Diyanet Vakfı tarahndan 
dost ve kardeş ülke 

Nahçıvan'a yaptırılan Kazım 
Karabekir Paşa Camii 

düzenlenen bir törenle ibadete 
açıldı. 

Açılış törenine Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar 

Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Bakanlan Abdulhaluk 

Çay ve Mustafa Yılmaz, 
Diyanet İşleri Başkanımız ve 

Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanımız 

Mehmet Nuri Yılmaz, 
Azerbaycan Diyanet İşleri 

Başkanı Allahşükür Paşazade, 
Kazım Karabekir Paşa'nın 

damadı ve kızı Tımsal 
Karabekir, Vakfımız yetkilileri, 

Azerbaycan yetkilileri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

Tören münasebetiyle 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

Haydar Aliyev, Devlet 
Bakanımız Abdulhaluk Çay, 

Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı 

Mütevelli Heyeti Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz, 

Azerbaycan Diyanet İşleri 
Başkanı Allahşükür Paşazade 

ile Timsal Karabekir birer 
konuşma yaptılar. 

Haydar ALİYEV 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

• • • • • • • • • 
Nahçıvan'ın muhtar cumhuriyet ol

masının 75. yıldönümünü tüm Nahçı
van ve Azerbaycan'lıların bir bayram 
havasında kutladığını ve vatandaşları
nın bayramlarını tebrik ettiğini belirte
rek sözlerine başlayan Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 
Azerbaycan toprağından ayrı düşmüş 
Nahçıvan'ın muhtariyet kazanmasının 
çok önemli olduğunu ve bu önemi 
Azerbaycanlılar ve Nahçıvanlıların ya
nısıra Türk halkının da bildiğini, bu gü
nün Türk halkının da bayramı olduğu
nu söyledi. 

Türkiye'de meydana gelen deprem 
faciasından dolayı büyük üzüntü duy
duklarını belirten Haydar Aliyev 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak 
Azerbaycan halkı adına geçmiş olsun 
dileklerini ileterek, yardıma daima ha
zır olduklarını söyledi. 

Tören münasebetiyle Cumhurbaş
kanımız Süleyman Demirel'den gelen 
mesajdan çok etkilendiğini belirten 
Haydar Aliyev, "Sayın Süleyman De
mirel camimizin açılışı münasebetiyle 
bir mesaj göndermiş. Büyük Ata
türk'ün sözlerinin de yer aldıgı mek
tubu minnettarlık hissiyle karşıladık. 
O sözler daima bizim hatırımızdadır. 
Büyük Atatürk:" Azerbaycan'ın elemi 
bizim elemimizdir. Azerbaycan'ın se
vinci bizim sevincimizdir" diyor. Ben 
de Azerbaycan Cumhurbaşkanı ola
rak, Türkiye'nin elemi, derdi, kederi 
bizim derdimizdir, bizim kederimiz
dir. Türkiye'nin sevinci bizim sevinci
mizdir. Oniın için biz deprem faciasını 
yüregimizde hissettik, acınızı paylaş
tık, imkanlarımız ölçüsünde yardım 
elimizi uzattık." dedi. 

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki kar
deş ülke olduğunu ve daima dost ka
lacağını belirten Haydar Aliyev "İşte 
bugün burada Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından inşa edilerek Azerbaycan'a 
hediye edilen bu güzel mescidin açıl
ması da Türkiye-Azerbaycan dostlu
gunun, kardeşliginin bir güzel numu
nesidir. Biz ayrı degiliz. Biz bir millet 
iki devletiz. Bu dostluk, Anadolu 
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li CAMİNİN ÖZELLİKLERİ 
Nahçivan Özerk Cumhuriyeti 

tarafından arsası temin edilen, in
şaatı Türkiye Diyanet Vakfı tara
fından yaptırılan cami 16. yüzyıl 
Osmanlı mimari tarzına göre pro
jelendirilmiştir. Cami yaklaşık 400 
m2 taban alanlı olup bir ana kub
be, dört yarım kubbe, altı küçük 
kubbeden, son cemaat mahalli ise 
iki küçük ile bir tonoz tekneden 
ibarettir. 

Cami çift minareli olup minare
ler yerden 37 m. yüksekliktedir. 
Masif taştan dışa kavallı olarak ya
pılmıştır. Caminin dış cephesi ve 
minare taşları Azerbaycan'daki 
Bakü şehrinden temin edilip tırlar
la nakledilmiş ve şantiye mahallin
de işlenerek montajı yapılmıştır. 

Caminin iç tezyinatı mahfil kata 
kadar çini tezyinat olarak yapılmış 
çiniler Kütahya'dan getirilm iştir. 

Mahfil kat üstündeki müzeyyen 
pencereler ise alçı vitray olarak ya
pılmıştır. Kubbe süslemeleri. kalem 
işidir. 

Mihrap ve taç kapı mermer ola
rak Türkiye'de yaptırılmış, yerine 
montajından sonra altın varakla 
süslenmiştir. 

Tüm ahşap doğrama işleri, min
ber, kürsü Türkiye'de Türkiye Di
yanet Vakfın'ın yan kuruluşu olan 
GiNTAŞ AŞ. doğrama atolyesinde 
kündekari ahşap sanatına sadık 
kalınarak yapılmıştır. 

Cami ana kubbesi yerden 17 m. 
yükseklikte olup tüm kubbeler 
kurşunla kaplanmıştır. Cami avlu
sunda sekizgen platforma oturtul
muş çatısı ahşap ve kurşun olan 
bir şadırvan bulunmaktadır. Erkek 
ve bayanlar için WC bulunmakta
dır. Çevre düzenlemesi için de ye
şil alanlar ve tören alanı teşkil edil
miştir. 

Caminin altında yaklaşık 450 
m2 alanlı çok amaçlı salon olarak 
ta kullanılabilecek bir kültür mer

Türkleriyle Azerbaycan Türkleri ara
sında eskilerden gelen bir dostluktur. 
Ancak Azerbaycan'"da salib hakimiye
ti kurulduktan sonra 70 yıl biz birbiri
mizden ayrı düşmüştük. Ancak bu 70 
yıl bizi birbirimizden kalben ayırama
mıştır. Azerbaycan devleti bagımsızlı
gını i/§n ettiginde, Türkiye-Azerbay
can birbirine kavuştu ve bu kavuşma 
ebediyete kadar devam edecektir." 
dedi. 

Türkiye'nin bugün olduğu gibi geç
miş yıllarda da Azerbaycan'a daima 
yardım ettiğini hatırlatan Aliyev 
"Azerbaycan halkı agır dertlere dür 
tügünde Türk halkının gösterdigi yar
dımlara minnettardır. Hususen 18.-
19. yüzyıllarda, bu bölgede Türk hal
kı Atatürk'ün önderliginde İstiklal Sa
vaşı'na atılırken, topraklarını Ermeni
lerden ve diger düşmanlardan temiz
lerken, aynı hassasiyeti Azerbaycan 
ve Nahçıvan'a da gösterdi. Enver Pa
şa 'nın başındaki Türk ordusu Azer
baycan'a geldi. Azerbaycan', o vakit
teki felaketlerden kurtarmaya yardım 
etti, şehitler verdi. En gergin durum 
burada olmuştu. Çünkü Ermeni Tar 
nakları buralara hücum edip, buraları 
işgal ettiler. Ama Mustafa Kemal Pa
şa'nın ordusu buraları Ermeni Taş
naklarından, diger düşmanlarımızdan 
temizledi." dedi. 

Kendisinin de Azerbaycan halkı için 
büyük mücadeleler verdiğini belirten 
Aliyev, bir çok engellemelerle karşı
laştığını ama neticede Azerbaycan 
halkına önemli hizmetler vermeye 
muvaffak olduğunu söyledi. 
Kazım Karabekir Paşa'nın Azerbay

can ve Nahçıvan'da meşhur olduğunu 
o bölgenin insanlarının Kazım Karabe
kir Paşa'ya büyük hürmet beslediğini 
belirten Aliyev, "1921 yılında Nahçı
van'ın etrafinda muharebe vardı. Er
meniler burasını almak istiyorlardı. 

kezi tesis edilmiştir. Cami ve ek
lentileri için bu güne kadar 
850.000.$ harcanmıştır. J ,-:. 

[ 

Nahçıvan halkı buna direndi ve 1921 
yılında Azerbaycan halkı için çok 
önemli olan Kars Antlaşması imzalan
dı. Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Er
menistan 'ın imzaladıgı bu antlaşmayla 
Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın terkibin
de olması kararlaştırıldı. Bunda da 
esas rolü Türkiye oynadı. İşte bu Kars 
Antlaş_ması'nın altında bizim hürmetli 
paşamız Kazım Karabeklr Paşa'nın 
imzası vardı. Yine 1988'de Ermenls
tan Azerbaycan'a tecavüz ettiginde, 
Türkiye Azerbaycan 'la birlikte oldu, 
Azerbaycan'a destek verdi. Ermeni 
tecevüzkarları kınadı. 1990-1'993 yıl
larında ben burada yaşarken Ermenis
tanla Azerbaycan arasında savaş de
vam ederken Nahçıvan agır şartlar 
içindeydi. Ben aziz dostum Süleyman 
Demirel' e müracaat ettim, ona tele
fon ettim. O derhal yardıma geldi. 
Nahçıvan 'la Türiye arasında bir köprü 
inşa ettik ve onun da açılışını yaptık. 
Türkiye'nin devamlı yardımlarını gör
dük. Ben bir de mescit yapılmasını ar
zu ediyordum. Çünkü halkımız 70 yıl 
dinden ayrı düştü. Kalbinde dini sakla
dı ama yaşayamadı. Şimdi bir camiye 
ihtiyaç vardı. Ben rica ettim. Sagolsun 
Diyanet İşleri Başkanlıgı buraya cami
yi dikti ve ben bugün açılışına katılıyo
rum. Allah bana bunu gösterdi, bun
dan dolayı çok mutluyum. 

Buraya geldigimde bizim için çok 
önemli olan Kazım Karabeklr Pa
şa'nın kızının da burada oldugunu ög
rendim. Aziz Bacım siz bizim için 
Azerbaycan ve Nahçıvan halkı için 
çok önemlisiniz. Çünkü sizin kahra
man atanız Azerbaycan ve Nahçıvan 
için büyük hizmetler gösterdi." dedi. 

Abdulhaluk ÇAY 
Devlet Bakanı . . .. . . . . . 
Devlet Bakanımız Abdulhaluk Çay 

da yaptığı kısa konuşmada Vakfımız 
tarafından Nahçıvan'a yapılan bu ca
minin açılışında bulunmaktan çok 
mutlu olduğunu belirterek, camiye 
Kazım Karabekir Paşa'nın isminin ve
rilmesinin de çok anlamlı olduğunu 
söyledi. 
Doğu bölgesinin düşman işgalinden 

kurtarılmasında Kazım Karabekir Pa
şa'nın büyük hizmet ettiğini hatırlatan 
Abdulhaluk Çay, "Dogu Anadolu'da 
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Türkiye kültürünü Ermeni zulmünden 
kurtaran rahmetli Kazım Karabekir 
Paşa bugün Nahçıvan Türkleri tarafın
dan ihya edilmektedir. Böyle bir ko
muta_nımızın, paşamızın adının bu ca
miye verilmesinden dolayı bir Türkiye 
Türkü olarak hislerimi ifade etmekte 
g~rçekten zorluk çekiyorum." dedi. 

Abdulhaluk Çay konuşmasının so
nunda. "Camimizin bütün Nahçıvan 
kültürüne, Azerbaycan kültürüne, 
Türkiye'nin bir yardımı olarak kubul 
edilmesini, Türkiye-Azerbaycan kül
türünün, kardeşliginin bir simgesi ola
rak ebediyen ayakta durmasını diliyo
rum." dedi. 

Mehmet Nuri YILMAZ 
Diyanet İşleri Başkanı 
Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı 

• • • • • • • • 
Nahçıvan Kazım Karabekir Paşa 

Camii'nin Nahçıvanlılara ve tüm İslam 
alemine hayırlı, uğurlu olması dileğiyle 
konuşmaşına başlayan Diyanet İşleri 
Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz; bu ca
minin Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Haydar Aliyev'in himayelerinde ve ta
lepleri neticesinde yapıldığını belirte
rek bu caminin Sayın Haydar Ali
yev'in bir eseri olduğunu söyledi. 

İnsanların tarih boyunca inanma ve 
tapınma ihtiyacı hissettiklerini, inanma 
ve tapınma ihtiyacının in.sanoğlunun 
fıtratında var olduğunu belirten Meh
met Nuri Yılmaz, "Dinler tarihi tetkik 
edildlgi zaman bu açıkca görülür. Hiç 
bir devirde inanmayan insana rastlan
maz. Hak veya batıl insanoglu mutla
ka bir varlıga inanmıştır. Hakiki mabu
du bulamayanlar sahte mabudlara 
tapmışlar, sahte varlıkların önünde 
secde etmişlerdir. Allah'a çok .şükür
/er olsun ki biz gerçek mabudumuzu 
biliyor, tanıyor ve ona kulluk ediyo
ruz. Bizim taptıgımız yüce varlık ihlas 
suresinde kendini şöyle tanıtıyor. 
"Deki; Allah birdir, Allah sameddir. 
Yani herkes ona muhtaçtır, herkes 
ona yönelir, ihtiyacını ona arzeder, 
dogmamıştır, dogurmamıştır, ona 
tfenk hiç kimse yoktur. İşte bizim ha
kiki mabudumuz bu sıfatları taşır." 

dedi. 
Her milletin tapınağı ve mabedi ol-

duğunu, müslümanların mabedlerinin 
de mescitler olduğunu söyleyen Meh
met Nuri Yılmaz "Her milletin bir ta
pınagı, mabedi vardır. Bizim mabedi
miz de mescitlerimizdir, camilerimiz
dir. Nitekim Kur'an-, Kerim'de mes
citler Allah'a aittir. Orada A/lah'la bir
likte başkasını çagırmayınız, sadece 
ona kulluk ediniz buyuru/muştur. Açı
lışını sayın cumhurbaşkanımızın yapa
cagı cami, Beytullahın, Kabe'nin bir 
şubesidir. Mescitler aynı zamanda iba
det ve dua mekanı olmakla birlikte, 
aynı zamanda birligin beraberllgin, 
kardeşligin, sevginin pekiştigi kuwet
lendigi yerlerdir. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (SAV) Mekke'den Medi
ne'ye hicret ettiklerinde ilk olarak ca
mi inşa etmişlerdir. Dinimizde camile
rin yeri çok önem arzetmektedir. Ca
milerde AJ/ah'a ibadet edilir, ona yal
varılır. Mevlana'nın ifadesiyle buraya 
çirkin giren rana çıkar, güzel çıkar, 
günahları bagışlanır. Yeterki samimi
yetle, ihlasla yüce mevlamıza el açalım 
yalvaralım." dedi. 

Sosyal hayatımızda da camilerin 
önemli yeri olduğunu vurgulayan 
Mehmet Nuri Yılmaz "Sosyal hayatı
mızda camilerin yeri çok büyüktür. 
Camiler birleştirme yerleridir. Cami 
bir araya getiren toplayan demektir. 
Ayıran degil, bir araya getirendir. 
Meşrebi ne olursa olsun camiler her
kese açıktır. Bir tefrika unsuru olarak 
görülmemelidir, tefrika unsuru yapıl
mamalıdır." dedi. 

Mehmet Nuri Yılmaz konuşmasının 
sonunda, Türkiye Diyanet Vakfı tara
fından yaptırılan Kazım Karabekir Pa
şa Camii'ni Nahçıvan'a hediye ettikle
rini belirterek, "Cenab-ı Hak bu cami
de yapılacak ibadetleri dergahı uluhu
yetinde kubul eylesin, bizlere birlik, 
beraberlik, kardeşlik, dostluk, mu
habbet ihsan eylesin. Birbirimizle iki 
bedende bir ruh olarak yaşamamızı 
nasip eylesin. Yaşasın Azerbaycan, ya
şasın Türkiye" dedi. 

