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5. DİNİ YAYINLAR FUARLARI
ANKARA ve İSTANBUI:DA
AÇILDI
Vakfımız Yayın-Matbaacılık ve Ticaret İşletmesin
ce organize edilen DinT Yayınlar Fuarlarının beşincisi Ankara ve istanbul'da açıldı.

Dini yayınlar fuarlarının ilki 1 Mayıs Cuma günü Ankara Kocatepe Camii son cemaat mahallinde, ikincisi ise 8 Mayıs Cuma günü Sultanahmet Camii son cemaat mahallnde açıldı.
Devamı 2. Sayfada

MÜFTÜLÜK VE

Yakup ÜSTÜN

KUR'AN KURSU

Mütevelli Heyet
il. Başkanı

HİZMET BİNALAR/

H

izmetlerin yürütülmesinde meka.nın önemi büyüktür. Eski
düzensiz kullanışsız, bir mekanda verilen hizmetle temiz, düzeali, kallamşlı, bir mekanda verilen hizmet arasmda verimlilik yönünden büyük fark vardır. Kir-pas içinde elektrik, su gibi temel ihtiyaçlsn karşılanmamış doğPJ dürüst kullanılmayan eski bir binadaki sınıfta_ yapılan eğitimle yeni, tertemiz, her türlü ihüyacı karşı
layacak şekilde donatılmış bir dersanede yapılan eğiüm elbette
farklıdır.

35 yıl önceki Müftülüklerimb:, Kur'an kurslarımız hatta lmamHaüp okullanıruzı hatırlıyorum. Çalışmaya, eğitime, öğretime, hiçte
uygun olmayan sığıntı ve uydurma binalarda bulunur. Özellikle Müftülükler çoğu kere cami müştemilatında, medrese yıkıntısında veya
Hükümet konağında ki dar bir odada faaliyet gösterirdi.
lstsnbul'da 1951 yılında açılan imanı-Hatip Okulu l,anga'da bostaalar içinde iki dersaneden ibaret bir medrese yıkıntısı idi. Daha
sonnı tsşındığumz Vefa'd::ıki eski konak ise köhne, toz toprak içinde
olması yüzünden ayaklanmızın arasmda fareler dolaşırdı.
Devamı

2. Sayfada

MARMARİS'TEN

VAKFIMIZA
200 MİLYONLUK
BAGIŞ
Marmaris Kur'an Kursları
Mülkiyeti kendilerine ait
olan 200 milyon liralık arsayı
Vakfımıza hibe etti. 20 yıldır dernek başkanlığını yapan ı:saşkan
Cavit Ünlü arsanın bağışı konusunda şu bilgileri verdi.
Derneği

"İkiyüz milyon lira değerin
deki arsayı Vakfa hibe etmekle
en güzel şekilde değerlendirile
Devamı

2 . Sayfada
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MARMARİS 'TEN

MÜFTÜLÜK VE KUR'AN KURSU
Baştarafı

1. Sayfada

VAKFIMIZA

20 yı önce Diyanet işleri Başkanlığı Müfettişi iken gezdiğim Müftülük/erimizde üzücü manzaralarla karşılanrdım. Lavabo, tuvalet gibi en tabü imkanlardan bile yoksun müftülük/erimizde bir tarafta abdes leğeni, bir tarafta bir yatakla karşılaşır, tüten soba yüzünden göz gözü görmeyen odalarda çalışan müftülerimizin ayyuka çıkan şikayetlerini
1967 yı
lında müfetüş olarak gitıiği.nı Yalvaç lıçemizde Müftülüğün yerini bir türlü
bulam/UII.IŞ bir kaç kişiye sorduktan sonnı bir demirci dükkanıyla bir semerci
dükkanı s.rasında küçük bir dükkanda çalıştığını görmüştüm. Çök şükür
bugün Yalvaç'ta kocaman bir arsa içinde gıcır gıcır dört katlı bir müftülük
sitesi mevcuttur.
Bun/an geçmişi kınamak veya küçümsemek için söylemiyoruz. Bu günlere o fedakarlıklar ve himmetle geldik. Bugün yurdumuzun hemen her köşe
sinde göz kamaştıran Kur'an Kurslanmız, Müftülük hizmet binalanmız,
imam-Hatip Okullanmız Devlet-Millet işbirliğinin göz kamaştıran örnekleri olarak yükseliyor. Bir idare için en önemli hedef, hizmetlerde mJl/etin
iştirakını sağlamak, Devlet-Millet işbirliğini kurmaktır. Devlet için milletin
teşebbüs gücünden daha verimli ve sağlam bir kaynak düşünülemez. Milletin teşebbüs gücünün harekete geçiremeyen, katılımım sağlayamayan idareler başan sağlayamazlar. Son yıllarda T.D. VaJcfının öncülüğünde milletimizin teşebbüs gücü hareket geçmiş, halkımızmn desteği ile pınl pınl hizmet bina/sn yükselmiştir. Bu çalışmalar elbette yeterli değildir. Her yıl 1,5
milyon artan nüfus yeni ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Gelişen nüfus ve
ihtiyaçlar göz önüne alınarak Devletimizin ve Milletimizin güçlenen kaynaklarından istifade edilerek yeni yeni hamleler yapılacak ve hizmetler daha güzel
yürütülecektir.

Baştarafı

1. Sayfada

ceğine inanıyorum.

Çünkü bizim
yapmak istediğimiz her hizmeti
Diyanet Vakfı ziyadesiyle yapmaktadır. Sahilde bulunan bu
değerli arsamızı genel kurul kararı ile Türkiye Diyanet Vakfına
hibe etmek için derneği fesh
ederek Vakfın çatısı altında bir
nefer gibi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı uygun gördük. ''
İlçe Müftüsü ve Vakıf şube
Başkanı

Zeki Sarılar da;arsanın
mevkide hiç caminin
olmadığını, vatandaşların güç
durumda olduğunu, Turizmin
esprisini göz önüne alarak değişik tarzda bir mimari uslüp ile
en kısa zamanda bir cami i nşa
atına başlayacak la rını bildirdi.
bulunduğu

5. DİNİ YAYINLAR FUARI
Baştarafı 1. Sayfada

Kocatepe Camii'nin son cemaat mahalinde 50'ye
5.Dini Yayınlar Fuarı, 1 Mayıs
Cuma günü büyük bir törenle açıldı. Törene Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel, Diyanet işleri Başkan Vekili
Halit Güler, parlamenterler, siyasi partı liderleri, çeşitli kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

yakın yayıncın ın katıldığı

Merasimin

açış konuşmasını

Fuar Tertip Komitesi

Başkanı ve Mütevelli Heyet il.Başkanı Yakup Üstün yaptı. Üstün, konuşmasında :

"Dini yayınlar fuarımızın beşincisini sunmaktan
mutluyuz. Bu mutluluğumuzun başlıca iki
sebebi vardır. Birincisi kitap gibi aziz bir vasıtaya hizmet sunma ve kitabın toplumumuzda daha yaygın
bahtiyarız,

rağbet görmesine yardımcı olmamız. İkincisi ise kül-

tür

değerlerimizin tanıtılması,

tarılması

den bir hizmet takdim etmemizdir.