Allahşükür PAŞAZADE 
Azerbaycan Diyanet İşleri Bşk. 

• • • • • • • • 
Böyle güzel bir günde bulunmaktan 

dolayı Allah'a şükrederek konuşması
na başlayan Allahşükür Paşazade, in
sanların hem dünyası, hem de ahireti 
için çalışması gerektiğini söyledi. 

Nahçıvan'da bugüne kadar iki cami
nin açılışının yapıldığını belirten Raşa
zade "Bugün ikinci mescldimizin açılı
şını yapıyoruz. Bu Nahçıvan halkının 
manevi degerlerinin dipdiri o/dugu
nun bir göstergesidir, Nahçıvan halkı
nın hem dünyası, hem de ahireti için 
ça/ıştıgının bir belgesidir." dedi. 
Allahşükür Paşazade konuşmasının 

sonunda caminin hayırlı olması te-
mennisinde bulundu. ' 

Timsal KARABEKİR 
Kazım Karabekir Paşa'nın Kızı 

• • • • • • • • 
Timsal Karabekir babasının isminin 

verildiği caminin ibadete açılış törenin
de yaptığı konuşmada, caminin baba
sının ismini taşımından dolayı çok 
mutlu ve bahtiyar olduğunu belirte
rek, "Babam Kazım Karabekir'e gös
termiş o/dugunuz bu kadirşinaslıgı 

minnet ve şükran duygularımla karşı
lıyorum." dedi. 
Nahçıvan'da bulunmaktan mutlu

luk duyduğunu ve kendini öz vatanın,. 
da hissettiğini belirten Karabekir, 
"Azerbaycan ve Türkiye aynı milletin 
ortaya koydugu iki devlettir. Kendimi 
öz vatanımda hissediyorum. Babam 
da yıllar önce bu öz vatan toprakları 
için savaşmış ve kendisini bu toprakla
rın Türk vatanı olarak kalmasına ada
mıştı. Mutluyum ki o problemli günler 
aşıldı ve bugün bagımsız Azerbaycan 
Devleti Türk Milleti'nin bir eseri ola
rak sonsuza kadar yaşayacaktır. Er
meniler tarafından işgal edilmiş olan 
vatan toprakları da büyük devlet ada
mı Haydar Aliyev'in dirayetli siyase
tiyle işgalden mutlak kurtarılacaktır." 
dedi. 

Türk millettinin daima Azerbay
can'ın yanında olacağını ifade eden 
Timsal Karabekir, "Dün o/dugu gibi 
bugün de Türkiye tüm imkanlarlıyla 
Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında 
yer almıştır. Bu anıt cami, Türk Mille
ti'nin birlik ve beraberliginin bir gös
tergesi olarak sonsuza kadar nur saça
caktır. Öyle inanıyorumki Kazım Kara
bekir'in ve şehitlerimizin aziz ruhları 
bu vatan topraklarının korunmasında 
dalma bizlerle olacaktır." dedi. 

Rahmetli Kazım Karabekir Paşa'nın 
kızı Timsal Karabekir konuşmasını 
"Yaşasın Azerbaycan ve Tür
kiye" sözleriyle tamamladı. 
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SAHSiYETLEI?. 

Eshab-ı kiramın en 
büyüklerindendir. 
Hz.Ömer, Peygamber 
Efendimizin doğumun

dan 13 sene sonra dün
yaya gelmiştir. Hulefa-i 
Raşidınden ve Cennet
le müjdelenen 1 O kişi
den biridir. Hz. Ömer'in 
nesebi babası tarafın

dan yedinci dedede, 
anne tarafından ise al
tıncı dedede, Hz. Pey
gamberin nesebi ile bir
leşir. 

Babası Hattab Kureyş kabilesinin 
ileri gelenlerinden, annesi Hanteme 
binti Hişam Ebu Cehl'in kızkardeşiydi. 
Daima re'yi isabet ettiği, doğru söyle
diği veya hakkı batıldan ayırdığı için 
"Faruk" ismi verildi. Künyesi Ebu 
Hafs'dır. 

İslamdan önceki Mekke toplumunda 
doğup büyüyen Hz.Ömer, soy kütüğü 
ilmini çok iyi bilirdi. Gençliğinde ata 
biner ve güteş yapardı. Aynca hitabe
tinin üstünlüğü ve ata binmekteki ma
hareti meşhur olmuştur. Çok heybetli, 
cesur ve çok kuwetliydi. Edebinden, 
hayasından ResOlullah' ın huzurunda o 
kadar yavaş konuşurdu ki, Peygambe
rimiz (s.a.v.) "Yüksek söyle ya Ömer 
işitemiyorum. " buyururdu. 

Peygamber efendimiz bir gün 

Hz.Ömer ile Ebu Cehl'in bir yerde 
oturup konuştuklarını gördü. O gece 
dua edip; "Ya Rabbı! Bu İslam dinini 
iki Ömerden biriyle kuwetlendir." de
di. Peygamberimizin duası üzerine Hz. 
Ömer müslüman olmakla şereflendi. 

Hz.Ömer'in 
Müslüman Olması 
Resulullah'a peygamber olduğunun 

bildirildiği günün altıncı yılında, Resu
lullah'ın amcası Hz.Hamza İslamla şe
reflenince Müslümanlar çok kuwetlen
di. Bu iş Kureyş kafirlerine zor geldi. 
İleri gelenler toplandılar; "Muham
med'in adamları çoğalıyor. Bunu önle
meye çare bulalım." dediler. Herbiri 
bir şey söyledi. Eb0 Cehl: "Muham
med 'i öldürmekten başka çare yoktur. 
Bunu yapana şu kadar deve, bu kadar 
da altın veririm." dedi. Ömer bin Hat
tab yerinden fırladı. "Bu işi Hattaboğ
lundan başka yapacak yoktur. " dedi. 
Kılıcını çekerek yola düştü. Yolda Nu
aym bin Abdullah'a rastladı . Nuaym; 
"Bu şiddet, bu hiddetle nereye ya 
Ömer?" dedi. O da Muhammed'i öl
dürmeye gidiyorum deyince; Nuaym 
da Ömer'e kardeşinin de müslüman 
olduğunu söyledi. Bunun üzerine 
Ömer hızla kardeşinin evine gitti. O 
anlarda Taha suresi yeni gelmiş, Said 
ile Fatıma, bunu yazdırıp, Habbab bin 
Eret adındaki sahabiyi evlerine getir
miş, okuyorlardı. Ömer bin Hattab, 
kapıdan bunların sesini duydu. Kapıyı 
sert bir şekilde çaldı. Onu, belinde kı
lıç , kızgın bir halde görünce yazıyı sak
layıp Habbab 'ı gizlediler. Sonra kapıyı 
açtılar. Hz.Ömer içeri girince; "Ne 
okuyorsunuz?" diye sordu. Saıd'in; 

"Bir şey yok." cevabı üzerine daha da 
kızarak; " İşittiğim doğruymuş. Siz de 
O'nun sihrine aldanmışsınız. " dedi. 
Saıd' i yakasından tutup yere attı. Fatı
ma beyini kurtarmak isterken, onun 
yüzüne de öfkeyle bir tokat indirdi. Fa-

tıma~nın burnundan kan boşandı. Bu
nu gören Hz.Ömer, kardeşine acıdı. 
Fatıma iman kuwetiyle Allah'a sığına
rak; "Ya Ömer! Niçin Allah'tan utan
mazsın? Ayetler ve mucizelerle gön
derdiği Peygambere inanmazsın? İşte 
ben ve zevcem müslüman olmakla şe
reflendik. Başımızı kessen bundan 
dönmeyiz." dedi ve Kelime-i Şahadeti 
okudu. Hz. Ömer yere oturdu. Yumu
şak sesle; "Hele şu okuduğunuz kitabı 
çıkarınız. " dedi. Fatıma getirip onu 
verdi. Hz. Ömer okumayı iyi bilirdi. 
Taha suresini okumaya başladı . 
Kur'an-ı Kerim'in fesahatı, belagatı, 
manaları ve üstünlükleri kalbini yumu
şattı ve oradan ResOlullah efendimizin 
huzuruna giderek Kelime-i Şahadet 
getirdi ve müslüman oldu. 

Hz. Hamza'nın ve 3 gün sonra da 
Hz. Ömer'in müslüman olmasıyla 
müslümanlar kuwetlendi ve o zamana 
kadar gizlice ibadetlerini yerine geti
ren müslümanlar Harem-i Şerife gide
rek açıkca namaz kıldılar. 
Eshab-ı Kiram Mekke'den Medi

ne'ye hicret ederken Hz.Ömer silahını 
kuşanarak açıkça hicret etti. 
Hı.Ömer, Peygamberimiz zamanın

daki bütün savaşlarda hazır bulundu. 
Bedir ve Uhud savaşlarında devamlı 
Resulullah' ın yanında yer aldı. Hendek 
Savaşı'nda hendeğin önemli bir yerini 
emrindeki askerlerle tuttu ve l:ıücum 
eden düşmana mani oldu. Hayber'in 
fethinden sonra askerler arasında tak
sim edilen araziden kendine düşen kıs
mı vakfetti. Bu ilk vakıflardan biri oldu. 
Mekke'nin fethinde de bulundu. Daha 
sonra yapılan Huneyn Savaşı'na kabl
dı. T ebük Seferinde bütün malının ya
nsını orduya verdi. Hendek Sava
şı' ndan sonra Peygamber Efendimiz 
Hz.Ömer'in kızı Hz.Hafsa ile evlendi. 
Böylece Peygamberimizin akrabası ol
makla şereflendi. Veda Haccında da 
bulunan Hz.Ömer, ResOlullah'ın vefa
tından sonra halife seçilen Hz.Eb0 Be
kir' e devamlı yardımcı oldu. 
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Hz.Eba Bekir'in palife seçilmesinde 
ilk biat eden Hz.Ömer'dir. Bundan 
sonra da her işinde Halifeye yardım 
edip, vefahna kadar onun hizmetinde 
bulundu. 

Hz.Ömer 634 yılında halife oldu. 
On sene alb ay ve yedi gün adaletle ha
lifelik yaph. Halifeliği sırasında o za
manın iki büyük devleti olan Bizans ve 
Sasani İmparatorluklarının hakimiyeti 
altında bulunan Suriye, Filistin, Mısır, 
Irak ve lran'ı İslam devletinin sınırlan 
içine aldı. Zamanında bin otuz alb bü· 
yük şehir zapt edildi. Kuzey Afrika'dan 
Türkistan'a, Azerbaycan'dan Yemen'e 
kadar uzanan ve iki milyon kilometre
kareden büyük olan İslam devletini, 
kurduğu mükemmel müesseselerle 
muntazam bir şekilde idare etti. Devle
ti idan bölgelere ayırmışb. Bu bölgele
rin en başta gelenleri Hicaz, Suriye, El· 
Cezire, Basra, Küfe, Mısır, Filistin, 
İran, Horosan ve Kirman bölgeleriydi. 
Her bir idari bölgenin başına bir vali ta
yin etti. Bölgeler vilayet, nahiye, kasa· 
ba merkezlerine aynldı. Bunların idare
sine verdiği valilerin, memur ve diğer 
görevlilerin seçiminde son derece titiz 
davrandı. Valilerden, kadılardan ve di
ğer memurlardan mal beyannamesi is
tedi. Onlara dolgun maaş verdi. Valiler 
hakkında yapılan şikayetleri tahkik 
ederdi. Davalara bakması için mahke
meler, acili teşkilatlar, suç ve zabıta iş
lerine bakan, sabcılan kontrol eden, 
halkın birbiriyle olan günlük münase
betlerini düzerıleyen teşkilatlar kurdu. 
Beytülmal için ayn bir yer ve memurlar 
tayin edildi. İlk defa para bashrdı. Yine 
Hı.Ömer zamanında dört binden fazla 
cami ve mescit yapıldı. Yollar köprüler 
inşa edilip, su kanallan açıldı. Mek· 
ke'de hacılar için, yollar boyunca misa
firhaneler, hanlar yapılıp, kuyular açıl· 
dı. Yazılı muamelede karışıklığı önle
mek için Peygamber Efendimizin hic
reti başlangıç olan takvim kararlaşbnl· 
dı. İlk defa nüfus sayımı Hı.Ömer za
manında yapıldı. Fakir çocuklara maaş 
verildi. Posta teşkilatını geliştirdi. Ge· 
celeri bekçi koyup, asayişin teminini ilk 
defa o tatbik etti. Makam-ı İbrahim'! 
bugünkü yerine koydu. Müslümarılann 
sayısının artmasıyla küçük gelmeye 
başlayan Mescid-i Haram'ı ve Mescid-i 
Nebeı/i'yi genişletip tamir ettirdi. Mes
cid-i Haram etrafına duvar çektirdi. 
Hı.Ömer çok adil, abid, merhametli, 

alçak gönüllü olup, fakirlikle yaşardı. 

. ~=-
Hz.Ömer, kuru arpa ekmeği yer, 

kalın kumaşlardan elbise giyerdi. Za
manında çok fetihler oldu. Öyle ki 
onun zamanında sekiz bin camide Cu
ma namazı kılınıyordu. Her nereye as· 
ker gönderse, zafer bulup, ganimetle 
dönerdi. Ordusunun mağlup olduğu 
görülmemişti. Şanı bu kadar büyük, 
şöhreti bu kadar fazla olmasına rağ
men yemesi, içmesi değişmedi. Müba
rek kalbine kibir gelmedi, büyüklen
medi. Sonu üzüntü, pişmanlık olan iş 
yapmadı. Öyle adaletliydi ki, kendi oğ
lu günah işleyince, Allahü tealanın 
emri kadar had vurulmasını emretti. 
Ölünceye kadar bütün İslam aleminin 
safa ve rahatlık içinde yaşamasını te
min etti. 

Hz.Ömer, 645 yılının son ayında 
Ebu Lü'lü Rruz adında Yahudi bir kö
le tarafından namaz kılarken şehit 
edildi. Hı.Aişe Validemizin izniyle 
Peygamberimizin yanına defnedildi. 

Hz.Ömer, bütün ilimlerde Eshab-ı 
Kiramın ileri gelerılerindendi. Tefsir il
minde çok yüksekti. Kur'an-ı Kerim'in 
tefsirini bizzat ResOlullah 'tan dinlemiş 
ve öğrenmiştir. Peygamber Efendimi
zin devrinde de kadılık yapar ve Es
hab-ı Kiramın müşküllerini hallederdi. 
Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti onun 
ictihadını teyit etmiş kuwetlendirmiş
tir. Hz.Ömer'in fıkıh ilmine de büyük 
hizmeti olmuştur. 

Hz.Ömer çeşitli hadis-i şeriflerle 
methedilmiştir: Hz.Ömer'i metheden 
hadis-! şeriflerin çoğunu Hz.Ali bildir
miştir. 

Ömer iman ettiği gün, Cebrail geldi 
ve; "Melekler birbirlerine Ömer'in 
müslüman olduğunu müjdelediler." 
dedi. 

Ömer, Cennet ehlinin ışığı ve İsla
mın nurudur. 

Allahüteala, hakkı Ömer'in diline ve 
kalbine yerleştirmiştir. 
Şeytan Ömer İbni Hattab'ı gördüğü 

zaman, heybetinden yüz üstü yere dü
şer. 

Şu dört kişiyi ancak münafık olan 
kimse sevmez: Ebu Bekir, Ömer, Os
man, Ali. 

Hz.Ömer'in tavsiyeleri 

* Sadık arkadaşlar bulun ve onlann ara
sında yaşayın. Dürüst ve samimi arkadaş
lar, darlıkta yardımcı, genişlikte süs ve zi
nettirler. * Dostunun sana düşen işini güzel bir 

şekilde gör ki, lüzumunda, sana daha güze

liyle karşılıkta bulunsun. * Düşmanlanndan uzaklaş, her dosta 
bel bağlama, ancak emin olanlan seç. 
Emin olanlar, Allahü tealadan korkanlardır. * Kötü insanlarla düşüp kalkma, onlar
dan kötülük öğrenirsin. Onlara sımnı ver
me ifşa ederler. * işlerini Allahtan korkanlara danış ve 
onlarla istişare et. * Allah'a itaat eden büyük zatlann söz
lerine dikkat edin. Çünkü onlara Allah tara

fından gerçekler tecelli eder ve onu konu
şurlar. * İyilik kolay bir şeydir. Güler yüz ve yu
muşak söz bunu temin eder. Şiddet göster
meksizin kuwetli, zayıflık göstermeksizin 
yumuşak ol. * Çok gülenin heybeti azalır. Şaka ya
pan eğlenceye alınır. Bir şeyi çok yapan 
onunla tanınır. Çok konuşan çok yanılır, 
hataya düşer. Böyle kimsenin hayası azalır. 

Hayası azalan şüpheli şeylerden az kaçınır. 
Şüpheli şeylerden az kaçınanın kalbi ölür. * Hakkımda hangisinin daha hayırlı ol
duğunu bilmediğim için darlık ve bolluk 
günlerimin hiçbirine aldırış etmedim. * Hı.Ömer bir defasında Şam'a gitmiş· 
ti. Orada giydiği eski elbiselerden dolayı 

söz edildiğini duyunca: "Biz İslamiyetle iz
zet bulduk, izzeti, şerefi başka yerde arama
yız. " buyurdu. * Amellerin efdali, farzlan yapıp ha
ramlardan kaçınmak ve Allah katında sadık 
niyettir. * Hesaba çekilmeden önce kendinizi 
hesaba çekin. Amelleriniz tartılmadan önce 
tartınız. * Yolu bir mezbeleden geçse; orada du
rur ve: "İşte hırsla sanldığımız dünya." der· 

di. * Ahiret işlerinde zarar etmektense, 
dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi si
zin için daha hayırlıdır. * Dul kadınlara, yetimlere sırtında un 
taşırdı . Bu hali gören biri: "Bırakın biz taşı
yalım." deyince, Hı.Ömer; "Ya kıyamet 
günü günahımı kim taşır. " buyururdu. * Alay, şaka ve mizah etmekten kaçını
nız. Zıra insanın şerefini kırar, vakannı 

azaltır. * Ahmakla arkadaşlık etmekten kaçın. 
Çünkü ekseriya, sana iyjlik yapayım derken 
zaran dokunur. * Tövbe edenlerle oturun, onlann kalp
leri yumuşak olur. 
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TüRkiyE DiyANET VAkfı 
YURT MÜDÜRLERİ TOPLANTISI 

Tyliye Diyanet Vakfı 1999-
2,P00 öğretim yılında geleceği
mizin teminatı olan gençlerimize 

' daha iyi hizmet verebilmek ama
cıyla bünyesinde bulunan yurt 
müdürleriyle bir toplantı yaptı. 

Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Merkezinde yapılan ve iki gün 
süren toplantıda öğrencilere ve- yurtlarında barınan öğrencilere de 
rilen hizmetin daha ileriye nasıl göstermeleri sebebiyle yurtlarda 
götürüleceği tartışıldı. T 0plantı.- ~ ir aile ortamı meydana geldiğini, 
da tnüdürlere hitaben bir konuş- ou sıcak ortamdan da öğrencileıin 
ma yapan Türkiye Diyanet Vak- olumlu yönde etkilendiklerini belir
fı Genel Müdürü Mehmet Ker- terek, bunun neticesinde öğrenci
VatJcı, Türkiye Diyanet Vak- !erin daha başarılı olduklarını, öu 
fı'hın gönüllü bir hayır kuruluşu ilgi ve şefkatin artarak devam et
olduğunu belirterek, Vakıf çalı- mesinin gerektiğini söyledi. 
şanlarının da bu esasa_ göre hiz- Temizliğin dinimizde önemli bir 
met ettiğini söyledi. Ü~emizin yeri olduğuna değinen Kervanq, 
kalkındırılması ve her bakımdan "Dinimiz temizliğe çok önem ver
müreffeh bir hale getirilmesinin miştir. Temizlik insan olmanın ve 
eğitimden g~ç1ği?e işaret ed~n medenı olmanın en bariz göster.
Kervancı, gehçJ(µin iyi bir şekil- gesidir. Temiz olamamanın maze
de yetiş~leriiıirı sağlanması reti olamaz. Hele hele Türkiye Di-r , t ~ 

konu:und~: y~rt : :,rıüdü~l~r~in yanet Vakfı f.Üesseselerinde temiz 
~mı gayret gostermelerını ıste- olamamanın 1hiç bir mazereti yok-1 

dı. tur.." dedi. 1-<ervancı, Türkiye Diya~ 
Türki1~:ij)iyanet Vakfı öğrenci net Vakfı yurtlarında barınan öğ 

yıiırtlariiılh 'bıe~ bakımaan güveni- rencilerin...sağlıklı bir ortamda ba
len ve itibar ~fiilen yerler olduğu- rındırılmalarını, derslerini rahatııe. 
nu belirten· Kervancı, bu güvene temiz bir ortamda çalışmalarının 

zarar getirecek en ufak bir hadi
seye mahal verilmemesini istedi. 
Türkiye Diyanet Vakfı'na ait 
yurtlarda bir aiİe ortamı olduğu
na dikkat Ç'eken Mehmet Ker-

1 fff}_q, 1 iiji1 jIVqjüJlerinirı r~sai 
reefijı.tn}u-t~nlma~~ 1g~~ gilrt-
i~ q!ışq-ıalaq ye ~endi ç~~a-

~a ~östhdi1i ~ jefl}:t l lgiyi 

temin edilmesirıi ve yemeklerinin 
hijyenik ortamda hazırlanması 
üzerinde hassasiyetle durulmasını 1 
istedi. 

Türkiye Diyanet Vakfı yurtların-

da öğrencilerin daha iyi yetişme
si içirı sosyal ve kültürel etkinlik
ler düzenlenmesinden de mem
nunluk duyduğunu belirten Ker
vancı, bu etkinliklerin 1999-
2000 eğitim öğretim yılında da 
sürclürülmesirıi; özellikle dil kurs-

!arına ağırlık verilmesini istedi. 1 
Gençlerin dünyayı takip edebil
melerinde dil bilmenirı önemirıe
işaret eden Kervancı, yurt mü
dürlerinden Türkiye Diyanet 
Vakfı yurtlarında barınan öğten

cilerin ~naz bir yabancı dil öğre
nebilmeleri içirı her türli:i çalış

mayı yapmalarını istedi. 
Yurt müdürleri de yaptıkları 

konuşmalarda, Türkiye 0iyanet 
Va!Uı <i>ğrenci yurtlarında barı

nan öğrencilerin daha elvirişli 

onarri14rda derslerini çalıwalan 
ve imkanların genişletilmesi yö

nünde ~\'.>1lması gerekenler hak-• 
kında teklifler sundular. 
Toplantı, yapılan değerlendir

melerle sona erdi. ıİ" oplantı so
nunda yeni öğretim yılında yurt

larımızda barınan öğrenciler içirı 

imkanların seferber edilmesi, gµ
venliğin ön plana alınması $-. 
yurtların tamamında bt hllZl\f ve 
aile ortamının 0luştutması yö
nptıdeki pizı;ıetle~ geliştirilmesi 
,kararl\ıştınl~ı: J • , -
ı • • ı iiiı=~=:!:::=JL_J 
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Kurulduğu tarihten itibaren 
sosyal, kültürel, ilmi ve dini 
alanlarda faaliyet gösteren 

Türkiye Diyanet Vakfı 
ülkemiz ve milletimiz için 
hayati bir önem arzeden 

eğitim alanında da önemli 
hizmetler sunmaktadır. 

Yurt içinde sunduğu eğitim 
hizmetleriyle toplumun 

güvenini kazanan ve bu 
alanda büyük başarı elde 

eden Türkiye Diyanet Vakfı, 

Türk cumhuriyetlerinde ve 
Balkanlarda yaşayan soydaş 

ve dindaşlarımızın da sağlıklı, 

dinine, vatanına ve milletine 
bağlı gençler yetiştirebilmeleri 
amacıyla buralarda da eğitim 

hizmetleri sunmaktadır. 
Bu ülkelerden biri de 

Bulgaristan' dır. Türkiye 
Diyanet Vakfı 

Bulgaristan' daki 
müslümanların daima 

yanın~a olmuş 
gerçekleştirdiği kültürel, 

sosyal ve dini hizmetlere 
eğitim hizmetlerini de 

ekleyerek, bölgede yaşayan 
soydaş ve dindaşlarımızın bu 
alandaki sıkıntılarını giderme 
noktasında önemli hizmetler 

vermektedir. 
Türkiye Diyanet Vakfı 'nın 

Bulgaristan' da sunduğu dini 
ve eğitime yönelik hizmetleri 

hakkında Sofya Yüksek 
İslam Enstitüsü Rektör 

Yardımcısı Doç.Dr. Ferhat 
Koca ve Bulgaristan 

Başmüftüsü Mustafa Aliç 
Hacı ile görüştük. 

•. . .ı. 

Doç.Dr. Ferhat Koca 
Sofya lslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı 

S. - Sayın hocam, öncelikle 
okul hakkında bilgi alabilir 
miyiz? 

- Sofya Yüksek İslam Enstitüsü 
1991 yılında yarı yüksek enstitü 
adıyla kurulmuş, Bulgaristan Müs
lümanları Başmüftülüğüne bağlı 

bir okuldur. 1998-1999 eğitim yı
lında bu okul 4 yıllığa çıkarılmış ve 
tam yüksek İslam Enstitüsü haline 
dönüşmüştür. Türkiye'deki ilahiyat 
fakülteleri dengi bir okuldur. Prog
ram olarak aynı müfredatı takip 
etmektedir. 
Öğrenci sayımız devamlı 50 ci

varındadır. Bunun dışında 40 adet 
açık öğretim sistemiyle okuyan öğ
rencimiz vardır. Ayrıca geçen yıl
larda yarı yüksek İslam enstitüsün
den mezun olup şimdi üçüncü ve 
dördüncü sınıfa devam eden 25 ci
varında öğren~imiz var. Toplam 
115 civarında öğrenci mevcudu
muz bulunmaktadır. 

Bulgaristan' da bildiğiniz gibi 
müslümanlar; aslen Türk dediği
miz Türk unsuru, Rodop Türkleri 
ile Yağız unsurlarından meydana 
gelmektedir. Öğrencilerimiz de bu 

grupların çocuklarından oluşmak-
tadır. · 

Bulgaristan'da eğitim dili Bulgar
cadır. Ama istisna olarak bizim gir
diğimiz dersler Türkçe olarak veri
liyor. Tabii halkın da çoğunun 
Türkçe konuşması sebebiyle Türk
çe olarak verilmektedir. 

Okulumuz önceden dar ve eğiti
me elverişsiz bir ortamda idi ve zor 
şartlarda eğitim sunuluyordu. Ge
çen sene yeni bir okul kiralandı ve 
eğitim şartları çok elverişli bir hale 
getirildi. Bu okulun bütürı ihtiyaç
ları ile öğrencilerin iaşe ve ibatele
ri Türkiye Diyanet Vakfı tarafın
dan karşılanmaktadır. 
Şu anda okullarımız bina olarak 

eskiye nazaran çok büyük bir geliş
me göstermiştir . Okulumuzda bir 
kütüphane vücuda getirdik. Bu kü
tüphanemizde 2000'i aşkın eser 
bulunmaktadır. 

S. · ·- Okula öğrenci alımı 
nasıl yapılmaktadır? 

- Okula öğrenciler kabul imtiha
nı adı altında yapılan bir imtihanla 
alınıyor. İmtihanda din bilimi ve İs
lam dini şeklinde iki tür soru sorul
maktadır. Bu imtihanı kazananlar 
okula girmekte. Ancak sınavı ka
zanan öğrencilerin farklı liselerden 
gelmeleri sebebiyle dini bilgilerde 
farklılıklar meydana gelmektedir. 
Bunlar için farklı bir program uy
guluyoruz. Bu yıldan sonra okulun 
öğrenci kaynağını imam hatip lise
lerine dayayacağız . Liselerden ve 
meslek liselerinden gelen ve dini 
eğitim alamamış olanları Türki
ye 'ye getirerek Türkiye'de bir yıl 
hazırlık kursu vereceğiz. Bu kursta 
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Türkçe, Arapça, Kur'an-ı Kerim 
ve İslam dini esaslan şeklinde ge
nel bilgiler verilecek. Daha sonra 
ülkelerine tekrar dönüp I. sınıftan 
okula başlayacaklar. Böylece oku
lumuzda din alanında kalite bakı
mından ikiye aynlma durumu orta
dan kalkacaktır. 

S. - Bu okuldan mezun olan 
öğrenciler hangi alanlarda is
tihdam edilecektir? 

- Okulun yönetmeliğinde "Bul
garistan Başmüftülüğü'nün ihti
yaçlarını karşılamak üzere eleman 
yetişfüir" denmektedir. Bu itibarla; 
Başmüftü, imam, müezzin gibi 
mesleki yöne hizmet vermektedir. 
Bunun yanısıra bu okuldan mezun 
olanlar Türkiye'ye gelecek. Diya
net İşleri Başkanlığımızın yardım
larıyla Haseki Eğitim Merkezi' nde 
aynca daha çok ihtisaslaşacak bi
çimde eğitim alacaklardır. 

Bulgaristan bildiğiniz gibi Komü
nizmden yeni çıkmış bir ülkedir. 
Okullarda din dersi verilmesiyle il
gili gelişmeler ve çalışmalar vardır. 
Müslümanların yoğun olduğu yer
lerdeki okullara da İslamla ilgili din 
dersleri konulması planlanmakta-

dır. Bu olursa bizim 
okulumuzdan me
zun olan çocuklar 
bu okullara da din 
dersi öğretmeni 
olacaktır. 

Zannediyorum 
ki Bu_lgaris
tan' daki müs-
1 ü m anların 
hem dini ha
yatı, hem de 

din eğitimleriyle ilgili sorunlarını 
bu okuldan mezun olan gençler 
çözecektir. 

S. - Öğrencil~rin bu nokta
da heyecanları ve gayretleri 
hangi aşamadadır? 

- Biz oraya gittiğimizde öğrenci
lerin bizleri anlama olayı çok dü
şüktü. Türkçe folklorik bir dil hali
ne gelmişti. Çünkü daha önceleri 
eğitim yasaklandığı için çocuklar 
gramatik olarak Türkçeyi bilmiyor
lardı. Anne ve babalarının evde 
saklı gizli konuşmasından öğren
dikleri bir dil vardı . Ama gayretle
rimiz neticesinde, okulun tam yatı
lı yapılması sebebiyle de güzel bir 
ortam oluşturduk. 
Öğrencilerin ders çalışma alış

kanlıktan çok zayıftı. Bizim işi cid
.di ve sıkı tutmamız ve bir aile orta
mı oluşturmamız neticesinde öğ
rencilerin gayretli bir şekilde ders
lerine çalışmalarını ve başarıya 
ulaşmalarını temin ettik. 

Biz öğrencilerden başarı bekledi
ğimizi, içinde yaşadıkları toplumun 
buna ihtiyacının bulunduğu kendi
lerine devamlı söyledik. Öğrencile
rimizin gayretleri ve bu konudaki 
heyecanlan takdire şayandır. On
larda gördüğümüz gelişmeler bizle
ri mutlu etmektedir. 
Düşünün; Sofya'da öğrenciler 

sabah ezanı okuyor, cemaatle na
maz kılıyorlar. Yemekhaneye ba
kıyorsunuz; yemekhaneye giren 
öğrenci Selamünaleyküm, afiyet 
olsun arkadaşlar diyor. Onlarda bir 
Türk ahlakını ve edebini görmek 
insana apayrı bir gurur veriyor. 