Yazı lşlerı

Muduru

ıe

Yayı na Hazırlayan

Basın-Yayın

Halkla

Kemal Güran
Genel Mudur

Dizgi:
Şiıin Fotodiıgi Sistemıerı

Tel: 229 08 88

Halil Kaya

Turkıye Dıya net Vakfı Adına Sahıbı

gelecek nesillere ak-

gibi Milletimizin özüne, cevherine hitabe-

ve

llışkıler Muşavır ı

•
Or. Medı ha Eldem Sok

•

Baskı

89

Tel: 125 08 31 - 117 37 C•
Kocatepe/ANKARA
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Türkıye

Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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Beş yıldan beri sunduğumuz bu hizmet, gerek
okuyucudan gerek yayıncıdan, gerekse Resmi ve idari yetkililerden ümidimizin üstünde bir ilgi ve desteğe mazhar oldu. Bu destek bize güven verdi, güç verdl ve heyecan verdi. Bu şevkle fuarlarımız birbirini
takip etti. 1 . Fuarımızı sunarken "Bu fuar, fuarların
bütün fonkslyonlannı yerine getireceği gibi ülkemizde ilk defa Dini yayınların topluca sergileneceği tanıtılacağı bir özelliğe de sahip olacaktır. " demiştik.
Gerçekten bu fuarların gördüğü sıcak ligi bu tahminimizin doğruluğunu ortaya çıkardı. 1 ncl'Dlni Yayın
lar Fuarını 33 Yayınevlnln iştiraki ile tertip etmiştik.
Beşincisi ise lstanbul, Ankara dah/1139 Yayınevlnln
katılmasıyla açıyoruz. /ık fuarda okuyucuya 3000 civarında yayın sunulurken bugün bu rakam 6000'1 aş

mış bulunmaktadır.

AET'ye girmeye hazırlandığımız şu günlerde
önümüze çıkan en büyük problem kültür emperyalizmi endişesidir. Bu topluluğa ister girelim, ister girmeyelim bu endişe her zaman mevcuttur. Günümüzün haberleşme ve ulaşım araçları sayesinde dünya
küçülmekte, insanlık adeta bir aile gibi iç içe yaşa
maktadır. Günümüzde en önemli savaş, kültür savaşıdır. Bu savaşta kültür değerlerini koruyabilen milletler, şahsiyet/erini koruyacak, dolayısıyla varlıkla
rını sürdürecek, aksi takdirde bir takım mllletler dağılacak, yok olup gideceklerdir.
Bu sebeple yayın hizmetini geleceğimizin ışığı,
kültürümüzün teminatı kabul ediyor, TDV olarak bu
şerefli hizmetin içinde olmaktan gurur duyuyoruz. "
Daha sonra bir konuşma yapan Diyanet İşleri Baş
kan Vekili Halit Güler, "Onblr ayın sultanı Ramazanı şerlt/n gayesi insanları güzel şeylere alıştırmak, dününceye sevketmek ve topluma yararlı alışkanlıklar
kazandırmaktır. Ramazan ayında oruç sayesinde kazanılan bu güzel alışkanlıklar, ilme ve okumaya yönelik davranışlar diğer aylarda da devam ettlrllmelid/r. işte Türkiye Diyanet Vakfı bundan 5 yıl önce Ramazan ayı münasebetiyle ve bir hizmet olur düşün
cesiyle başlattığı bu güzel ve faydalı işi de yaptığı
pekçok örnek hizmetler arasında devam ettirmekte-

dir.

Açlık sebebiyle

zihin/erin parladığı düşüncelerin
dikkatler/ üzerine çekmek istediği Kur'an-, Kerlm'ln ilk emri oku hitabı olmaktadır. Yine Kur'an-, Kerlm'de hiç bilen/erle bilmeyen/er bir olur mu? buyrulmaktadır. Kur'an-, Kerim 'in bir harfini bile değiştirmeden insanlara ulaş
tıran ve yeryüzünde üniversitenin başlangıcı ~ayılan
ilk hareketi başlatan Allah'ın Rasulü Muhammed
Mustafa (S.A. V.) "Bilgi, hikmet mü'minin kaybolmuş
malıdır nerede bulursa alır." buyurmuşlardır. İslam
dininin ilme, kitaba ve okumaya verdiği değeri çok
iyi anlayan ecdadımız, camilerin müştemilatında kütüphaneler tesis etmiş, islamın anlayışına uygun olarak camiyi kitaptan, kütüphaneden koparmamıştır.
Türkiye Diyanet Vakfı'nın bu hayırlı teşebbüsü,
kitaba ve yayıncıya yönelik çalışmaları ve fuarın açı
lışı sebebiyle oluşturulan şu kitapsever tablo, Kocatepe camifne en mutlu günlerinden birini yaşatmak
tadır. Bu düşünce ve duygularla Türkiye Diyanet Vakfı 'nı Diyanet işleri Başkanığı adına candan kutluyor,
fuarımızın devletimize, milletimize, dinimize ve diyanetimize hayırlı olmasını dilerim. " dedi.
5.Dini yayınlar fuarının açılışında son kon u şmayı yapan Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel, "Yüce dinimiz
ayet-i kerimelerden hadis-i şeriflerden başlayarak
okumaya, kitaba, eğitime, kültüre ve ilme büyük bir
ehemmiyet addetmiştir. Gerçekten islam tarihine
şöyle bir bakarsak adeta bir ilim, eğitim, okuma tarihi olduğunu görürüz. Biz de ecdadımıza layık olarak
inşaal/ah sayısı çok daha artarak binlerce, onbinlerce kitabın yayınlandığını ve teşhir edildiğini büyük
bir iftiharla müşahade ediyoruz. Manevi ve milli duygularla dolu olarak yetiştirilen yeni bir nesil Türkiyemizi sadece madde planında, ekonomik şekilde değil, mana planında, gönül planında da kalkındıracak
ve mi/il manevi değerlerimizi ahlak/ kıymetlerimizi
muhafaza ederek inşallah 21 nci asra vasıl olacağız.
Bunda hiç şüphe yok ki, bu güzel eserlerin kıymetli
yayınlann çok büyük rolü ve ehemmiyeti var. Bu duygular ve düşüncelerle 5 nci dini yayınlar fuarının hayırlı olmasını dilerim." dedi.
berraklaştığı Ramazan ayının
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Hazırlayan :

VAKFIM.IZI TANIYALIM

Haljl K~Y(',
HUKUK MÜŞAVİRİ

VAKFIMIZIN
ORGANLARI

Avukatlık sıfat ve yetkisine haiz olup, Vakıf Ge-

nel

MALİ VE TEKNİK İŞLER MÜŞAVİRLİGİ
Vakıf

Genel Müdürlüğüne karşı sorumludurlar.
Bir maliyeci, bir Ekonomist ve bir Yüksek Mimar
Mühendisten ibarettir.
GÖREV VE YETKİLERİ
a) Mütevelli Heyet ve Genel Müdür' ün mali ve
teknik konularda danışmanlığını yapmak,
b) Vakfın, vakfa bağlı işletmelerin, Vakfın iştira
ki olan şirket ve müesseslerin dönem sonu faaliyet raxorlarını ve blançolarını tetkik ederek gerekli
gördükleri pususlarda Genel Müdür'e mütalaalarını sunmak,
c) Vakfı ilgilendiren mali ve teknik konularda görüş ve mütalaalarda bulunmak,
d) Vakfın ve Vakfa bağlı işletme ve şirketlerin hedef ve çalışma tarzlarının belirlenmesinde görüş
bildirmek,
e) Vakfın gayesine uygun teşebbüs ve yatırım
ları tesbit ederek Genel Müdür'e sunmak.
f) Her yıl sonunda Genel Müdür'e sunulmak üzere mali ve teknik konularda rapor hazırlamak,
g) Genel Müdür veya Mütevelli Heyet'çe belirlenen konularda araştırma etüd ve fizibilite çalış
maları yaparak neticelerini ilgili makama sunmak,
h) Vakıfça yürütülen inşaatları teknik yönden denetlemek inşaat ve onarım işlemlerinin ihale, alım,
satım, sözlemşme ve şartnamelerini hazırlamak ve
bunların tatbikini izlemek,

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI
Vakıf

Genel

Müdürlüğüne karışı

- ·

sorumludur.