Tabii bu öğrencilere bu imkanı 

veren Anadolu insanıdır. Bu itibar
la milletimiz, devletimiz varolsun, 
Devletimiz milletimiz daima bize 
destek olmuşlardır. Eğer bu destek 
olmasaydı biz bu işi başaramazdık. 

Bu tür hizmetleri oralara götür
menin ve oradaki insanların istifa
desine sunmanın gereksiz olduğu
nu ifade edenlerle karşılaştık. An
cak şunu ifade etmek istiyorum. 
Düşününki, bir Filibe, bir Şumnu, 
bir Sofya İstanbul'dan önce fethe
dilmiştir. 1330'da yapılan camiler 
var. 500 yılı aşkın Osmanlı bu böl
gelerde; hanı, hamamı, camisi ve 
herşeyiyle oraya hizmet etmiş. 

Atalanmız Viyana'ya kadar adale
tin, faziletin önderliğini yapmış. İş
te o insanların torunları olduğu 

için, o atalarımıza saygı ve şükranı 
minnet olunması üzere, onların to
runlarına çocuklarına her türlü 
yardımı yapmamız bizler üzerine 
bir borçtur. 
Ayrıca Türkiye'nin geleceği ba

kımından da, Avrupanın, Balkan
ların bir kapısı olması itibariyle 
Bulgaristan çok önemlidir. Bulga
ristan' daki Türk azınlığın mutlaka 
Türkiye'nin şefkat ve merhamet 
bölgesi altında olması gerekir. Bu 
bakımdan Türkiye olmadan, Türk 
Diyaneti olmadan, Türk din anla
yışı olmadan Bulgaristan'daki 
müslürnanlann dini hayabru müs
takil olarak düşünmek mümkün 
değildir. 

Bulgaristan müslümanlarıyla, 

Türkiye müslümanları arasında, 
zihniyet, amel, inanç, itikat bakı
mından en küçük bir farklılık yok
tur. Türkiye'nin perspektifleri ba
kımından da Bulgaristan müslü
manlarıyla ilgilenmesi daima ge
reklidir, zururidir ve hakkıdır. 

Bu itibarla Bulgaristan' daki müs
lümanlara ne kadar yardım yapılır
sa azdır. Ümit ediyorum ki din eği
timiyle ilgili Türkiye Diyanet Vak
fı 'nın bu faaliyetleri Bulgaris
tan'daki müslümanların gelişme
sinde önemli bir dönüm noktası 
olacaktır . 



Bulgaristan Başmüftüsü 
Mustafa Aliç Hacı 

S. -Efe ndim 
Bulgaris tan'da yaşayan 
müslümanlann 
gene l durumu ile 
Başmüftülüğünüzün bu 
a landa sunduğu hizmetle r 
hakkında bilgi verirmis iniz? 

- Bir takım istatistiklere göre 
Bulgaristan' da bir milyon kadar 
müslüman vardır. Aslında müslü
manların sayısı 2 milyondan fazla
dır . Bu müslümanlar Yağız Türkle
ri, Pomak Türkleri ve Tatarlardan 
oluşmaktadır. 

Osmanlı devrinden sonra müslü
manlann başına idari olarak baş
müftülük makamı ihdas edilmiştir. 

Komünizm devrinden önce yalnız 
dini faaliyetler değil, imamların se
çimi, imamların maaşları , vakıf 

mallan, dini okulların tamamı, mi
ras, evlenme, boşanma, kitap neş
ri gibi işler başmüftülüğe aitti. O 
dönemde başmüftülüğe bağlı 28 
kadar bölge müftlüğü mevcuttu. 
Halbuki komünizm devrinde bu 
sayı 8'e indirilmiş, başmüftülüğün 
faaliyetleri kısıtlanmış, faaliyet ala
nı sınırlandınlmıştır. Başmüftülüğe 

yalnızca imamların tayin ile bölge 
müftülerinin tayinj görevi verilmiş
tir. Bu olumsuz durum 1989 yılına 
kadar devam etmiştir. 1989 yı
lından sonra komünizmin 
çökmesiyle beraber bazı hak
larımızı geri alabildik. Fakat 
eski haklarımızın hepsini elde 
ettiğimizi de söyleye
mem. Örneğin vakıf 
malları bize iade edil
medi. Bunun gibi ben
zeri haklarımız var. Biz 

Başmüftülük ola
rak bu haklarımı
zın bize iade edil
mesi için büyük 
çaba sarfediyoruz. 

1990 senesinden itibaren Bul
garistan müslümanlan arasında bir 
tefrika çıktı. Bulgaristan' da halk 
tarafından seçilmiş bir müftü ile 
Komünist Parti tarafından seçilmiş 
bir müftü vardı. Bu ikilik Bulgaris
tan' da yaşayan müslümanları çok 
rahatsız ediyor ve büyük problem
ler oluşturuyordu. Bu durum 1997 
senesine kadar devam etti. 1997 
senesinde düzenlenen bir konf e
ransla bu duruma son verildi ve ye
ni bir müftülük makamı ihdas edil
di. Halkın güvenini kazanmış bu 
müftülük müslümanlann dini alan
da gelişmesi için yoğun çaba sar
f etmektedir. 

1989 senesinden sonra Bulga
ristan' da camiler inşa etmeye baş
ladık. Şu anda 1300 civanndc!, ca
mimiz var ve bunların hemen he
men hepsinin imamları müftüğü

müze bağlı olarak görev yapmak
tadır. Tabi bu cami sayısı Bulga
ristan' daki müslümanlar için şu an 
yeterli değil, insanlarımızı dini me
kanlarda buluşturmak ve birlikte 
ibadet etmenin hazzını tattırmak 

için daha çok camiye ihtiyacı

mız olduğunu söyleyebili
rim. 

S. - Eğitim alanında 

ne tür hizmetler 
sunuyorsunuz? 

- Bizim Bulgaris
tan' da sunduğumuz 
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hizmetlerin başında eğitim gel
mektedir. Bu vesileyle faaliyet
lerimiz bu alanda yoğunlaş

maktadır. 

Bulgaristan' da eğitim 
veren imam hatip li
selerimiz ile Sofya 
Yüksek İslam Ensti
tümüz geleceğimiz 

açısından çok 
önemli hizmet vermektedir. Tabi 
bu eğitim hizmetlerinde başarıya 
ulaşmamız Türiye Diyanet Vak
fı 'nın sunduğu imkanlarla müm
kün olmaktadır. Türkiye Diyanet 
Vakfı okullarımızın tüm ihtiyaçları
nı karşıladığı gibi, yaz tatillerinde 
imam-hatip okullarımızda okuyan 
çocuklarımızı Türkiye'ye getirerek 
onlar için kurslar da düzenlemek
tedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tür
kiye Diyanet Vakfı 'nın maddi ve 
manevi katkılarıyla okullarımızın 

bir değişim, daha doğrusu bir atı

lım yaptığını söyleyebilirim. Daha 
önce okullarımızda sistemsizlik 
mevcuttu. Öğrencilerimizin başarı 
düzeyi düşüktü . Türkiye Diyanet 
Vakfıyla okullarımıza yeni bir sis
tem, bir disiplin geldi. Çoçukları
mızın başarı düzeyinin önemli öl
çüde yükseldiğini gördük. Bu her
kes tarafından farkedilmektedir. 

Şu bir gerçek ki; Hem bu okul
lar, hem de sunulan hizmetlerle 
Bulgaristan'da İslamın temeli yem

den atıldı. Şimdi inşa bu ten:ıel 
üzerinde yükselecektir. 

Ben bu vesileyle Bulgaristan 
müslümanlarına sundukları çok 
önemli bu hizmetler için, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diya
net Vakfı yetkililerine teşekkürleri
mi sunmak istiyorum. 



S. -Efendim 
Bulgaristan' daki 
müs lümanlar uzun bir süre 
komünizmin baskısı altında 
yaşantılannı sürdürdüler 
ve bu süreç içe risinde de 
İslam'dan uzaklaştırma 
faaliyetlerine maruz 
kaldılar. Komünizm 
yönetimi tarafından dinleri, 
kimlikle ri unutturulmaya 
çalışıldı. 

Bu gün müs lümanlann 
İslamı yaşantısı nasıldır? 

- Sizin de dediğiniz gibi Bulga
ristan' daki müslümanlar büyük 
baskılara maruz kaldılar. Kimlikleri 
değiştirilmeye, dinleri yok edilme
ye çalışıldı . Ama elhamdülillah gö
nüllerdeki İslamı yok edemediler. 
Baskı döneminin sonunda müslü
manlar camilere koştular, yeni ca
miler inşa etmeye başladılar. Bunu 

şimdi halkımızda görüyoruz. Hal
kımızda İslama büyük bir teveccü
hün olduğunu görüyoruz. Özellikle 
gençlerin İslama ilgisinin bir hayli 
fazla olduğunu söyleyebilirim. 

Aileler çocuklannı imam-hatip 
okullanna gönderiyorlar. Camiler
de yapılan vaazlara, dini merasim
lere müslümanlar büyük ilgi göste
riyor. Kısaca İslamı yaşamak için 
çaba gösteriyorlar. Tabi bunlann 
yanında , belli bir dönem müslü
manlar dinlerinden kopanldıklan 

için toplumumuzda çeşit-
li hurafelerin baş

gösterdiğini de söy
lemek gerekir. Bi
lirsiniz din alanı 

boşluk kabul et
mez. Müslü
manların 

dinden ko-

panlmasıyla hurafeler gelmiş yer
leşmiş. Üfürükçülük, muskaçılık, 
falcılık vb. hurafeler rağbet gör
muş, bu tür inanışlar İslamın bir 
parçası gibi algılanmış. Biz bu hu
raf el eri ortadan kaldırmak için 
Başmüftülük olarak yoğun çaba 
sarf ediyoruz. Ancak yaşlı insanlan 
bu yanlış inanışlardan çevirmek 
çok kolay olmuyor. Ama gençleri
miz hamdolsun bu konuda bilinçli; 
onlan ikna etmeniz ve gerçekleri 
öğretmeniz çok daha kolay. Tabi 
bu tür hurafeler zaman içerisinde 
ortadan kalkacak, yerini gerçeklere 
terkedecektir. 

S. -Efendim 
Bulgaristan 'daki 
müslümanlar sizlerin 
gayre tle riyle dinle rini 
öğrenmeye ve yaşamaya 
gayre t göste riyorlar. 
Müs lümanlan bu 
gayre tle rinden alıkoymak 
ve kendilerine yandaş 
toplamak için Türk 
cumhuriye tle rinde olduğu 
gibi Bulgaris tan'da da 
misyonerlik faaliye tle ri 
mevcut mu? Eğer vars a 
Başmüftülük olarak ne tür 
tedbirler alıyorsunuz? 

- Üzülerek ifade edeyim ki mis
yonerlik faaliyetleri Bulgaris
tan' daki müslümanlar içinde söz
konusu. Müslüman Türklerin belli 
bir dönemde dinlerinden, dillerin
den, kimliklerinden kopanlmalan 
neticesinde Türkçeyi unutan ya da 
az bilen gruplar oluştu. Örneğin 
Pomak dediğimiz grubu buna ör
nek gösterebiliriz. Özellikle Orto
doks hristiyanlan Pomaklann ara
sına girerek "sizin diliniz Bulgarca, 
dolayısıyla sizler aslında Bulgarsı-

nız . Siz Hristiyan 
olmak zorundası

nız" gibi telkinlerde 
bulunuyorlar. Hatta 
bazı köylerde ki
lise inşa edi
yorlar. Mali 
durumu iyi 
olmayan 
müslümanlara çeşitli imkanlar su
narak Hristiyan olmalan için gay
ret gösteriyorlar. 

Yehova Şahitleri denilen grupda 
Yağız Türkleri arasında faaliyet 
gösteriyor. Bunlar da özellikle 
ekonomik açıdan zayıf müslüman
lara maddi imkanlar sunarak, tabi
r~ caizse parayla imanlannı çalma
ya çalışıyorlar. 

Ancak gerek Başmüftülüğümü

zün gayretleri ve gerekse müslü
manlann yüreklerindeki iman, bu 
tür faaliyetlere izin vermiyor. Mis

yonerlerin bu tür çabalan genelde 
sonuçsuz kalıyor. 

S. - Sayın hocam 
verdiğiniz bilgile r için çok 
teşeklcür ediyoruz. Son 
olarak nele r söyleme k 
iste rs iniz? 

- Ben Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı'na tekrar 
teşekkür etmek istiyorum. Biz 
maddi ve manevi her türlü yardımı 

şimdiye kadar Türkiye' den aldık ve 
bundan sonra da Türkiye' den ala
cağız. Çünkü Bulgaristan' daki 
müslümanlar Türkiye'ye yakın bir 
İslam topluluğu. Her şeyden önce 
Bulgaristan' daki müslümanlar Tür
kiye'yi bir abi olarak görüyor. Do 
layısıyla biz din açısından hiçbir za
man Türkiye' den ayn olamayız ve 
inşallah bu ilelebet de böyle kala
caktır. 



-

DİYANET VAKFI 
1 

Tiırkıye Diyanet Vakfi 
YURTDISI IGhlM 10PlANllSI AN 

t 

• ••••••••• 

K 
urulduğu tarihten itibaren sos
yal, kültürel, dini ve ilmi alan
larda faaliyette bulunan Türki

ye Diyanet Vakfı'nın önemli bir hiz-
met al}'lnı da eğitim sahasında sürdür
düğü takdire şayan faaliyetlerdir. Bu 
eğitim faaliyetlerinin önemli bir ayağı
nı da yurtdışında, özellikle de Türk 
Cumhuriyetlerinde ve Balkanlarda aç
tığı İlahiyat liseleri ile İlahiyat fakültele
ri oluşturmaktadır. Bu amaçla Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakis
tan, Dağıstan ve Afganistan'da açılan 
İlahiyat fakülteleri, liseleri ile Bulgaris
tan Yüksek İslam Enstitüsü bulunduk
lan bölgede önemli bir hizmeti yerine 
getirmektedirler. 

Okulların, bulunduğu ülkelerde daha 
verimli hizmet etmeleri ve ortaya çı
kan problemlerin çözülmesi amacıyla , 

bu okullarda görevli öğretim eleman
larıyla Vakfımız yetkilileri bir toplantı 
yaptı . Türkiye Diyanet Vakfı Genel 
Merkezinde yapılan toplantıda okul 
yetkilileri çalışmaları hakkında bilgi ve
rirken, hizmetin daha ilerilere götürül
mesi için nelerin yapılması gerektiği 
hususları dile getirdiler. 

İlahiyat fakülteleri öğretim eleman
ları ve liselerde görevli öğretmenlerle 
ayn ayn yapılan toplantılarda verimlili
ğin artırılması, okullara gerekli deste
ğin sağlanması konularında görüşler 
dile getirildi. 

Toplantılarda Vakfımız Genel Müdü
rü Mehmet Kervancı da öğretim görev
lilerine hitaben bir konuşma yaptı. 

Mehmet KERVANCI 
Konuşmasına öğretim görevlilerine 

yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür 
ederek başlayan Mehmet Kervanc!, Di-

yanet İşleri Başkanlığı ile organizeli 
olarak Türk cumhuriyetlerine götürü
len eğitim hizmetlerinde önemli ve 
memnun edici gelişmelerin olduğunu 
vurgulayarak, yürütülen bu hizmetin 
kutsal bir hizmet olduğunu söyledi. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin 
dağılmasından sonra, dünyada yeni bir 
yapılanmanın olduğunu ve bu yapılan
ma neticesinde de, soydaşlık yönün
den aramızda önemli ve tarihi bağlar 
bulunan ülkelerden yardım teleplerinin 
geldiğini söyleyen Mehmet Kervancı 
"Özellikle dinf sahalarda yardım gö
türülmesi konusunda, bizim önümü
ze ciddf durumlar ortaya çıktı. Bu 
durumları değerlendiren Vakıf Yö
netim Kurullarımız, imkônları ölçü-

sünde buralara hizmet götürmeye 
karar verdi. Bu meyanda, Türk cum
huriyetlerinde ve dolayısıyla Balkan
lar'daki soydaşlarımızın bulunduğu 
ülkelerde 7 tane ilahiyat fakültesi, 8 
tane de ilahiyat lisesi açıldı . Bunları 
tamamen Vakfımız finanse etmekte
dir. Bu hizmetler, üniversite ve fa
külte düzeyinde YÖK Başkanlığı ile 
ortaöğretim düzeyinde de Millf Eği
tim Bakanlığımızla işbirliği yapılarak 
yürütülmektedir." dedi. 

Türk cumhuriyetlerinde ve Balkan
larda sunulan eğitim hizmetlerinin 
Türkiye açısından çok önemli olduğu
nu vurgulayan Mehmet Kervancı 
"Yurtdışında sunulan eğitim hizmet
leri Türkiyemiz için çok önemlidir. 
Çünkü, oralarda bu noktalarda çok 
ciddf boşluklar ortaya çıktı. Bilim 
kaidesi olarak, boşluklar doldurulur 
veya dolar. Eğer biz oralara gitme
miş olsaydık, o zaman başka ülkeler 
bu hizmetleri belki oralara taşıya· 
caklardı. Bu ülkelere, Türkiye'nin 
dışında ülkeler tarafından o hizmet
lerin getirilmesi, mesela bir İran et
kinliğinin olması, gelişmesi, yerleş· 
mesi, bir Suudi Arabistan anlayışı

nın yerleşmesi veya diğer bir Arap 
ülkesinin yerleşmesi, sanırım gele· 
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cekte Türkiye için ciddf problemler 
çıkaran bir durum ortaya koyabilir
di. Özellikle bunları değerlendiren 
Vakfımız, bu boşluktaki yeri doldur
ma göreuini, tarihi bir göreu olarak 
bilmiş, kısmi de olsa ülkemizdeki 
hizmetleri aksatmak pahasına orala
ra gitmiş bulunuyor. Oralardaki hiz
met de fedakarlık isteyen bir iştir. 

Oralarda başarılı olabilmenin başta 
gelen şartı, oradaki hizmete heye
can duymak, o hizmeti benimsemek 
ue bütün olumsuz şartlara rağmen 
bir şeyler yapabilmenin gayreti içeri· 
sinde olmaktır. Biz, hepinizden, geç
tiğimiz öğretim yılındaki çalışmala
rınızda, gerek sizlerden gerekse çeu
renizden aldığımız bilgilerle, bu gay
reti gösterdiğinize eminiz. İnşallah, 
bu gayret, gelecekte daha artarak 
deuam edecektir. Ama, bu bayrak 
yarışıdır, icabında bazı arkadaşları

mız göreulendirilmiş olacak, o dö
nenlerin yerine de, yine sizler gibi 
aynı heyecanı duyan buradaki mes
lektaşlarımızdan oralara yeni ele
manlar gönderilecektir. Biz özellik
le, aynı bölgede göreu yapan arka-

daşlarımızın, birbirleriyle çok iyi da
yanışma, anlayış, seugi ue saygı içe
risinde bunu götürmelerini bekliyo
ruz. Çünkü, buralarda, tamamen ör
nek bir hizmet anlayışı sergileme 
durumundayız. Gördüğünüz gibi, 
komünist idare, insan haysiyetini, 
karakterini eritmenin dışında onlara 
hiçbir şey vermemiş. " dedi. 
Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde 

büyükelçilik ve konsolosluklarla işbirli
ği içerisinde olunmasının gerekli oldu
ğunu da vurgulayan Mehmet Kervancı 

"Oradaki hizmetimiz sırasında, bir 
taraftan insanlarla, toplumla başarı
lı bir kaynaşma içine girerken, bir 
taraftan da büyükelçilik, konsolos
luk ue uarsa din hizmetleri müşauir
liklerimizle iyi bir diyalog içerisinde 
olunmasını istiyoruz. Halkın ue bü
yükefçiliğin desteğini alarak yürütü
len bir hizmet, şüphesiz ki, bu özel
likten mahrum olan bir hizmetten 
daha etkili olacaktır." dedi. 

Eğitim hizmetlerinin mahallinde ta
nıtılmasında büyük fayda olduğunu be
lirten Kervancı , mahallindeki resmi 
makamlarla temasa geçip idarecilerle 
görüşerek, sunulan hizmetleri anlat
manın , resmi kişilerin okullara davet 
edilerek hizmetleri yerinde gösterme
nin yararlı olacağını söyledi. Kervancı 
"Okullarımızı mahallinde iyi tanıt-

--· 
~ 27 

malıyız. Bu okullarda bulundukları 
ülkenin lehine iyi işlerin yapıldığını, 
öğrencileri çağın şartlarına uygun, 
iyi yetiştirmenin dışında, herhangi 
bir hesabımızın olmadığını onlara 
göstermeliyiz. Zaten bizim insanı iyi 
yetiştirmeden başka da bir hesabı
mız yoktur. Bunu, açıkça sergileme
de fayda mülahaza ediyoruz." dedi. 

Kitabi bilgilerin yanısıra eğitim gö
ren çocuklann tatbiki olarak hayata 
hazırlanmasının çok önemli olduğuna 
işaret eden Mehmet Kervancı "Değer
li arkadaşlar çocuklarımızı nazarı 
yetiştirirken, hayata da alıştırmada 
zaruret uardır. Bildiğiniz gibi Batı 
eğitim sisteminde bu çok iyi uygula
nıyor. Çocuğu ezberci bir konum
dan çıkararak, bildiklerini yaşar ha
le getirmek; ama, bunu baskı yapa
rak değil, isteyerek bunu yaptırmak 
lazım. Bu meslek, okullarda, meslek 
tatbikatları yanında bir de, zamanın 
getirdiği imkanlarla kültürel faali
yetlerde bulunmanın faydalı olacağı 
inancındayız." dedi. 

Özellikle doğu ülkelerinde okuma 

alışkanlığının olmadığını ve bunun da 
çok ciddi bir problem olduğunu belir
ten Mehmet Kervancı , "Doğu ülkele
rinde, Müslüman ülkelerinde bir 
okuma zafiyeti var. Okuma alışkan
lığımız, Batı ülkeleriyle kıyaslana
mayacak kadar az. Bu ciddf bir ek
sikliktir. Ne yapıp yapıp, çocukları

mızı yetiştirirken, bu okuma alış

kanlığının da uerilmesi gerekir. O 
zaman çocuklarımıza kitap okuma 
alışkanlığı kazandırmak için okulda 
mutlaka bir kütüphanemizin olması 
lazım. Bu kütüphanenin de, kitapla
rının bayağı göze batar bir tarzda ge
nişletilmesi lazım . Bu konuda biraz 
gayret uerdiğiniz takdird~, çok iyi 
sonuçlar alınacağı kanaatindeyim." 
dedi. 



KOMAŞ A.Ş. , BİM Servisi'nde yeni kurduğu 
teknik eleman kadrosuyla ve yeni bir hizmet an
layışıyla atağa kalkıyor. 
KOMAŞ, Diyanet İşleri Başkaruığ ve taşra 

teşkilatı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın tüm şu

beleri' ne yönelik hizmetlerde imaJını değiştir
mek ve güven tazelemek amacıyla yeni çalışma
larına başladı. 

Öncelikle Diyanet. İşleri Başkanlığı v~ Türkiye 
Diyanet \(akfı Bilgi işlem Me,~ezleııne yapmış 
olduğu BIM Merkezleriyle bu "Kurumlarm güve
nini yeniden kazanmakla işe öaşlayan KOMAŞ, 
genç, dinamik ve tecrübeli elemanlm:!~la önce
likle TDV Şubelerine yönelik y,eni ~lışmalara 
hız verdi. Yeni bir çalışma yiıSntemiyl müftü
llikl~e yerinde hizmeti planlaraktadır. 
Ke>MAŞ kendi Unvanını taşıyan bilgisayarını 

tıyetmeye başladı. Aynı zam~da müftülüklerin 
gelişen teknolojiye ayak uydu~bilmesini sağla
mak ve bu teknolojiden faydalanabilmeleri için 
jyük bir kampanya başlattı. 
Bu çerçevede; KOMAŞ AŞ. tarafından Tür

iye Diyanet Vakfı'nın 929 Şubesi'ne gönderi
len bir yazı ile kampanya duyuruldu. 1 Eylül -
28 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak olan 
K-ampanyaya göre; KOMAŞ AŞ. Müftülüklerin 

alen kullandıkları bilgisayarların gelişen yeni 
teknolojiye uydurulması amacıyla form doldu

, imasını ve bunun KOMAŞ'a ulaştırılmasını is-
,..__.,.,.tedi. Teknolojisi yenilenemeyecek kadar eski 

olan bilgisayarların yerine ise alternatifli olarak 
nazırlanan ve dökümü aşağıda verilen kampan

şartlarından yararlanılabilir. 
__ _.._. 

'' 
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Ekonomik 

alternatifli olarak 

sunulan bilgisayarların 

teknik özellikleri ve 

fiyatlandırması şöyle; 

KOMAŞ PC 

PENTIUM 111450 MHz CPU 

BX MAINBOARD 

128 MB SDRAM 

8 MB AGP EKRAN KARTI 

8.4 GB iDE HARDDISK 

3.5" 1.44 MB DiSKET SÜRÜCÜ 

14" 0.28 VESTEL 

RENKLi EKRAN 

40X CD-ROM SÜRÜCÜ 

SES KARTI, HOPARLÖR 

MiKROFON 

ATX KASA 

56 K FAKS/MODEM KARTI 

MOUSE PS/2, F KLAVYE PS/2 

MS WiNDOWS 98 CD+LISANS 

1 AYLIK SUPERONLINE 

INTERNET BEDAVA 

ÜRÜN KOD: KMS 01 -Plll128 

1.399. $ KDV DAHiL 

399 $ PEŞiN 250 $ X 4 AY 

KOMAŞ PC 

PENTIUM 111 450 MHz CPU 

BX MAINBOARD 

64 MB SDRAM 

4 MB AGP EKRAN KARTI 

6.4 GB iDE HARDDISK 

3.5" 1.44 MB DiSKET SÜRÜCÜ 

14" 0.28 VESTEL 

RENKLi EKRAN 

40X CD-ROM SÜRÜCÜ 

SES KARTI, HOPARLÖR 

MiKROFON 

ATX KASA 

56 K FAKS/MODEM KARTI 

MOUSE PS/2, F KLAVYE PS/2 

MS WiNDOWS 98 CD+LISANS 

1 AYLIK SUPERONLINE 

INTERNET BEDAVA 

ÜRÜN KOD : KMS 02-Plll64 

1.249. $ KDV DAHiL 

249 $ PEŞiN 250 $ X 4 AY 

Tüm mUftülüklere bu kampanya paketleri posta ile gönderilmeye devam 
etmektedir. Aynca KOMAŞ yeni bastırdığı "maus ped"lerden de şubelere 
birer adet gönderdi. 
KOMAŞ A.Ş. bu faaliyetlerine ilave olarak piyasaya yönelik çalışmalanna 

da devam etmektedir. Bu çalışmalar ve KOMAŞ AŞ. ile ilgili bilgi edinmek 
isteyen müşteriler yakında hizmete girecek olan Türkiye Diyanet Vakfı'nın 

Web sayfasından "www.diyanetvakfi.org.tr" detaylı bilgi edinebilir. 

KOMAŞ PC 

CELERON 400 MHz CPU 

BX MAINBOARD 

64 MB SDRAM 

4 MB AGP EKRAN KARTI 

6.4 GB iDE HARDDISK 

3.5" 1.44 MB 

DiSKET SÜRÜCÜ 

14" 0.28 VESTEL 

RENKLi EKRAN 

40X CD-ROM SÜRÜCÜ 

SES KARTI, HOPARLÖR 

MiKROFON 

ATX KASA 

56 K FAKS/MODEM KARTI 

MOUSE PS/2, 

F KLAVYE PS/2 

MS WiNDOWS 98 

CD+LISANS 

1 AYLIK SUPERONLINE 

INTERNET BEDAVA 

ÜRÜN KOD : KMS 03-CEL400 

969. $ KDV DAHiL 

169 $ PEŞiN 200 $ X 4 AY 
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T ürk.iye Diyanet Vakfı geçtiği
miz günlerde insanlığın ilk 

kıblesi civarında Mescid-i Aksa ile 
Hz. İbrahim Camii'ne toplam de
ğeri 27 milyar TL olan halı gön
derdi: 

Filistin'in El Halil Kentinde bulu
nan ve içerisinde Hz. Yusuf, Hz. 
İbrahim, Hz.Yakup, Hz. İshak 
peygamberlerin kabirlerinin bulun
duğu Hz. İbrahim Camii hem müs
lümanlar, hem de yahudiler tara
fından müşterek kullanılmaktadır . 

Kudüs Başkonsolosluğumuz 

Vakfımıza gönderdiği bir mesajda, 
müslümanlar tarafından kullanılan, 

içerisinde Hz. İshak'ın kabrinin de 
bulunduğu bölümün halılarının 

yıpranmış olduğu ve bunun yenile
riyle değiştirilmesinin gerektiğini 

bildirdi. 
Bu mesaj üzerine Türkiye Diya

net Vakfı hemen harekete geçe
rek, gerek tarihi ve gerekse dini 
açıdan önemli bir yere sahip olan 
bu caminin görünüm açısından da 
müslümanlara yakışır bir hale geti
rilmesi için çalışmalara başladı. 

T ürkiye Diyanet Vakfı Kayseri 
Şubemizin gayretleriyle top

lam 2200 m2 lik 27 milyar TL. 
değerindeki halıları El Halil Ken
tindeki Hz. İbrahim Camii ile Ku
düs' deki Mescid-i Aksa Camü'ne 
gönderdi. 

Mescid-i Aksa 
Kudüs'te Süleyman aleyhisselam 

tarafından bina ettirilen mescid, 
Peygamber efendimiz zamanında 
bulunan mescidler arasında , Mek
ke'ye en uzak mescid olduğu için 
burası Mescid-i Aksa yani en uzak 
mescid ismiyle meşhur oldu. 

Beyt-ül makdis veya Beyt-ül-mu
kaddes adı da verilen Mescid-i Ak
sa' nın inşasına Davud aleyhisse
lam başladı. Duvarlarını bir adam 
boyu yükseltti fakat tamamlaya-

TÜRKİYE DİYANET V AKFI'NDAN 

MESCİD-İ AKSA 1 

iLE 

HALİL İ BRAHİM 
madan vefat etti. Davud aleyhisse
lamdan sonra hem peygamber, 
hem hükümdar olan oğlu Süley
man aleyhisselam, Beyt-ül-makdis 
yani Mescid-i Aksa'nın inşasını ta
mamladı. 

Süleyman aleyhisselam, Beyt-ül
makdis' e , Musa aleyhisselamdan 
beri nesilden nesile intikal ederek 
gelen , içerisinde Tevrat'ın bulun
duğu Ahid sandığı'nı yani Tab0t-i 
sekıne'yi koydu. Bu durum; Ku
düs'ün, Asuri hükümdarı İkinci 
Buhtunnasar tarafından işgaline 

kadar devam etti. 
Buhtunnasar, Kudüs'ü zabt ettiği 

zaman, şehri yakıp yıktı. Mescid-i 
Aksa'da bulunan altın, gümüş ve 
diğer mücevherleri alıp Babil' e gö-

CAMİİ'NE 

YARDIM 
türdü. Daha sonra Keyhüsrev,. 
Mescid-i Aksa'yı tamir ettirdiyse 
de M.S: 70 senesinde Romalılar 
tekrar yıktılar. Bu tarihle, Ku
düs'ün musevilere olan bağlılığı 

son buldu. M.S. 123 yılında Mes
cid-i Aksa'yı Bizanslılar tamir edip, 
Kudüs'e İlya ismini verdiler. 