GÖREV VE YETKİLERİ
a) Yıllık teftiş programlarını düzenlemek ve Genel Müdür'ün onayına sunmak,
b) Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri ve Vakıf
denetçilerine
yapılan
teftiş
ve denetleme sonuçları ile ilgili işleri yürütmek ve
yürütülmesini denetlemek,
c) Genel Müdürlükten alacağı emirleri müfettişlere iletmek ve yürütülmesini denetlemek,
d) Müfettişlere ait resmi yazışmaları idare etmek,
e) Müfettişleri n faaliyetlerini düzenlemek,
f) Müfettiş l erden gelecek raporları inceleyerek
esas ve usul açısından noksanlıkları varsa tamamlattırmak ve sonuçlarını Genel Müdürlük makamı
na arzetmek ve bir suretini ilgili şubesine vermek,

Müdürlüğüne karşı

sorumludur.

GÖREV VE YETKİLER:
a) Mütevelli Heyetinin ve Genel Müdürlüğün hukuki konulardaki danışmanlığını yapmak,
b) Vakfa ait sözleşme ve anlaşma tasarılarını hazırlamak, gerektiğinde hazırlanmış olanları incelemek,
c) Vakfın hukuki meselelerini halletmek için gerekli teşebbüsleri yapmak,
ç) Vasiyet yoluyla Vakfa bırakılan mal varlıkları
ile Vakfa temlik eden ayni ve nakdi hakların takip
ve muhafazası ile ilgili işleri yürütmek,
d) Vakfın davalarını takip etmek, kira, icra ve iflas muamelelerinde vakfı temsil etmek,
e) Vakfın lehine veya aleyhine açılan dava ve
takiplerinin halli için gereken işlemleri yapmak,
f) Vakıf birimlerince hazırlanacak yönetmelik, tam im ve talimatların kanun ve hukuk tekniğine uygunluğunu kontrol etmek,
g) Vak ıf avukatlarının çalışmalarını denetlemek,
h) Vakıf birim ve şubeleriyle Vakfın iştiraki olan
işletmelerden istenen hukuki mütalaaları vermek,

BASIN - YAYIN ve
HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ
Vakıf

Genel

Müdürlüğüne karşı

sorumludur.

GÖREV VE YETKİLERİ
a) Vakfın basınla olan münasebetlerini düzenlemek; bu yönde Vakfın basına aksettirmek istediği konuların metinlerini, fotoğraf ve slayt gibi dokümanlarını hazırlamak, Vakıf hakkında basında çı

kan yazıların muhteviyatlarına göre tekzip, teşek
kür veya açıklayıcı yazılar hazırlamak, bunların yayınlanması ile ilgili işler yürütmek,
1:ı) Vakfın tanıtılması amacıyla afiş, broşür, katalog ve film hazırlattırılması ile ilgili işleri yapmak,
c) Vakfın mülkiyetinde bulunan veya inşaatı Vakıfça yürütülen veya ciddi surette Vakıfça desteklenen cami, imam-hatip lisesi, Kur'an Kursu ve benzeri kuruluş ve binaları yerlerinde tetkik ederek fotoğraf veya filmlerini çektirmek, gelişme safhaları
nı izlemek ve bunlara ait bilgi ve belgeleri arşivle
mek,
ç) Vakıf hizmetleriyle ilgili konularda bilgi isteyenlere Genel Müdür'ün izni ile bilgi vermek,
d) Vakfa ait basın yayın cihazlarını korumak ve
bun ların teknik şartlara uygun olarak kullanılması
nı sağlamak,

e) Vakfın fuar, sergi gibi faaliyetlerini yürütmek,

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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KAZAKLAR KİLİSESİ
CAMİ

OLDU
Yıllarca değişik maksatlarla
lisesi cami haline getirildi.

kullanılan

Kazaklar Ki-

Vakfımız Kars Şubesi öncülüğünde yapılan faaliyetler sonucu camiye dönüştürülen kilise, yıllardır değişik
maksatlarla kullanılıyordu.

Sözkonusu kilisenin camiye dönüştürülmesi hakkın
da Kars Müftüsü ve Vakıf Şube Başkanımız M.Zeki Karakaya şu bilgileri verdi.
"Serhat İlimiz Kars, uğradığı 93 felaketinden sonra Çarlık Rusya'sı tarafından işgal edilmiş ve üç caminin dışında kalan 40'ın üzerin cami, yıktırılmış, medrese/er ve türbeler tahrip edilmiştir. Yıktırılan bazı camilerin yerine de kiliseler inşa edilmiştir.
1912 yılında inşaatının bitirildiği söylenen "Kazaklar Kilisesi", uzun yıllar değişik maksatlarda kullanılmış
tır.

Ancak, ibadethane olarak yapılmış olan bu binanın
maksatlarla kullanılmasına bir türlü rıza göstermeyen dindar Kars halkı, yetkililerin de müsaadesini alarak adını "FETHİYE CAMİİ" koydukları bu mabedi, cami olarak ibadete açmış ve gönül rahatlığına kavuşmuş
başka

lardır.

Bu sevincin bir nişanesi olarak çevresi ile birlikte
4.400 m 2 lik bir alan üzerine oturtulmuş bulunan Fethiye Camii'nin etrafına, desteğini halkımızdan alan Türkiye Diyanet Vakfı Kars Şubesince ihata duvarı çekilmiş,
Cami olarak kullanılan 354 m 2 lik kısmı sade renk yeşil
halı ile döşenmiş ve 1986 yılı inşaat mevsiminde debinanın asıl bünyesine hiç dokunulmadan kuzey cephesinin doğu kısmında uyğun bir yere çift şerefeli 42 m.
boyunda zarif bir minare yapılmıştır. 1987 yılında yine
aynı ölçüde Kuzey cephesinin batı kısmında ikinci bir
minare daha yapılacak ve böylece Müslüman Türk milletinin mabedlere olan saygısının en güzel örneği bütün dünyanın gözünün önüne konulmuş olacaktır. "

İMAM-HATİP
LİSELERİNE
5 MİLYON TL.
YARDIM
YAPILDI

Vakfımız Mart ayı içerisinde inşaatı devam etmekte olan İmam
Hatip liselerine toplam 5 milyon Türk
lirası yardım yaptı.

Mütevelli Heyetimizin aldığı karara göre yardım edilen imam-Hatip
liseleri şunlar :
Çankırı İli Kurşunlu İlçesi İmam

Hatip Lisesi 1 milyon

Kayseri İ li Tomarza İlçesi
Hatip Lisesi 1 milyon
Sakarya İli Hendek İlçesi
Hatip Lisesi 1 milyon
Trabzon İli Maçka İlçesi
Hatip Lisesi 1 milyon
Giresun İli Görele İlçesi
Hatip Lisesi 1 milyon

İmam
İmam

İmam
İmam

Haziran 1987
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1986 -1987 ÖÖRETİM YI INDA
ANKARA İMAM-HATİP LİSESİ
ÖÖRENCİLERİNİ KORUMA DERNEGi
350 ÖÖRENCİYE
YEMEK VERDİ
Üçbinden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü Ankara

İ mam Hatip Lisesinde dernek tarafından öksüz, yetim,

maddi durun:ıu iyi olmayan öğrencilere her gün sıcak yemek veriliyor.

Konuyla ilgili olarak Dernek Müdürü İdris Şahiner'le
görüştük.

- Yemek faallyetlnlz hakkında bilgi verir misiniz?

- Bu okulda üçbinin üzerinde öğrenci okuyor. Bunbir çoğu maddi imkansızlıklar içinde okula gelip gidiyorlar. Devlet parasız yatılı kısmındaki öğrenciler hariç diğer öğrencilerin bir kısmı uzak semtte oturdukları
için sabah kahvaltısı bile yapmadan geliyorlar. Zaten
maddi imkansızlık içindeler. Ö~le yemeği de yiyemiyorlar. Bir dengesizlik meydana geliyordu. Bu durumu bilen dernek yöneticilerimiz öksüz, yetim ve faki,· öğren
cilerin titizlikle seçiminin yapılmasını ve öğleyin sıcak yemek verilmesi kararını aldılar. Alınan karar gereğince bu
yıl için 350 öğrenciye yemek vermeyi proğramladık .
Proğrama alınan 350 öğrencimizin 70 adedi öksüz, yetim, geri kalanlar ise fakir ve muhtaç öğrencilerimiz.
ların

-

Yemek giderlerini nasıl karşılıyorsunuz?

-

Allah

derneğimizin

razı

olsun Ankara'lı zengin müslümanlar
bu faaliyetini biliyorlar ve büyük çapta yar-

dımcı

oluyorlar. En büyük desteğide

DiyanetVakfı'ndan

alıyoruz. Ayrıca diğer hayırsever vatandaşlarımızı

da yarÇünkü muhtaç öğrencimizin sayısı 350
den ibaret değil. Yerimiz müsait değil. Önümüzdeki yıl
bu sayı aoo' ü bulması lazım. Öyle öğrencilerimiz var ki
okula gelebilmek için sabah evinden kahvaltı yapmadan
saat 6'da çıkıyor, buraya geliyor, bir simitle bir bardak
çay içiyor. Tabii bir simitle karın doymaz. Öğleyin mutlaka sıcak yemek yemesi lazım. Bu sebeple inşaallah
önümüzdeki yıl geniş bir proğram yapmayı planlıyoruz.
dıma çağırıyoruz.

- Vakfımızın yardımı konusunda neler söylemek
istersiniz?

- Yönetim olarak memnuniyetimizi ifade edecek
kelime bulamıyoruz. Vakfınız en büyük desteği sağlıyor.
Çocuklarımız daha kaliteli yemek yiyebilecekler. İnşa
allah gelecek yıl da desteğinizin devamını dileriz.
Yemek servisinden yararlanan bir öğrenci ise şun
burada hergün yemek
çıkıyor. Durumu iyi olan arkadaşlar da kantinden yiyorlar. Bizim gibi maddi durumu zayıf olanlara da
Koruma Derneği sahip çıkıyor. Harçlığımız yol masrafıyla kırtasiye masrafını ancak k~rşılıyor. Yemek
masrafını da sağı:>lsun derneğimiz karşılıyor."
ları söyledi. "Yatılı öğrencilere

Vakfı

Türkiye Diyanet
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EMLAK İLE iLGiLİ AÇIKLAMALAR
GAYRiMENKULLERiN YÖNETiMi VE KIRA iŞLERi :

Vakfa ait bir gayrimenkul, prensip olarak hangi şubenin bölgesinde
ise yönetimi de o şubeye aittir. Şu
bece kiraya verilebilir, kira sözleşme
si yapılabilir. Ancak, ipotek tesisi, irtifak hakkının veya kira sözleşmesi
nin tapuya tescili gibi işlemleri şube
ler yapamazlar. Bunun için Genel
Merkezden yetki almaları gerekir.
Vakfın gayrımenkulleri ile ilgili
olarak özellikle şu hususlara dikkat
edilmelidir:
a) Vakfa şartlı bağışlanan gayrı
ı, ıenkulleri bağışlanma şartlarına uygun kullanmak şarttır ve mutlaka bu
husus gözetilmelidir. Şayet böyle bir
durum söz konusu değilse vakıf senedindeki çeşitli amaçlar için kullanı!ır, gelir getirecek nitelikte ise kira-

.

ya verilir, elde edilen gelirler Vakıf
Senedinin 2. ve 3. maddesinde yazılı hizmetler için sarf edilir.
b) Vakfa ait bir gayrımenkul kiraya verilirken dikkat edilecek husus, kullanımın Vakfın prensiplerine
aykırı olmamasıdır. Bunun dışında,
talip birden çok olursa açık arttırma
usulüyle en çok arttırana kiraya verilir.
•
c) Gayrımenkullerin kira gelirleri
ile diğer gelirleri ilgili şubenin banka hesabına yatırılarak kira gelirleri
muhasebe kayıtlarında ayrı bir bölümde düzenli olarak gösterilir. Yıl
sonunda kira gelirlerinin %20'si Genel Merkeze gönderilir.
d) Kiraya verilecek gayrımenku-

Amasya Şubemiz, daha iyi hizmet verebilmek için "Türkiye Diyanet Vakfı Lokali" açtı.
Şube Başkanı

Yusuf Altaş'ın
bilgiye göre; bu lokalde her
türlü hayri ve dini hizmetler yürütülecek, Kur'an öğrenim i, çeşitli seminer ve konferanslar ve din görevlileriyle toplantılar yapılacak.
verdiği

Geçtiğimiz ay törenle hizmete
giren Lokalin açılışı Amasya Valisi
Sıtkı Aslan tarafından yapıldı.

lü sayıca çok veya önemi büyük olan
yönetim kurulu içinden veya dışardan konuya vakıf kişiler arasında 3 veya 5 kişilik bir kira komisyonu kurabilirler. Bu komisyon, gerektiğinde uygun vasıtalarla
ilan ederek teklifler toplar, sonuçta
en müsait teklifi veren kişi ile sözleş
me yapılır. Kira sözleşmesinin mutlaka yazılı olarak yapılması gerekir.
Sözleşmenin mal sahibi sütununa
Türkiye Diyanet Vakfı adına şube
başkanı imza eder.
e)Kira sözleşmesinin her türlü
masrafı ki racı tarafı ndan ödenir. Lüzum görülürse sözleşmeler Notere
tasdik ettirilir. Noter tasdikine lüzum
görülmezse pullar yap ı ştırı l ıp taraflar imzaladıktan sonr asıl nüsha şu
bede muhafaza edilir.
f) Sözleşmeler mutlaka ki racı ile
birlikte bir de kefil tarafından imzaşubeler, şube

lanmalıdır.

g) Sözleşmel erin bitiş tarihi yıl
sonu olacak şekilde düzenlenmesi
lazımdır. Mesela yıl içinde sözleşme
düzenlenmişse aralık sonuna kadar
olan aylar için sözleşme yapılır. Yıl
başından itibaren bir yıl olarak tekrar düzenlenir.
h) Her sözleşmeye " Kira sözleş
mesi şartları" aynen geçirilir. Ayrıca
mahallin özelliğine göre ek şartlar
ilave edilebilir.
ı) Kiracıların kiral arını düzenli bir
şeki lde ödeyip ödemediklerini takip
ve kontrol etmek maksadıyl a bir "Kira takip defteri" düzenlenmelidir. Kirasını süresinde ödemeyenlere Noterden ihtar gönderilmeli, sonuç alı
namaması halinde gerekli kanuni iş
lemler yapılmalıdır.
j) Vakfın tahsil edeceği kira gelirlerinden kiracılarca: stopaj kesilmez.
k) Kiralar her yıl Yargıtay'ın tesbit edeceği ölçüler nispetinde arttırılır . Bu nispeti öğrenmek için bir
avukata danışılmalı veya Genel Merkezden sorulmalıdır.
1) Diyanet İşleri Başkanlığı veya
Vakıf personeline lojman olarak tahsis edilen binalar için "Türkiye Diyanet Vakfı.Konut Talimatı" hükümleri uygulanır.
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YOZGAT
SORGUN
Mülkiyeti Vakfı m ıza ait Yozgat Müftülük Sitesi'nin
temeli törenle atıldı . Törene; Yozgat Valisi Muhittin Keskin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Fahri Demir,
bölge parlamenterleri, Vakfımız Genel Müdürü Kemal
Güran, Garnizon Komutanı, Belediye Başkan Vekili, çevre il ve ilçe müftüleri ile kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

Yapımı Vakfımız Yozgat Şubesince gerçekleştirile
cek olan site hakkında Şube Başkanımız ve İl Müftüsü
Namık Hisar şu bilgileri verdi:
"Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesl'nce yapı
mı gerçekleştirilecek olan ve bugün temelini atacağımız sitemiz, 280 metrekarelik bir alanda 4 kat olarak inşa edilecektir. İçerisinde toplantı salonu, kütüphane, Kur'an Kursu, misafirhane, Müftülük hizmet binası ve lojman bulunacaktır. Ayrıca İllmizde dini ve hayrı hizmetlere sarfedilmek üzere gelir getirici 7 adet dükkan yer alacaktır. Bu eser, Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi öncülüğünde hayırsever
Yozgatlıların yardımlarıyla yapılacaktır. Kur'an-, Kerim'in "Hayır işlerinde yarışınız"emrlni çok iyi bilen
yardımsever halkımızın bu eseri kısa zamanda tamamlayacaklarını ümid ediyorum daha şimdiden ellndeki altınları getirip bize veren hayırseverlerimiz bunun delilidir. "