Peygamber efendimiz (SAV) 
Mi'rac gecesinde Kudüs'e gelerek 
Mescid-i Aksa' da namaz kıldı. 

Peygamber efendimizin ; "Yalnız 

üç mescide ziyaret için gidilir: 
Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve 
benim bu mescidim (yani Mescid-i 
Nebi)" buyurarak medhetttiği Mes
cid-i Aksa, hicretten on altı ay son
raya kadar Müslümanların kıblesi 

olarak kaldı. 638 (H.16) senesin
de, Ömer (r.a). Suriye seferinde, 
Şam'dan sonra Kudüs'e uğrayıp 

Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Uzun 
senedir kendi haline terk edilen 
Mescid-i Aksa' da biriken ve terafı 
kirleten pislikleri temezletti. Ezan 
okutularak cemaatle namaz kıldır

dı. Yahudilere mescide emniyetle 
girmek hakkını tanıdı. 



Kudüs'ün müslümanlar 
tarafından f eth edilmesin
den sonra, halifeler ve 
Müslüman valiler tarafın
dan Mescid-i Aksa'nın te
mizlik, bakım ve onanın 
işlerine çok önem verildi. 
Halife Abdülmelik bin 
Mervan, Mescid-i Ak
sa 'nın yakınındaki arsa 
üzerinde Kubbet-üs-Sah
ra Mescidini yaptırdı. Zel
zele yüzünden harab olan Mescid
i Aksa'yı albncı Emevi halifesi el
Velid, bugünkü haline benzeyen 
şekliyle yeniden yaptırdı. 

Abbasiler zamanında da bakımı
na ve tamirine ihtimam gösterilen 
Mescid-i Aksa, zelzeleler ve harp
ler sebebiyle zaman zaman yıkılıp 
tamir edildi. 

Mescid-i Aksa'nın, Emeviler ve 
Abbasiler zamanlarındaki şekli, 
bugünkü durumuna çok yakın idi. 
Kıble karşısında kuzeyde on beş 
kapı vardı. Ortadaki albn kaplı ola
nı tunçtan yapılmıştı. Yanlarda ye
di ve on bir kapı daha vardı. Son 
cemaat yerinde revakları bulunan 
mescid, 280 mermer sütuna daya
nan revaklann taşıdığı bir dam ile 
örtülüydü. 

Orta kısmında bir kubbe bulunu
yordu. Damın üstü kısmen moza
ikle süslü, kısmen de levhalarla 
kaplıydı. Kubbet-üs-sahra Mescidi 
(Ömer Camü} de, Mescid-i Ak
sa ' nın kıble tarafındaydı. Kudüs'ü 
1099 (H.492}'de Haçlılar 
istila edince, şehri yakıp 
yıktılar. Bu arada Mescid
i Aksa'yı da yağmalayıp, 

tepelerine haçlar dikip , 
içerisine heykeller koya
rak kiliseye çevirdiler. 
Sultan Selahaddin-i Eyyu
bı, 1187 (H.583}'de Ku
düs'ü Haçhlardan kurta
np, Mescid-i Aksa'dan 
Haçları ve putları kaldırdı. 

Eski haline getirip yeni bir mihrab 
yaptırdı. Daha sonraki devirlerde 
bu mihrabın iki yanına pencereler 
açılıp bir minber, kuzey cihetine 
de son cemaat revakları ve bir tah
ta minare ilave edildi. 

Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler 
ve Memlukler dönemlerinde bir 
ilim merkezi haline getirilen ve 
pekçok İslam aliminin yetişmesine 
sebep olan Mescid-i Aksa, defalar
ca tamir gördü. Yavuz Sultan Se
lim Han, 151 Tde Memluk top
raklarını ülkesine kabnca, Kudüs 
de Osmanlı idaresine girdi. Kanu
ni Sultan Süleyman Han Mescid-i 
Aksa ve yanındaki Kubbet-üs-Sah
ra mescidlerini tamir ve tezyin et
tirdi. Daha sonraki asırlarda da ba
zı tamiratlar geçiren Mescid-i Ak
sa, I.Dünya savaşından sonra Ku
düs müslüman Türklerin elinden 
çıkınca bakımsız hale geldi. 
196 7 'deki Arab-İsrail savaşında 
Yahudiler tarafından Kudüs İşgal 
edildi. 

Haremü'l-Halil 
(İbrahim Halil 
Camü) 

Hz. İbrahim, eşi Sare 
vefat edince Heb

ron' da içinde bir mağra 
bulunan ağaçlık bir arazi 
satın alarak onu mağara
ya gömmüş, daha sonra 
kendisi de vefabnda bura
ya defnedilmiştir. Onların 
arkasından oğulları Hz. 

İshak ile hanımı Rebeka da aynı 
yere gömülünce Fılistin halkı, me
zarlan Mısır'da bulunan Hz. Yakub 
ile hanımı Lea ve oğlu Hz. Yusuf'u 
da kutsal saydıklan ve adını Mach
pelah (çift} koyduklan bu marağa
ya taşımışlardır. Halk arasında Hz. 
Adem ile Hz. Hawa'nın d(l burada 
medfun olduğuna inanılmaktadır. 

Yahudi Kralı Herod zamanında 
Machpelah ve çevresi duvarlarla 
çevrilerek bir meşhed haline geti
rilmiş ve burası tarih boyunca çe
şitli değişikliklere uğrayarak bu
günkü Haremü'l-Halil , Meşhed-i 
İbrahim veya Mescid-i İbrahim de
nilen son şeklini almıştır. 

Haremü'l-Halil, 400 yıllık Os
manlı idaresi döneminde impara
torluk topraklanndaki harem-i şe
riflerden biri olarak özenle korun
muştur. 

Harem, 1612'de I.Ahmed ve 
1896'da da 11.Abdulhamid tarafın
dan esaslı şekilde tamir ettirilmiş

tir. 
Peygamber kabirleri se

bebiyle İslam aleminin 
her tarafından yıl boyun
ca gelen ve özellikle şeh
rin hac yolları üzerinde 
bulunmasından dolayı 

hac mevsiminde sayıları 

daha da artan ziyaretçiler 
Tanrı misafiri sayıldığın

dan Haremü'I-Halil de 
ağırlanırlardı. 



1996 yılında kurulun 
ve özellikle kadınları

mıza yönelik hizmetler 
sunan T ürkiye Diyanet 
Vakfı Kadın Kolları 

1999-2000 yılı hizmet 
dönemine başlamadan 
önce Cumhurbaşka
nımız Sayın Süley
man Demirel'i ziya

ret ederek, Kadın Kol
larının gerçekleştirdiği 

faaliyetler hakkında 

bilgi sundular. 

T ürkiye Diyanet Vakfı Kadın 

Kollarını kabul eden Cumhur
başkanı Süleyman Demirel, 

Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sucu'nun 
yaptığı konuşma sonunda, sunulan hiz
metlerden memnuniyet duyduğunu 
ifade ederek, kadınların toplumların 

kalkınmasında önemli bir yeri olduğu
nu ve kadın eğitiminin ihmale geleme
yeceğini vurguladı. 

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kol l arı 

Başkan ı Ayşe Sucu'nun Cumhurbaş
kanım ız Sayın Süleyman Demirel'e hi
taben yaptığı konuşma metni: 

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları 
Yönetimi olarak, bizi huzurunuza ka
bul edilme şerefine layık gördüğünüz 
için Zat-ı Devletlerine minnet ve şük
ran duygu larımızı sunuyoruz. 
Kuruluşumuz ve faaliyetlerimiz ko

nusunda yüksek izninizle kısaca bilgi 
arzetmek istiyoruz: 

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolla
rı, bu Vakfın Mütevelli Heyeti kararıy
la ve Diyanet İ şleri Başkanl ığı'nın ma
nevi' himayeleriyle 1996 yılında kuru
lup, faal iyete geçmiş gönüllü bir sivil 
toplum kuruluşudur. 
Amacım ı z, toplumumuzun din ko-
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nusunda aydınlatılmasına yönelik çalış
malarda özellikle de kadın kesimimize 
yönelik alanl arında, başta Diyanet İşle
r i Başkanlığı olmak üzere yetkili ve so
rumlu kurum ve kuru l uşlara yardımcı 

olmak, onlarla işbirliği yapmaktır. 

Faaliyetlerimizi, Türkiye Diyanet 
Vakfı'nın sağl adığı imkanlarla ve bu 
Vakfın Kad ın Kollarımıza tahsis ettiği 
mekanlarda yürütüyoruz. Karşılan

ması gereken giderlerimizi genellikle 

üyelerimizin gönüllü katkılarıyla sağlı
yoruz. 
Çalışma programımızı, Başkan lı ğın 

ve Vakfın bilgisi, onayı, denetim ve 
gözetimi altında yapmaya özen göste
riyoruz. Eğitim ve kültürel alandaki 
çal ışmalarımızda, sahasın ın uzmanı 

olanlardan, özellikle de başta ilahiyat 
fakülteleri öğretim üyeleri olmak üze
re üniversitelerimizin güzide mensup
larından faydalanmaya çalışıyoruz. 



VAKFI KADIN KOLLARI 
" il il 

LiGi KO KUNDE 
Toplumumuzda dinin ve dini de

ğerlerin çok çeşitli amaçlarla sürekli 
olarak istismar edild iğini üzülerek gö
rüyoruz. İstismara fırsat veren en 
müsait zemin, şüphesiz ki, din konu
sunda yaygın olan umumi bilgisizlik
tir. Bu zemin yok edilmedikçe veya 
en azından, olabi l diğince daraltılma

dıkça istismarın önünü almak da 
mümkün olmayacaktır. 

Nitekim Büyük Önder Atatürk'ün, 

bu konudaki şu sözleri, çok önemli 
bir gerçeği gözler önüne sermekte
dir. 

"Beşeriyette, din hakkındaki ihtisas 
ve vukuf, her türlü hurafelerden te
cerrüt ederek, hakiki ulum ve fünun 
nurlarıyla musaffa ve mükemmel 
oluncaya kadar, din oyunu aktörleri
ne, her yerde tesadüf olunacaktır." 
(Enver Ziya Karal-Atatürk' den Dü
şünceler, s.72). Biz de Türkiye Diya-

net Vakfı Kadın Kolları olarak, insanı

mızın, özellikle kadınımızın, din konu
sundaki bilgisinin, her türlü hurafeden 

uzak, doğruluğu kesin bilimsel gerçek
lere dayanmasına katkıda bulunmaya 
çalışıyoruz. 

Bugün, genel bir değerlendirme ya
pacak olursak, toplumumuzda kadını

mızın, gerçekten bulunması gereken 
konumda olduğunu söyleyemeyiz. Bu

nun çeşitli sebepleri olduğu gibi, bu se
bepler arasında dinin yanlış yorumlan

masının ve yanlı ş uygulanmasın ın bu
lunduğunu da söyleyebiliriz. 

Ama kadınımızın bu yanlış konumu
nun sebebi olarak İslamiyeti göstere

cek olursak bunda büyük hataya dü
şeriz. 

"Düşmanlarımız bizi dinin taht-ı te
sirinde kalmış olmakla itham ve tevak
kuf ve inhitatımızı buna atfediyorlar. 
Bu, hatadır. Bizim dinimiz hiç bir vakit 
kadınların erkeklerden geri kalmasını 
talep etmemiştir. Allah 'ın emrettigi 
şey, müslim ve müslimenin beraber 
olarak iktisab-ı ilm-ü irfan eylemesi
dir. Kadın ve erkek bu ilm-ü irfanı 
aramak ve nerede bulursa oraya git
mek ve onunla mücehhez olmak mec
buriyetindedir." (Atatürk'ün Söylev 

ve Demeçleri, 11/90) 
Çalışmalarımızda bir taraftan yüce 

dinimizin temel esaslarını oluşturan 

Kur'an'ı ve sahih hadisleri rehber alır

ken, diğer taraftan Atatürk'ün yine 

ayet ve hadislerden mülhem olan yu

karıdaki sözlerini kendimiz için bir di
rektif olarak kabul ediyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Değerl i vakitlerinizi israf etmemek 
için sözlerimizi burada bitirirken, ana 

hatlarıyla sunmaya çalıştığımız bu fa
aliyetlerimizde yüksek manevi hima

yeleririnizi, ilgi ve direktiflerinizi yanı
mızda görmenin bize şevk ve güç ve

receğini yüce takdirlerinize arzetmek 
istiyor, Zat-ı Devletlerine tekrar min

net ve şükranlarımızı sunuyoruz. 
1998-1999 faaliyet yılı birifıng ra

porundan bir nüshayı da yüksek tak

dirlerinize saygıyla sunuyoruz. 



Kut!tı 

Türkiye Diyanet Vakfı 

TÜRK MÜZİGİ ÇOCUK ŞARKILARI 
VE ÇOCUK İLAHİLERİ BESTE 

YARIŞMASI 

Amaç: 
Türk Müziği Çocuk Şarkıları ve ilahileri repertuarını geliştirmek, bestecilerimizi bu türden 

eserler vermeye teşvik etmek ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır. 

Konu: 
Türk Müziği Çocuk Şarkıları ve ilahileri Repertuarına dahil edilecek eserlerin seçimidir. 

Ödül ve Mansiyon : 
1. Ödülü 500.000.000.-TL 

2. Ödülü 400.000.000.-Tl 

3. Ödülü 300.000.000.-TL 

7 adet mansiyon 100.000.000.-TL (7 x 100.000.000 = 700.000.000.-TL) 

Yarışmaya Katılma Şartları : 
- Yarışmaya T.C. vatandaşı olan her besteci en fazla 5 eserle katılabilir. , 
- Yarışmaya, seçici kurut üyeleri ile Türkiye Diyanet Vakfında yönetici kadrosunda çatışanlar 

ve bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları katılamazlar. 

Eserlerde Aranılacak Nitelikler : 
- Çocukların kolayca öğrenip söyleyebilecekleri nitelikte söz ve melodi unsurları taşıyacaktır. 

- Türk Müziği ses sistemine ve akord-esasına göre Fa (Acemaşiran)-Sol (Gerdaniye) ses 
sahasında, tek sesli olarak bestelenmiş olacaktır. 

- Makam, usül, anlatım ve prozodi yönünden uyumlu bir şekilde bestelenecektir. 

- Yazıtı ve/veya sesli yayın organlarında yayınlanmamış olacaktır. 

- Eserin sözlerinde; millı, manevi şahsiyet ve değerlerimiz; millet, vatan, insan, tabiat, anne, 
baba, kardeş, arkadaş, öğretmen, bayram ve kahramanlık günleri vb. gibi konular işlenebilecek, 
yaşayan Türkçe kullanılacaktır. Bu maksatla ve bu muhtevaya uygun olarak Vakfımız tarafından 
1999 yılında yapılan güfte yarışmasında seçilen eserler öncelikle kullanılacaktır.n Ayrıca bestekar 
aynı şartları ve muhtevayı taşıyan güftelerden de istifade edebilir. · 

- Halen canlılık ve etkinliğini korumakta olan makamlarla, 10 zamanlıya kadar usuller (10 
zamanlı dahil) kullanılabilecektir. 

- Eserler akıcı ve akılda kalıcı melodfıerle bestelenecek, en az 2 en çok 3,5 dakika süreli 
olacaktır. 

- Başka eserlerle bariz benzerlikler taşımayacaktır. 