'NİN
TEMELİ ATILDI
•

HiZMETE AÇILDI

bu hususta yardımların olacağına kanaatimiz tamdır.
İyi hizmetlerin iyi mekanlarda verlleblleceğl hususunda inancımız var olduğundan bu gibi temellerin ülkemizin dört bir tarafını sarmasını temenni ediyoruz."
Vakfımız Genel Müdürü Kemal Güran: "Türkiyemlzln hemen bütün il ve ilçelerinde, bütün vatan sathında Vakfımızın il ve ilçe şubelerini, başta, müftülük hizmet bina/ar, olmak üzere Kur'an Kursları,
İmam-Hatip Liseleri, Din görevlllerl lojmanları gibi dini hizmeti maddi imkanlarla destekleyen, hizmet binalarını meydana getirmede büyük bir çaba içinde,
büyük bir gayret içerisinde görüyoruz. Bugün 550 'ye
ulaşmış olan şubelerimiz, vatan sathında bu hizmet
müessese/erini meydana getirirken her şeyden ön- ·

TÖRENDE YAPILAN KONUŞMALARDAN ÖZETLER
Belediye Başkan Vekili Mustafa Erkılıç : "Mevcut imar zincirimize müftülüğümüzün de iştirak etmesi hususu, Belediyemizi ve Yozgatlı olarak tüm
hemşerllerimizi sevince gark etmiştir. Gelişmekte
olan memleketimiz bu ve bu gibi hizmetlerle kalkın
masına devam edecektir. Şimdilik inşaat safhasında
bulunan bu eserden, daha sonra fazlaca ihtiyacımız
bulunan manevi kalkınmamıza yardım bekliyoruz ve

ce Allah'a güveniyorlar, sonra da hamiyetperver halkımızın, sizlerin, değerli müslüman halkımızın, cömertliğine, desteğine, maddi katkısına güvenerek yola çıkıyorlar ve başarıyorlar da. "
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Fahri Demir:
"Allah'a hamdolsun ki resmi hizmet müesseselerine kadar inen devlet-mlllet işbirliğinin gerek hizmet/erin gelişmesinde gerek memleketin güçlenmesinde ve kalkınmasında çok büyük katkısı olacaktır.
Bu işbirliğini benzer müesseselerde bütün gücümüzle artırmak devam ettirmek hepimizin vazifesi olmalıdır. Esasen bu konuda memleketimiz dünyaya örnek olacak niteliktedir. Bu devlet millet işbirliği memleketin imar ve kültürüne gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Konuşmalardan sonra Kur'an Kursu yapılmak üzere
50 mllyonluk arsasını hazineye bağ ışlayan Hacı Ahmet
Akbay, site inşaatına harcanmak üzere 500.000.- TL.'iik
çeki ilgililere verdi. Yozgat Ylbltaş Çimento Fabrikası
yetkilileri de sitede kullanılmak üzere 40 tdn çimento
vermeyi taahhüt ettiler. Yozgat Vallsl Muhittin Keskin
tarafından müftülük sitesinin temeline ilk harç atıldı.

Daha sonra Yozgat Valiliği ve Garnizon Komutanlığınca ortaklaşa düzenlenen ağaç dikme bayramı kut-

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni

landı. Törene katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr:Fahrl Demir ve Genel Müdürümüz Kemal Güran birer ağaç dikerek yozgatlıların ağaç bayramlarını kutladılar.

· Vali ve beraberindekiler, Sorgün Müftülük Sitesini
hizmeti açmak üzere Sorguna gittiler.

Sorgunda düzenlenen törende site hakkında ilçe
müftüsü ve Vakıf Şube Başkanı Ramazan Taş bilgi verdi. "Müftülük sitemizin inşaatı, Vakıf şubemizin kuruluşuyla başlamıştır. 1984 yılında temeli atılan sitemiz, 1270 metrekare olup, zemin kat hariç yukarı
dan 4 katı tamamlanmıştır. Bu haliyle sitemizde müftülük hizmet birim/eri, 150-200 klşlllk kız, 100 kişilik
erkek Kur'an kursu, misafirhane, 4 lojman, bir toplantı salonu ve 7 dükkanımız mevcuttur. Sitemizin bu
haliyle maliyeti nakit olarak Vakıf şubemizden ödediğimiz 55 milyon TL.dir. Kum, çakıl, kereste, tuğla·

ve benzeri ayni yardımlar 20 milyon TL civarındadır.
Yani sitemiz toplam 75 milyon TL 'ye mal olmuştur.
TÖRENDE VAPILAN KONUŞMALARDAN ÖZETLER
Kemal Güran/ Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü: ''Türkiye Diyanet Vakfı, başta Diyanet işleri Baş
kanlığı hizmetleri olmak üzere ülke sathında çeşitli dini
hayri hizmetleri desteklemek üzere kurulmuş bir Vakıf
tır. Ve Allah'a hamd ediyoruz ki idarecilerimiz, devlet yönetici/erimiz başta olmak üzere mahalli, mülki idarecilerimiz, kadirşinas halkımız, cömert halkımız, Vakfımızı
kurulduğu günden beri bütün gücüyle desteklemiştir. Bir
taraftan şube sayısını ülke sathında çoğaltırken, bir taraftan da ilk kurulan şubelerin faaliyetleriyle başlayan
memleket-millet hizmetine, din ve iman hizmetine eserler vermeye muaffak olmuştur. Bugün memleket sathın
da il ve ilçe şubesi olarak 550 şubeye ulaşmış bulunuyoruz. 550 şubemizin herbiri kendi görev alanında kendi görev sahasında bugün burada benzerini gördüğü
müz eserleri milletimize kazandırmanın mutluluğunu
duymaktadır.

Or.Fahri Demir/ Diyanet işleri Başkan Yardımcı
"Bugün üçlü bir bayram yaptık üçü de devlet-millet
işbirliğiyle gerçekleştirildi. Devlet-millet işbirliği, milli birlik ve beraberlik olduğu zaman bu milletin yapamayası:

9
cağı hiçbir hizmet, ulaşamayacağı hiç bir başarı yoktur.
Akif'in dediği gibi"Girmeden tefrika bir millete, düşman
giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez."
Bunlar hepsi birer vesile, kaynaşmak için, milli meseleleri elbirliğiyle kucaklamak için, devletimize milletimize
elbirlik hizmet verebilmek için birer vesiledir. Bütün milletler kendi milli birliklerini, ortak neşelerini tazelemek
ve pekiştirmek için bayramlar ihdas ederler. Dini bayramlar, milli bayramlar ihdas ederler. Onlar birer vesiledir. Neyin vesilesi? Topyekün bir araya gelip kaynaş
manın, karşılıklı kucaklaşmanın vesilesidir. Buna benzer merasimler de gayri muayyen zamanlarda bir araya gelme vesileleridir. Ramazan-, şerife girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayrı bir kaynaşma vesilesidir. Ramazandaki kadir gecesi, geçtiğimiz aylardaki mübarek geceler, dini ve milli bayramların yanında bizi bir araya getiren vesilelerdir. Bu vesileleri biz fırsat kabul etmeliyiz,
bu vesileyle top yekün bir araya gelmeliyiz. Bir ağaç
landırma bayramı mı vardır? O sadece bir merasim ölçüsünde kalmamalı, onu biz bütün ailecek veya çevre
olarak içimize sindirmeli, fırsat kollamalıyız. Acaba ben
bu sene kaç ağaç dikebileceğim veya kaç ağ..ıcın dikilmesine yardımcı olabileceğim . Bir hayır müessesesini
açarken hemen müteakip hayırlara kendimizi hazırlaya
lım. Bugün müftülük sitemizi açtık, yarın inşaallah bir
hastane çalışmasına katılacağız. Öbürgün bir baŞ,ka cami çalışmasına katılacağız. Bir başka gün okul çalışma
sına katılacağız. Derken her hayır vesilesiyle müteakip
hayırlar için hazırlanmalıyız. Bunu biz namaz vesilesiyle olan tavsiyede görüyoruz. Hz.Peygamber (S.A. V.) "Bir
mü'min namaz kılar da peşinden ikinci bir namaza hazırlığa niyet ederse, yani şimdi öğleni kıldım, ikindi namazını şurada şu şartlarda kılacağım diye hazırlanırsa
o arada geçen vakit, bütün namazla geçmiş gibi olur.
Biz de bir ağaç diker de peşinden ikinci ağacı ne zaman dikeceğiz diye bir hesabın içinde olursak bütün hayatımız hayırla geçmiş gibi güzel bir anlam kazanmış
olur."
Konuşmalardan sonra Sorgun Müftülüğü, Yozgat
Valisi Muhittin Keskin tarafından hizmete açıld ı . Vali, ve
halk beraberindeki müftülük hizmet b i nasını gezdiler.
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yapt~ıf:~: 1 ~ı~~k~~~s!~~~;~~:~ NiKSAR MÜFTÜLÜK SİTES i'NiN
Sitesinin temeli düzenlenen bir
törenle
Tarihi Hanegah Camii önünde yapılan törene Tokat Valisi
Recep Yazıcı, Diyanet İşleri Baş
kan Yardımcısı Lütfi Şentürk,
Vakfımız Genel Müdür Yardımcı
sı Ahmet Yayla, Niksar Kaymakamı Dündar Gültekin, Tokat
Müftüsü Halil Elitok, civar il ve
ilçe müftüleri, mülki ve idari erkan ile kalabalık bir halk topluluğu katıldı . Dört katlı olarak 600
metrekare üzerine inşa edilen siteninıi lk iki katı müftülük hizmet
binası , 3 ncü kat Kur'an Kursu,
üst kat ise lojman olarak kullanı
lacak.

atıldı.

TEMELİ ATILDI

VAKFIMIZ MAMAK İLÇESİ'NE MÜFTÜLÜK
•
Daha önce Ankara Müftülüğü
BINAS
I KAZAN D IRDI
bünyesinde hizmet veren Mamak
Müftülüğü Vakfımız tarafından yeni
bir binaya kavuşturuld u.
Mülkiyeti Recep Acar adlı hayı rse
ver vatandaşı mız tarafından Vakfımı
za bağışlanan müftülük b i nası, Vakfımız tarafından 2.000.000 TL. harcanarak tefriş ve dekor edilmiştir.
Ankara Vali.Yard ı mcısı Sefer Cansu, Genel Müdürümüz Kemal Güran, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini
Hizmetler Dairesi Başkan ı Abdurrahman Kahyaoğlu Mamak Kaymakamı
İbrahi m Turanlı ve çok sayıda davetlinin hazır bu l unduğu bir törenle hizmete giren Mamak Müftülüğü binasını n açılışını Vali Yard ı mcısı Sefer
Cansu yaptı.

Samsun İli Bafra İlçesi Kur'an Kursunun temeli düzenlenen
bir törenle atıldı .
Törene İlçe Kaymakamı Talat Sungur, Emniyet Amiri Fikri
Koca, İlçe Milli Eğ itim Gençlik ve
Spor Müdürü, civar il ve ilçelerden gelen müftülerle kalabalık
bir halk topluluğu katıldı.
İki katlı olarak 150 metrekare üzerine inşa edilecek Kur'an
kursunun bu yaz mevsiminde bitirilmesi bekleniyor.

BAFRA
KUR'AN
KURSU'NUN
TEMELİ

ATILDI

Türkiye Diyanet
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BASiLi
YAYINLARIMIZ

terapi ve Radiobioloji

Nurbaki, "Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve İlmi Gerçekler adlı
kitabını 10'ar konu halinde 5 kitapta toplamış, 50 ayetin yorumundan meydana gelen eserde
yazırımız birinci konuya geçmeden şöyle diyor :
"Ayetlerdeki mana; bir gül
goncası gibi içiçe örtülü yapraklarda gizlidir. Her bir yaprak açıl
dıkça yeni bir mana görülür."
Yazarımız branşıyla ilgili olarak yaptığı çalışmalmı da şöyle
izah ediyor; "Kur'an-ı Kerim'in
evren fiziğine temas eden bir çok
ayetleri bir arada yayınlanmadı
ğı gibi tatmin edici bir açıklama
da yapılmamıştır. Bu güç vazifeyi biraz olsun yerine getirmek
için uzun yıllardan beri hazırladı
ğ ım günümüz fiziği ve astrofiziği ile ilgili tüm batılı yayınları taradıktan sonra inanılır bilemsel
gerçekleri Kur'an'ın bilimsel mucizelerini aktarmaya çalıştım. Fizik ve astrofizik (Evren Fiziği) bilim dallarındaki en yeni ve derin
konuları aktarırken baz· yerlerde
daha fazla sedeleştirme imkanı
bulamadım. Bu, konunun özelliğinden ileri gelen bir zarurettir."
diyor.
Birinci konu olarak Fussilet
Suresinin 11. ayetini ele almış
yazarımız. Atmosferin Sırlarını
açıklıyor. Ayete dayalı olarak ele
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tamamladı . Uzun süre kanser

Kimdir?

çalışmalar yaptı. Halen Ankara

hastalığı

Nurbaki 1924 yılında i\levşehir'de doğdu. 1948 yılında Tıp
Fakültesinden mezun oldu. Vurdun muhtelif yerlerinde görev yaptıktan sonra bir dönem milletvekilliği yaptı. 1965 yılında Radio-

alınan

konu üç ana meddeye ayAtmosfer mekanının ısısı: Mekandaki ısının
rılarak incelenmiş.

~

ihtisanını

Onk. or. Haluk Nurbaki

Adı

: Kur'an-,
Kerim'den
ayetler ve
ilmi
Gerçekler
Mızann Adı : Onk.Dr.
Haluk Nurbaki
Baskı Adedi : 6. Baskı

·=z,r,;._ ·. - -

üzerinde araştırma ve

Numune Hastanesi Radioterapi
ve Radiobioloji Enstitüsü şefi olarak çalışan Onk.Dr. Haluk Nurbaki'nin "Kur'an-ı Kerim 'den
Ayetler ve ilmi Gerçekler" adlı kitabı Vakfımızın yayınları arasın

da yer

almaktadır.

çok ölçülü olması gerektiğini ve
arz ekseninin 23,5 derece eğrili
ği şöyle izah ediliyor. "Arz'ın güneşe çok yakın olması tüm moleküllerin uçup kaçmasına sebep
olacak, eğer arz güneşten uzak
olursa moleküller arzın üstüne
çökecek ve arz tarafından emilecektir. Bu nedenle arz'ın güneş
ten aldığı ısı arzın bütün mekanında aynı olmalıdır. Arzın belli
bir süratle kendi etrafında dönmesi lazımdır.
Yavaş dönerse, güneşe arkası dönük yüzde ani soğumalar
olacak, hızlı dönerse çeşitli bölgeler dengeli ısınamazlar. O halde, arz eğri durarak ısınma bölgelerini ·değiştire değiştire dengelemelidir. Arz ekseni bu nedenle 23,5 eğridir.
Arzın Cazibesi: arz belli
maddeleri belli oranlarda bulundurmak mecburiyetindedir. Hayatın devamını uygarlığı ayakta
tutacak yeterince metal bulundurmak zorundad ı r.
Uzaydaki çeşitli ışınsal enerjilerin dengeyi bozmaması: Burada da atmosfer uzayda bulunan
ışınlara karşı kendisini en yüksekten aşağı doğru koruma perdesiyle korur. Darwin teorisini ve
ateistleri bitkisel hayata sokan bu
eserin diğer konularını önümüzdeki sayıda tekrar ele alacağız .