Eserlerin Değerlendirilmesi : 
- Gönderilen eserler, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından tesbit edilecek 7 kişilik bir jüri 

tarafından incelenecek ve finale kalan 1 O eser belirlenecektir. 



- Finale kalan 1 O eser, Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonunda düzenlenecek 
bir gecede icra edilecek ve söz konusu jüri tarafından yarışmanın birincilik, ikincilik ve üçüncülük 
ödülleri ile mansiyon kazanacak eserleri tesbit edilecektir. 

Eser Teslimi : 
1. Eserlerin notaları 8 nüsha halinde; 

a) Temiz ve okunaklı yazılmış olacaktır. 
b) Kurşun kalemle yazılmayacaktır. 
c) Teksir veya fotokopi ile çoğaltılabilecektir. 

d) Nota yazısı ve usQI bölünmeleri; Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olacaktır. 
e) Nota üzerinde metronom hızı belirtilecektir. 
f) Nota üzerinde besteci ve söz yazarı adı olmayacak, yalnız rumuz yazılacaktır. 

2. Besteciler her eser için 5'er haıiten oluşan ayrı bir rumuz kullanacaklardır. 
3. Şarkı sözleri daktilo ile yazılacak, üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunacaktır. 
4. Besteciler, biri küçük (kimlik zarfı) , diğerği büyük (evrak zarfı) olmak üzere 2 adet zarfı 

Yarışma Bürosuna elden teslim edeceklerdir. 
a) Kimlik zarfı üzerinde yalnız rumuz yazılacak, içinde; 

- Besteci ve söz yazarının adları, 
- Bestecinin adresi, varsa telefon numaraları , 

- Bestecinin bu yarışmanın şartnamesini aynen kabul ettiğini belirten şartname eki (ek-
1) belge imzalı olarak, 

bulundurulacaktır. 

b) Büyük evrak zarfı üzerine de rumuz yazılacak, içinde; notalar ve şarkı sözleri 
bulunacaktır. 

c) Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için, istenilen dokümanlar 
ayrı ayrı düzenlenecektir. 

d) Herhangi bir şekilde nota ve şarkı sözleri üzerinde eser sahibinin yazılı olarak adı 
belirtilmişse, sözkonusu şarkı değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır. 

5. Eserler, en geç 15 Mart 2000 tarihinde çalışma saati bitimine kadar "Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayın Danışma Kurulu Koordinatörlüğü, Kocatepe / Ankara" adresine posta ile veya elden teslim 
edilecektir. 

Karşılıklı Haklar : 
- Bu şartnamenin ana ilkeleri ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin 

müzik kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnemeler 
yazılmasına, bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, mevzuat hükümlerini uygulamaya 
ve gerekli tedbirleri almaya Türkiye Diyanet Vakfı yetkilidir. 

- Türkiye Diyanet Vakfı eserlerin yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen 
yayınlama ve eser sahibinin muvafakat, ile eserde değişiklikler yapma yetkisine sahiptir. 

- Eserin güftesi üzerindeki haklar ile ilgili her tqrıü sorumluluk beste sahibine aittir. 

- Derece ve ödül almış eserlerin icrası ile ilgili haklar Türkiye Diyanet Vakfı 'na aittir. Ancak 
Türkiye Diyanet Vakfı bu hakkı kullanmadığını ve kullanmayacağını yazılı olarak eser sahibine 
bildirdiği takdirde, icra hakkı eser sahibine rücu edecektir. 

Türkiye Diyanet Vakfı derece ve ödül almış eserlerin bestecilerine ve şarkı sözü yazarlarına 
TDV Telif Ücretleri Talimatı esasları çerçevesinde telif ücreti ödeyecek, plak, bant, kaset ve 
benzeri şekilde çoğaltma, yayma, yerli ve yabancı radyo ve televizyon kuruluşlarına gönderme 
hakkına sahip olacaktır. 

c-) Bu eserler Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Danışma Kurulu Sekreterliği'nden (0312 425 61 10) temin edilebilir. 



TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MÜDÜRLÜGÜNE 

Türk Müziğ i Çocuk Şarkıları ve ilahileri Beste Yarışmasına gönderdiğim 

eser bütünüyle kendime aittir. Eserimin daha önce hiçbir yarışmada derece 

ve mansiyon kazanmadığını , hiç bir eserle bariz benzerlik taşımadığın ı , 

"Türkiye Diyanet Vakfı Türk Müziği Çocuk Şarkı ları ve ilahileri Beste 

Yarışması" özel şartnamesi hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz 

ederim . ... / .. ./ ...... 

BESTECiNiN ADI ve SOY ADI 

BESTECiNiN IMZASI 

BESTECiNiN ADRESi - TEL : 



ALİMİN ÖLÜMÜ 
ALEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR 
Bütün ömrünü Kur'an 'a hiz

mete adayan, şahsiyeti ve il
miyle insanlığa örnek bir kişi 
olan Reisü 'l Kurra Abdurrah
man Gürses geçtiğimiz aylarda 
Hakkın rahmetine kavuştu. 
Reis'ül Kurra, yaptığı hizmet
ler ve bıraktığı izlerle daima 
anılacak, onun tuttuğu ışıkla 
yetişen nesiller, onu daima ha
yırla yadedecektir. O 'ndan 
feyz alan, O'nun ilmine talip 
olan nesil fer geleceğimizi ay
dın Tatmaya devam edecektir. 

O, ilerleyen yaşına rağmen 
hizmetten hiçbir zaman geri 
durmadı. Adeta Kur'anı öğret

mek Kur'ana hizmet vermek 
O'na hayat verdi. Yaşının iler
lemesi sebebiyle fiziki olarak 
çok zayıf düşmesine rağmen 
manevi alemi dipdiriydi. Gözü 
Kur 'an-ı goruyor, kulağı 

Kur'an-, işitiyor, sanki kalbi 
Kur'an için çarpıyordu. 

Nihayat yüce yaradanın biçti
ği ömür tükenmişti. Artık Al
lah 'a ve ResQf'e kavuşma za
manı gelmişti. O Allah'a ve 
Resul'e kavuşmanın sevincini 
yaşarken, geride gözü yaşlı, 

gönlü hüzünle dolu insanlar 
bıraktı. 
Değerli alim, kabrin nur ile 

dolsun, mekanın cennet ol
sun. 

ABDURRAHMAN 
GÜRSES 

ABDURRAHMAN GÜRSES 

1909 tarihinde Hendek'in Soğuksu 

köyünde doğdu. Küçük yaşta Kur'an'ı 

babası Said Efendi'den hıfzetti. 

Ezberini tamamladıktan sonra 

Hendek'e giderek orada Hafız 

Abdurrauf Efendi'den talim okudu. 

1922 yı lında lstanbul'a gelip 

Ayasofya yakınındaki Soğukkuyu 

medresesine girdi ve oradan mezun 

oldu. Daha sonra memleketi 

Hendek'e geri döndü ve ilk 
hizmetlerine başladı. Ardından 1934 

yılında lstanbul'a tekrar avdet etti. 

Üsküdar Selimiye Camii imam-hatibi 

Fehmi Efendi'den kıraat okuyarak 

1937 yılında icazet alarak kurra-hafız 

unvanına kavuştu. 1939 yılında Fatih 

Mihrimah Camii'ndeki görevine tayin 

olduktan 1 ay sonra Teşvikiye Camii 

imam-hatipliğine getirildi. Ardından 

1944 yı lında Beyazıt Camii imam

hatipliğine nakloldu ve bu görevde 

iken cami içinde meydana getirdiği 

Kur'an kursunda yüzlerce hafız 

yetiştirdi. 

41 yıll ık resmi hizmetini 1979 

yılında tamamlayarak emekli 

olmasına rağmen Abdurrahman 

Gürses Hocaefendi, 1976 yılında 

lstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde 

açılan aşere, takrib ve tayyibe ihtisas 

kursunda lstanbul Tariki üstadı olarak 

başladığı göreve vefatına kadar 

devam etmekteydi. 



"' 

Ekim ayında Vakfımızda yeni atamalar gerçekleşti. Personel ue İdari 
İşler Müdürlüğü'ne Mehmet Atabey, Hayır İşleri Müdürlüğü'ne İhsan 
Sarımert, Yurtlar ue Sosyal Tesisler Müdürlüğü 'ne Ömer Sağlam ue Dış 
İlişkiler Müdürlüğü 'ne Kemal Aluer müdür olarak atandı. 

Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. 

Mehmet ATABEY 
Personel ve İdari İşler Müdürü 

24.04.1961 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde doğ
du. İ lk, orta ve lise tahsilini Ankara'da tamamladı. Ana
dolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Meh
met Atabey, 01.12.1980 tarihinde Türkiye Diyanet 
Vakfı'nda muhasebe memuru olarak göreve başladı. 
01.03.1983 tarihinde vatani görevini yapmak üzere 
Vakfımızdan ayrıldı. Vatani görevini tamamladıktan 

sonra 08.10.1984 tarihinde Vakfımızın Emlak Müdür
lüğü'nde göreve tekrar başladı. Vakfımızda sırasıyla, 
Muhasebe ve _Emlak Müdürlüğü'nde memur, Bilgi İş
lem Merkezi Müdürlüğü'nde şef, Muhasebe Müdürlü
ğü'nde uzman, Personel ve İdari İşler Müdürlüğü'nde 

müdür yardımcısı olarak görev 
yaptı. 

30 Eylül 1999 tarihinde Perso
nel ve İdari İşler Müdürü olarak 
göreve atanan Mehmet Atabey 
evli ve iki çocuk babasıdır. 

1961 yılında Çankırı ili Yapraklı 
ilçesinin Gürmeç köyünde doğan 
ömer Sağlam, ilk öğrenimini aynı 
köyde bitirdikten sonra orta ve li
se tahsilini Çankırı İmam-Hatip Li
sesi'nde tamamladı. 1981 yılında 

ikmal ettiği orta öğrenimini müte
akiben aynı yıl Bursa İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademisi İşletme Fa
kültesi'nde yüksek öğrenimine 
başladı. 1985 yılında Uludağ Üni-

ÖmerSAiLAM 
Yurtlar ve Sosyal Tesisler Müdürü 

versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yöne
timi Bölümünden mezun oldu. Bir müddet TRT'de pro
düktörlük eğitimi de alan Ömer Sağlam, 1986-1987 yıl
larında yedek subay olarak askerliğini yaptı . 

1989 yılında müfettiş yardımcısı olarak Vakfımıza in-· 
tisap eden Ömer Sağlam, 1991 yılında müfettiş oldu ve 
bu görevini 30 Eylül 1999 tarihine kadar sürdürdü. Ay
nı tarihte Yurtlar ve Sosyal Tesisler Müdürü olarak gö
reve atanan Ömer Sağlam evli ve iki çocuk babasıdır. 

Edebiyata ve özellikle şiire karşı özel merakı olan 
Ömer Sağlam'ın "Karanlıkta lslık Çalmak" ve "Balyoz 
Harekatı" isimlerinde yayımlanmış iki şiir kitabı ile yayın 
çalışmaları devam etmekte olan ve 1991 yılında hürri
yetlerine kavuşan Türk cumhuriyetleri başta olmak 
üzere Türk dünyası ile ülkemiz arasındaki ilişkileri her 
yönüyle ele alan hacimli bir araştırma inceleme kitabı 
bulunmaktadır. 



Mehmet 
YILDIRIM 
İnşaat Müdürü 

01.1 1.1959 tarihinde lsparta'da doğan Mehmet Yıldırım, 

ilk, orta ve lise tahsilini lsparta'da tamamladı. 1981 yılında 

Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nden in

şaat mühendisi olarak mezun oldu. 

Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1986 yılına kadar 

proje mühendisi olarak serbest çalıştı. 1986-1989 yıllarında 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Muş İl Teşkilatı'nda 
mühendis olarak çalıştı. 1989 yılında Vakfımızda mühendis 

olarak göreve başladı. Bugüne kadar Vakfımızda mühendis 

olarak görev yapan ve 30 Eylül 1999 tarihinde inşaat Mü

dürü olarak göreve atanan Mehmet Yıldırım evli ve iki ço

cuk babasıdır. 

A.İhsan SARIMERT 
Hayır İşleri Müdürü 

1956 yılında Karasu'da doğdu. İlköğre
timini 1967 yılında aynı yerde, imam-ha
tip lisesini 1974 yılında Sakarya'da bitirdi. 

197 4-197 5 yıllarında imam-hatiplik gö
revinde bulundu. Suudi Arabistan İslam 
Üniversitesi'den 1981 yılında mezun ol
du. 1982-1983 yılları arasında askerlik 
görevini yedek subay olarak yaptı . 1984 

yılında Vakfımız

da uzman ola
rak göreve baş
ladı. Sırasıyla bir 
yıl müdür yar
dımcısı olarak 
Levazım Müdür 
vekilliği, Hac ve 
Umre müdürlü
ğü ile Personel 
ve İ dari İşler 
Müdürlüğü gö
revlerinde bu
lundu. 

30 Eylül 1999 
tarihinde Hayır 
İşleri Müdürü 
olarak göreve 
atanan İhsan Sa
rımert evli ve üç 
çocuk babasıdır. 

Dış İlişkiler Müdürü 

1 9 5 9 yılında Anka
ra' nın Kızılcahamam il
çesinde doğdu. İlk, or
ta ve lise tahsilini Anka
ra' da tamamladı. 1978 
yılından itibaren Or
man Bakanlığı ile Baş
bakanlık Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu'nda 
muhasebe memuru 
olarak görev yaptı. 

1986 yılında bilgisayar 
programcılığı kursunu 
bitirdi. 1989 yılında 

Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesi'nden 
mezun oldu. 1989 yı
lından itibaren Vakfı

mızda sırasıyla; Perso
nel ve İdari İşler Mü
dürlüğü, Hac ve Umre 
Muasebe Müdürlü
ğü'nde mem'ur, Teftiş 
Kurulu Başkanlığı'nda 

müfettiş yardımcısı ve 
müfettiş ve Dış İlişkiler 
Müdürlüğü'nde müdür 
yardımcısı görevlerin
de bulundu. 30 Eylül 
1999 tarihinde Dış İliş
kiler Müdürü olarak 
göreve atanan Kemal 
Alver evli ve üç çocuk 
babasıdır. 



~ubo 
FaaJiyetleri 

Vanlı hafızlar belgelerini aldılar. 
Van Müftülüğümüzden edinilen bilgiye göre, Van Yatılı Bölge Kur'an 

Kursu ve Erciş Kur'an Kursunda eğitim-öğretim gören 27 öğrenci geç
tiğimiz günlerde düzenlenen bölge hafızlık sınavına katıldılar. Seviye 
tesbit sınavını katılan 27 öğrencinin tamamı büyük bir başarı elde etti. 
Van Müftüsü Osman Şarklı 2 yıl önce Kur'an kurslannda eğitim-öğreti

me başlayan öğrencilerin hafızlık sınavında başarılı olmalarının mem
nuniyet verici olduğunu belirterek, bundan sonraki yıllarda bu başarının 
devam edeceğini söyledi. 

Veronika ''ZEYNEP" oldu. 
Moldovalı üniversite öğrencisi Veronika Vanlı Hikmet 

Biter'le evlenip İslamiyeti seçti. Van Müftülüğü'nde dü
zenlenen ihtida töreniyle Müslüman olan ve Zeynep is
mini alan Veronika'ya Van Müftüsü Osman Şarklı tara
fından Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi. 

Peter "ABDULLAH" oldu. 
Almanya 'nın Köln kentinde özel bir şirkette elektrik 

teknisyeni olarak görev yapan 34 yaşındaki Ot Peter 
Rinke 8 yıldır İslamiyet üzerine yaptığı aaştırma netice
sinde Müslüman olmaya karar verdi. Katolik olan Ot Pe
ter Rinke, Van'da bulunan bir arkadaşıyla Van Müftülü
ğümüze gelerek müslüman olmak istediğini belirtti. 