Haziran 1987
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AKVAZI

MÜFTÜLÜK SİTESİ
HİZMETE

AÇILDI
Sakarya ili Akyazı İlçesi Gazi Süleymanpaşa Kur'an Kursu ve Müftülük Sitesi hizmete girdi. 16 Nisan
1985 tarihinde temeli atılan Site, 250 milyon liraya mal
oldu. Vakfımız Akyazı Şubesince yapımı gerçekleştiri
len Kur'an Kursu ve Müftülük binası 450 metrekarelik
bir alana 6 kat olarak inşa edildi. 300 yatılı Kur'an Kursu öğrencisini de barındırabilecek olan binanın bodrum
katı yemekhane ve mutfak, giriş katı müftülük birimleri,
1.ve 2. katlar dershane, diğer katlar ise yatakhane olarak kullanılıyor.
Geçtiğimiz ay hizmete giren Müftülük Sitesi ve Kur'an Kursu'nun açılış merasimine Sakarya Valisi Nurettin Turan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hamdi Mert,
Vakfımız Genel Müdürü Kemal Güran, bölge parlamenterleri, Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığı Din Eğiti
mi Genel Müdür Yardımcısı Şener Şentürk İlçe Kaymakamı Abdülkadir Yazıcı, Mülki İdari ve askeri erkan, il
ve ilçe müftüleri ile kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

Törende bir konuşma yapan ilçe Müftüsü Hasan
Müftülük sitesinin ve Kur'an Kursunun 23 ay
gibi kısa sürede bitirildiğini, Akyazılı vatandaşların yediden yetmişe bu eserin bitirilmesi için çaba sarfettiğini
belirterek şunları söyledi: "Hepinizce malumdur ki,
memleketimizin hemen her yerinde elle tutulur gözle görülür bir şekilde maddi ve manevi kalkınma birbirine paralel olarak her geçen gün yürümekte,büyümektedir. Manevi sahanın alt yapısını; Cami , Kur'an Kursu, MüftülükSltesi,İmam-Hatip Lisesi gibi müesseseler meydana getirmektedir. Bu müesseseler
yapılmazsa din eğitimi olmaz. Bu sebeple manevi alt
yapının gerçekleştirilmesinde köylü, şehirli, partili,
partisiz eşraf, esnaf; hemen herkes, maddeten ve
manen, az veya çok katkıda bulunmuştur. Yoksa bizlerin naciz imkanlarıyla bu hizmetlerin kısa bir zamanda yapılması, gerçekleştirilmesi mümkün olmazdı."
Mezarcı;

İlçe Kaymakamı Abdülkadir Yazıcı ise; "İnsanlık
tarihi boyunca dünyanın çeşitli kavim ve ülkelerine
medeniyet taşımış olan şanlı ecdadımızın en bariz
· özelliklerinden birisi de hayır kurumu ve öğretim teşekkülü yapmaktır. Ecdadımızın inanç ve ameli onu

herşeyin

iyisini ve mükemmelini yapmaya sevketmiş,
bütün beldeleri eserlerle donatmış
lardı r. Bu bina, projesi dışında hiç bir şeyi hazır ve
tamam olmadan sırf fedakar Akyazılılar ve hayırse
ver vatandaşların ayni ve nakdi yardımlarıyla iki seneden az bir zamanda bitirilmiş, hizmete sokulmuş
tur. Halkımızın benliğindeki mevcut bu fedakarlık
duygusu her türlü takdirin üzerindedir. İnsan olarak,
idareciler olarak, hayırsever vatandaşlar olarak bizler faniyiz. Baki kalacak olan bıraktığımız eserler yapacağımız iyilikler olacaktır. Bugün sadece bir bina
olarak gördüğümüz bu nadide eser, bundan sonraki
günlerdeki göstereceği faaliyetlerde emeği geçenler
için sürekli olarak bir manevi hacet kapısı olacaktır. "
dedi.
ayak

bastıkları

Vakfımız Genel Müdürü Kemal Güran, 23 ay önce
temeli atılan bu sitenin kısa sürede bitirilmesinin gurur
ve mutluluk verici olduğunu belirterek şöyle dedi: "Değerli Akyazılılar bu eser sizindir. Biz Türkiye Diyanet
Vakfı olarak bu eserin sadece kağıt üzerinde malikiyiz. Bu eser, sizin çocuklarınıza, milletimizin dinine
ve imanına hizmet edecektir. Burada vatansever, milletine, büyüklerine, annesine, babasına saygılı, dinine diyanetine milli ve manevi değerlerine şuurla

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni

bağlı çocuklarımız yetiştirilecektir. Burada milletimize dini hizmet sunan müftülüğümüz bu hizmetini daha iyi ve daha rahat şartlar içerisinde sunacaktır. Milletimize ve sizlere hayırlı olmasını dilerim."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hamdi Mert de
Din hizmetinin şerefi ile önemi ile ehemmiyeti ile mütenasip mekanlarda yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak
şöyle dedi: "Geçmişte biz din hizmetlerinin, merdiven altlarında, sokak aralarında, izbe sokaklarda, müsait olmayan mekanlarda, binalarda yürütüldüğünü
gördük. Bugün çok şükür Türkiye Cumhuriyeti devleti fabrika yapar gibi, baraj kurar gibi, yol yapar gi-

bi, elektrik getirir gibi din hizmetlerine yatırımlar yapmaktadır. Din hizmetinin önemini idrak eden Akyazı'hları kutlar, eserin milletimize, devletimize hayırlı
olmasını dilerim."
Törenin son

konuşmasını

Sakarya Valisi Nurettin
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Turan yaptı: "Bugün Akyazı gerçek bir bayram günü
yaşıyor. Bu bayramı haketmiş olarak yaşıyor. Çünkü il ve ilçelerimizde gördüğümüz çok güzel, koordineli ve dayanışmalı çalışmaların en güzel örneğini
bugün bu eserin kurdelesini keserek yaşıyoruz. insanları mutluluk içerisinde görebilmenin kaynakları
bellidir. Madde ve mana beraber olmadıkça, bu iki
unsur dengede bulunmadıkça, insanları hem ileri ve
modern çağların icaplarına uygun bir madde alemine, hem de o madde alemi içerisinde onları mutlu ve
huzurlu kılacak mana değerlerine ulaştırmak mümkün değildir. İnsanın mutluluğu, dolayısıyla onların
teşekkül ettirdiği cemiyetlerin saadeti ve de onların
ötesinde milletlerin bekası maddi-manevi gelişmenin
birlikte yürütülmesine bağlıdır. O nedenle, geçmiş
ten aldığımız en büyük tarihi miraslarımızı, manevi
değerlerimizi ve bu miraslarımız içinde değişmeyen
unsurlarımızı asla gözardı etmemeliyiz.''