Van Müftüsü Osman Şarklı düzenlenen ihtida merasi
minde dini bilgiler içeren bir konuşma yaptı . Konuşmayı 
müteakip Peter Rinke, Müftü Osman Şarklı ile birlikte 
Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu ve "Abdul
lah" ismini aldı. 

Müslüman olan Abdullah, müslüman olmaktan büyük 
bir mutluluk ve huzur duyduğunu ifade ederek özellikle 
Kosova'daki müslümanlar için dua etti. 

Camiler Haftası Kutlandı 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl 

Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Camiler 
Haftası münasebetiyle Van'da da bir kutlama 
töreni düzenlendi. 

Hafta münasebetiyle Van Müftülüğü'nce Ulu 
Cami Konferans Salonu'nda bir panel düzen
lendi. Van Müftüsü Osman Şarklı'nın oturum 
başkanlığını yaptığı panele konuşmacı olarak 
100. Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç.Dr. Abdulhakim Yüce ile yine 
aynı üniversitenin İlahiyat Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd.Doç.Dr. Şakir Gözütok katıldı. 

Oturum Başkanı Osman Şarklı yaptığı ko
nuşmada cami ve mescidlerin önemine değine
rek, cami ve mescidlerin hayatımızda önemli 
bir yeri olduğunu , Peygamber Efendimiz 
(SAV)'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği za
man oturacağı evinden önce mescid inşa ettiği
ni söyledi. 

Doç.Dr. Abdulhakim Yüce de sunduğu tebli
ğinde mescid ve camilerin gerek halk, gerekse 
devlet tarafından inşa edilmesinin diru bir veci
be olduğunu belirterek, camilerin güzel birer 
mimariyle, şatafattan uzak, insanların içine gir
diği zaman huzur bulacağı mekanlar olarak in
şa edilmesi gerektiğini söyledi. 

Yrd.Doç.Dr. Şakir Gözütok da konuşmasın
da camilerin birer ibadet yeri olmasının yanısı
ra, önemli bir eğitim kurumu vazifesi gördüğü
nü belirterek, konuyu Peygamber Efendimiz 
(SAV)'in hayatından verdiği örneklerle anlattı .. 



Alanyalı hayırsever vatandaşımızdan anlamlı bağış. 

Alanyalı hayırsever vatandaşımız Fahri Bacaksızoğlu 
Alanyanın güzel bir yerinde 1500 m2 lik alan içerisinde 
bulunan 7 O milyar TL değerindeki 4 katlı binayı din eğiti
minde kullanılmak üzere Vakfımıza bağışladı. 
Hayırsever Fahri Bacaksızoğlu 'nun bağışında en büyük 

etken, Alanya Müftülüğümüz ve Vakıf Şubemizin eğitim
öğretim alınında sunduğu başarılı çalışmaları olmuştur. 

Biz de hayırsever Fahri Bacaksızoğlu'na teşekkür eder, 
Cenab-ı Hak'tan yardımlarının kabulünü niyaz eder, ken
disine uzun ömür dileriz. 

T 

Reşadiye Şubemiz tarafından, vatandaşlarımızın aydınla

tılması amacıyla "İnsan Hakları ve Hz. Muhammed" ko
nulu bir konferans düzenlendi. 

İlçe Müftüsü ve Vakfımız Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdulkadir Keşvelioğlu konferansın açış konuşmasında 
hakların kanunla verilemeyeceğini, kanunların; insanın 

doğuşuyla beraberinde getirdiği hakların ve özgürlüklerin 
korunması için var olduğunu, insanın özündeki cevherin, 
yeteneklerin bu hak ve özgürlüklerin kullanılmasıyla orta
ya çıkabileceğini söyledi. 

Konferansa konuşmacı olarak katılan Samsun İlahiyat 
Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Osman Güner de sundu
ğu tebliğinde Allah 'ın insana verdiği değeri ve bu değer
den hareketle İslam ve Hz. Muhammed (SAV)'in insan 
haklarına katkılarını asrı saadetten çeşitli örnekler vererek 
anlattı. 

Yoğun bir ilginin olduğu konferansa başta ilçe kaymaka
mı olmak üzere, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş iş
tirak etti. 

~nbe 
Faafüetleri . 

Biga şubemiz tarafından yapımına 1997 yı
lında başlanan ca
mi tamamlanarak, 
düzenlenen bir tö
renle ibadete açıl
dı. 

Açılış törenine 
Prof.Dr. İ. Tuncay 
Uslu, Biga Müftü
sü ve Vakfımız 
Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Servet Aydın, ci
var ilçe müftüleri 
ve kalabalık bir 
topluluk katıldı. 

İlçe vaizi Şaban Çakmak'ın okuduğu 
Kur'an tilavetiyle başlanan törende Prof.Dr. 
İ.Tuncay Uslu, Eceabat Müftüsü Ahmet Alın
maz ile İlçe Müftüsü ve Vakfımız Şube Yöne
tim Kurulu Başkanı Servet Aydın birer konuş

ma yaptılar. 
Konuşmaları müteakip cami ibadete açıla

rak cuma namazı kılındı. 



Osmanlı Devleti'nin 
Evrensel Karakteri 

D
üşünceleri ve eser
leriyle çok çeşitli çevreleri 
etkilemeyi başarmış olan 

Kemal Tahir, önemli bir aydın
dır. Hatta günümüzün bir çok 
düşünce adamı ve sanatçısında 
onun düşüncelerinden izler göre
biliriz. 

Aydınlar arasında Osmanlı 
Devletini görmezlikten gelmenin 
moda olduğu bir dönemde tek 
başına, cesurca, Osmanlıya hay
ranlığını gizlemeden düşünceleri
ni açıkça ortaya koyabilmiştir. 
Yine güzel Türkçemizin katledil
meye çalışıldığı o dönemlerde, 
dille oynamanın tehlikelerini gör
müş; yabancılaşmaya ve köksüz
lüğe karşı ciddi tavırlar sergile
miştir. İşte bu yüzden Kemal Ta
hir, dile ve tarihe bakışıyla Türk 
düşünce hayatında bir "sevi
ye"nin adı olarak anılagelmiştir. 
Onun, Osmanlı Devletinin kuru
luş yıllarını anlattığı "Devlet 
Ana'' romanı, bir sanatçının tari
hi malzemeyi değerlendirme ve 
tarihe bakış açısı yönünden ede
biyatımızda bir "model" olmuş
tur. 

O
smanlı Devleti'nin 
kuruluşunun 700. yılını 
kutladığımız bugünlerde 

Kemal Tahir'in Osmanlıyla ilgili 
görüşlerini yeniden hatırlamanın 
yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

" İmparatorlukları ne böler, eri
tir, bakalım? ... Soylu rakipler 
mi?... Roma İmparatorluğunun 
parçalanması böyle olmadı mıy
dı? ... Osmanlı İmparatorluğunda 

padişahtan başka soylu yoktur: 
Herkes reaya ... Ancak padişah di
lediğini reaya arasından çeker alır 
ve onu kendi işinde kullanırken 
birtakım ayrıcalıklar kazanmasına 
göz yumar. Padişahın çizgisinde 
kaldığı sürece zenginliği de kavu
şur, üne de, ayrıcalığa da ... Ama 
çizgiyi bir geçti mi, ya da görevin
den bir uzaklaştırıldı mı, zenginliği 
de, ünü de, ayrıcalığı da bitmiştir. 

Kellesi, padişahın iki dudağı ara
sında .. . Bu ortamda soylu aile ye
tişir mi?.. . Demek Osmanlı, kur
duğu imparatorluğu, soyluların 
birleşip elinden almasına ya da 
parçalanmasına böylece kapıları 

kapamıştır ... 

• 
i
mparatorlukları 
bölüp parçalayan başka ne 

? . ·? .. vardır .... Aıle mı. ... Yanı, ım-
parator öldükten sonra, 'Yerine, 
sen geçeceksin, ben geçeceğim' 
kavgasına tutuşan oğullar mı? ... 
Osmanlının gözünde devlet, oğ
lundan da, kardeşinden de yüce
dir. Hiç bakmaz, devlete zarar ve
receğini sezdi mi keser, kopanr 
kellesini ... Bu neyi belirler; Os
manlının, devletin sürekliliği uğru
na kendi ailesini bile feda ettiğini 
değil mi? ... Bu nasıl bir devlet tut
kusu, insanlık trajedisidir! ... 

Başka ne götürür, imparator
lukları? ... Servet, zenginlik, maddi 
varlık mı? ... Osmanlı reayasında 
ne zengin vardır, ne zengin olma
nın yolu!. .. Para tutabilmek, küpü 
doldurabilmek için, reayadan çı
kıp askeri sınıfa girmek gerekir; 
yani yönetici kadroya geçmek. .. 

Reayadan çıkıp yönetici kadroya 
geçtin mi, mala, mülke, refaha, 
paraya kavuşursun ama, canın da 
padişahın iki dudağından çıkacak 
tek söze asılı kalır. Yanıldın, ya da 
gözden düştün mü, kellen de gi
der, paran pulun, malın, mülkün 
de!... Böyle olunca, yönetici kad
roya geçip zengin olmak elverişli 
ama, sürdürüp gitmenin elverme
si yok. .. Demek Devlet yolundan 
zengin olup kalmanın da kapısı 

örtük! 

Zengin olmanın başka yolu 
ne? ... Büyük toprak sahibi olmak, 
ticaret yapmak... Büyük toprak 
sahibi olmanın yolları kapalı; çün
kü toprak önce Allah'ın, sonra da 
onun adına padişahın... Padişah 
her çiftçiye, bir ailenin hak edebil
diği ölçüde toprak verir. Aile bü
yürse, toprak da büyür, aile küçü
lürse, toprak da küçülür. Dalavere 
ile başkasının toprağını kapatma
nın yolu yok ki, büyük toprak ağa
lan türesin!.., Öyleyse, toprak yo
lu ile zengin olmanın da kapısı ör
tük ... Bu yol da işlemiyor. .. 

Zengin olmak için Os
manlı insanına kalıyor, Ti
caret. . . Evet, ticarette her 

zaman para vardır. Ancak bu pa
ra işi, Osmanlı töresinde, ahlakın
da küçük görülen işlerdendir. Kı
nalızade Ali Efendi'nin "Ahlak" 
kitabına , "Ahlak-ı Alai"ye bakınız, 
göreceksiniz ki ticaret, Osmanlı 
ahlak ve töresinde üçüncü sınıf bir 
iş olarak gösterilmiştir. Analar 
oğullarının beşiğini sallarken bo
şuna, 'Benim oğlum paşa olacak' 
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Türkiye'nin -
Batılılaşması ve Mim 
Meseleler 
Prof.Dr. Ercüment Kuran 

300 s., 1. hamur 

Mümtaz'er Türköne tarafından der
lenen bu kitapta, Tanzimat döne
minde kendini gösteren batılılaşma 
hareketinin ekonomik, sosyal ve 
askeri temelleri ile mim devlet, mil
liyetçilik, Kürk ve Ermeni problemleri 
gibi konular ilmi bir yaklaşımla ele 
alınmaktadır. Kitap, Ercüment 
Kuran'ın deQişik zamanlarda ve 
deQişik dergilerde yayınlanmış 
makalelerinden meydana gelmiştir. 

Kapal"ıdan Açığa 
Milfı Kültürler ve insanı Medeniyet 

KAP . .\LID..\~ 
ACIG..\ 

Muhammed Aziz Lahbabi 

Tercüme: Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız 

228 s., 1. hamur 

Kültür ve medeniyet probleminin 
evrenselli~i / yerelliği üzerinde geniş 

hacimli, tahmi düşünceye dayanan bir 
-

. . \ 

< • .... 

--:..... 
_ _,! __ 

eser . .__ ____ ___, 

Seni Seven 
Neylesün 
Prof.Dr. Beynun Af0fAVAŞ 
172 s., 1. hamur 

Eserde, Prof.Dr. Akyavaş'ın 
vatan, dil, tarih ve medeniyet gibi 
yüce deQerlerle lstanbul üzerine 
yazmış olduğu ince bir zevk ve 
hassas bir şuurun mahsulü 
yazılan, Seni Seven Neylesün adı 
altında bir araya getirilmiştir. 

Prof.Dr. Yılmaz ÖZAKPINAR 

Değişme, milletlerin hayatında her zaman göz
lenen bir olgudur. Şartlar değişir, ihtiyaçlar deği
şir, amaçlar değişir; onlara ayak uydurmak için, 
ister istemez, hayatın akışı içinde yapılan işler ve 
takınılan tavırlar da değişir. Bu anlamda hayat 
değişmeyle yürür. Toplum hiçbir uyumsuzluk 
çekmeden doğal bir eğilimle, çoğu zaman farkına 
bite varmadan değişir. 

insan ancak aklını kullanabilirse deneyimlerin
den yararlanablllr. Neredeyse üç yüzyıldır biriken 
değişme deneyimi sonucunda Türk toplumu bu
gün de şaşkın bir durumda denemelere devam 
ediyorsa, deneyimlerin işe yaradığı söylenebilir 
mi? işte bu kitapta fikirleri incelenen dört büyük 
şahsiyetten biri olan Mümtaz Turh·an, Türk mille
tinin bu hayati davasını blllm temeline oturtmaya 
çalışan ilk düşünce adamıdır. 

Piyasaya yeni çıkan bu kitabın son dört bölü
mü, sırasıyla Mümtüz Turb,ıtR, Ziya Gökalp, Os
man Turan ve Erol Güng~p~ kültür ve medeni-
yet anlayışına ayrılmıştır. 

1 
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TÜ RKI YE· Dl-YA NET VAKFI . -

2 O O 1 Y I L I K U T l U DO G U M, HA f. TAS 1 
ISLAM ARASTIR'MALARI ÖDÜLÜ , 

Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl İslam ve Türk dünyasının dinı, sosyal, ekonomik vb. 
konularında yapılmış ilmı bir araştırmaya ödül vermeyi gelenek haline getirmiştir. 2001 
yılı ödülü 10.000.- (Onbin) ABD Dolan'dır. 

Konu 

"2000'1i Yıllarda Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed (S.A.V.)" 

Ödülü konu olacak eserlerde adıgeçen üç büyük Peygamber bütün yönleriyle ilmı 
verilere dayalı ve edebı bir üslup içinde tanıtılacak; kişilikleri , mesajları , tesirleri, sosyo 
kültürel tabanlarının bugünü ve geleceği açısından aralarında mukayese yapılacaktır. 

- , Katılım Şartlan 1 

1. Eserin önceden yayırrılanmamış olması, 
·2. Eserlerin 8 (sekiz) nüsha halinde teslim edilmesi ve yazarın özgeçmişinin eklenmesi, 
3. Eserin hacminin (sayfada 250 kelime itibariyle) 300 sayfadan az 400 sayfadan 

fazla olmaması gerekmektedir. 
4. Yarışmaya gönderilen eserler yazarlarına iade edilmeyecektir. 
5. Kazanan eserin yayın hakkı sürekli olarak Vakfa ait olacaktır ve yazara Türkiye 

Diyanet Vakfı Telif Ücretleri Talimatı çerçevesinde telif ücreti ödenecektir. 
6. Yabancı dildeki eserler yarışmaya katılamayacaktır. 

__J Jüri Üyeleri 

1. Prof.Dr. Mehmet Aydın 
2. Prof .Dr. Ali Bardakoğlu 
3. Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay 
4. Prof.Dr. Ömer Faruk Harman 
5. Prof.Dr. Mehmet Hatipoğlu 
6. Prof.Dr. İlber Ortaylı 
7. Prof.Dr. Bahaeddin Yediyıldız 

l Süre 

Eserler en geç 01 Aralık 2000 tarihinde Vakfımızda olacak şekilde gönderilecektir. 
Başvurular "Türkiye Diyanet Vakfı, Dr. Mediha Eldem Sokak No: 72/8 Kocatepe / 
Ankara" adresine elden veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 