AKYAZI'DAN
VAKFIMIZA
ÖNEMLİ BİR
BAGIŞ
- Peki bu bağışınızı Diyanet Vakfına yapmanızın seilçesi hayırseverlerinden ZeKI Sakarya
ilçe merkezinde bulunan 4 katlı betonarme bebi?
- Ben babasız büyüdüm, elimden tutacak bir önderim yokbir binası ile üzerinde ahşap bir ev bulunan 1029 metrekarelik
arsasını Vakfımıza bağışladı. Konuyla ilgili olarak Zeki Sakar- tu. Dine Diyanete bir hayrımız olmadı ama eksikliğini de hep
içimde duydum. Şimdi de yaşlandık, ömrüm boşa geçti. Haya ile görüştük .
yırlı bir iş yapmadım diye düşündüm. Vakfınızın faaliyetlerini
- Bize kendinizi tanıtır mısınız?
takip ettim. Buradakilerle görüştüm,tanıştım, çok hoşuma git- Ben 1935 Akyazı doğumluyum, ilkokulu burada bitir- tiler. Ben birazda alkoliğimdir. Herkes tarafından hor görülürdim. İlkokulu bitirdiğim yıl babamı kaybettim . Babamın ölümün- düm ama alkole içkiye karşı oldukları halde QJ;l adamlar benimle
den sonra ailemin en büyük çocuğu olduğum için okuyama- ilgilendiler. Vakfı tanıdım, Diyaneti tanıdım ve hiç düşünme
dım , çalışmak zorundaydım. Bizim buralarda o zaman kunduden çarşı içindeki 4 katlı bir bina ile 1029 metre kare arsayı
racılık parlak meslekti,kendimi kunduracılığa verdim. Askerlik
bağışladım.
çağına kadar aynı mesleği sürdürdüm. Bu arada benden kü- Alkoliğim dediniz hala içiyor musunuz?
çük kardeşleri mi de okutmak zorundaydım . Askerlik dönüşü
istanbul'a yerleştim , kardeşlerimi orada okutmaya başladım .
- İçmiyorum artık, içmeyeceğ im de. Şu ellerime bak, de10 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Akyazı 'ya annemin yanına vamlı titrer, hep içkiden oldu. Artık tövbe ediyorum.
döndüm. Bu yıl 52 yaşındayım. 3 yıl önce annemi kaybettim.
- İnşaallah vazgeçersiniz. Son olarak söylemek isteŞimdide kendi halimde yaşayıp gidiyorum.
diğiniz bir şey var mı?
- Bağış yapmayı nasıl düşündünüz?
- Var tabii. Maddi değeri 200 milyonluk varlığ ım ı bağış
- Dedim ya,yaşım 52. Hayatın her türlü çemberinden geç- ladığı m için çok huzurluyum , hatta öldükten sonra evimdeki
tim. Gördüm ki hiç bir şeyin sonu yok. 3 yıl öncesine kadar An- bütün eşyamı da vakfa bağışladım.
nem v;:ırdı, bak bugün yok, yarın biz de yok olacağız. Ele avu- Peki efendim çok teşekkür ederim .
ca gelir binam ve arsam var. Benden sonra heder olmasın di- Sağol ben teşükkür ederim.
ye bağışladım .
Sakarya ili

Akyazı

adlı vatandaşım ız

.
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5. DiNi YAYINLAR FUABl'NIN ARDINDAN
1 Mayıs 1987...
Ramazan ayımn 3 ncü günü .. lşte o gün Kocatepe Camii mutlu bir am yaşıyordu ...
Her yıl Türkiye Diyanet Vakfı tarafından geleneksel hale getirilen Dini Yayınlar Fuarının beşincisi Ankara'mn sluetine taç olmuş Kocatepe Camisi'nin yekpare mermer sütunlarla çevrili son cemaat avlusunda açılıyordu .
O gün cami bir başka güzeldi Ankaralıların gözünde. Son cemaat mahalli 48 yayıncı tarafından
6000'e yakın yayınla süslenmiş, çiçeklerle
donatılmıştı.

Kocatepe'de ayrı bir gün, ayrı bir Cuma yaşanı
yordu. Namaz vakti gelmiş, 18 bin kişilik cami hemen dolmuş olacakki, yayıncılar kitap paketlemek
için hazırladıkları ambalaj kağıtlarını namaz kılma
ları için cemaata dağıtıyorlardı.
lftar vakti yaklaştığında anket sonucuna göre ziyaretçi sayısımn rakamları 15.(X)Q'i gösteriyordu. 17
gün sürecek fuarda Vakıf bir geleneği daha yaşata
caktı, fuar süresince her gün yolda kalmışlara, fuarı ve camiye gelen misafirlere ve yayıncılara iftar yemeği vermeyi organizasyon programına almıştı.
Hergün binlerce kişinin gezdiği, alış veriş yaptığı
fuar sabah 10.00'dan gece 24.00'e kadar açık kalı
yor, özellikle teravih namazından önce ve sonra daha da renkleniyordu. Yıllarca birbirini göremeyen
dosdar buluşuyor, yazar okuyucusuyla, okuyucusu
yazarla dertleşiyor, alıcılar aradıkları eserleri bulmanın sevincini yaşıyorlardı.

Kocatepe kitap severleri kucağına basarken yaşa
nan heyecan, Sultanahmet'te duyulmaya başlanıyor
du. Altı minaresiyle dünyaya 600 sene hükmettiğini
vurgulayan Sultanahmet bu yıl 91 yayıncıyı bağrına
basıyordu. Tarih 8 Mayıs 1987 Cumayı gösterirken
Sultanahmet bir kere daha tarih oluyordu. Kalabalık bir törenle açılan lstanbul Fuarı ziyaretçiler tarafından coşkuyla geziliyor görmedikleri bir törenle karşılaşan turistler ise fotoğraf makinalarım ve kameralarını çalıştırıyorlardı. Jstanbul'da oturan yahut taşradan gelen vatandaşlarımız Ramazan ayın
da adeta Sultanahmet'e abonedirler, herkes mutlaka uğramayı kendine görev bilmiştir. Yine anket sonucuna baktığımızda rakamlar 27 bin'i gösteriyordu.
lstanbul'da Kadir gecesi bir başkadır. Bu gece yaşamadan anlatılması güç olan bir gecedir. Vakıf; Sultanahmet'in manevi havasım kitap severlere teneffüs ettirebilmek için fuarın kapanış gününü kadir gecesine isabet ettirerek gönül rahatlığı içerisinde ramazanı uğurlamayı gelenek haline getirmiştir.

***

Bu arada Ankara 'daki fuar da son günlerine yaklaşmaktadır. Beklenenin üzerindeki ilgi fuarın uzatılmasını işaret etmektedir adeta. YayıncılarlIIllz uzatılıp uzatılmaması ile ilgili fikirler ileri sürerken fuar tertip komitesi yayıncılarla bir toplantı yapıp fikir teatisinde bulunduktan sonra Kocatepe Camiisi
de kadir gecesinde yalnız kalmayacaktı. 17 Mayıs
ta bitmesi gereken fuar 24 Mayıs sabahına kadar
uzatılmıştı.

Ziyaretçilerin bir çoğunun 'Fuar Arefe gününe kadar devam etmeyecek mi?' sorusu okuyucunun fu ara ve kitaba doymadığının işaretiydi.
Ankara'da kadir gecesinin nasıl geçeceği merakla beklenirken o günde gelmişti. Daha iftardan yarım saat sonra; Sıhhiyye'den, Kızılay'dan Meclis
kavşağından, Küçükesat kavşağından, Kolej kavşa
ğından trafik tıkanmış camiye akın akın oto ve insan seli akmaya başlamıştı. Teravih yaklaştığında
tekniğin, teknolojinin, aklın ve mantığın safdışı kaldığı, tahmin edilemeyen bir mahşeri kalabalık oluşuvermişti. Camiye ait dış bahçe tamamen dolmuş,
park yerlerindeki otoların üstünde namaz kılmaya
hazulananlan gören yüzlerce aile de bir başka camiye gitmek üzere geri hareket ediyordu. işte m~şer..
O gün herkes kendisiyle ilgileniyordu, yürümenin imkansızlığı, ortadaydı .. Fuar alanı rahatladığında saat
02.00'yi gôsteriyordu.
Fuar komitesinin namazdan sonra topluca yayın
cılarla vedalaşması ve helalleşmesi fuarın hedefe
ulaştığımIJ ve devamının bir ifadesiydi ..

Türkiye Diyanet

Vakfı

Haber Bülteni
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BASINDA DİNİ l'.ıiYINLAR FUARI
.... Diğer bir önemli husus, yıllardır kitaplarda kendine, inançlarına ve geleneklerine hakaret edildiğini göre göre kitaba küsmüş olan müslüman halkın, Sultanahmet Camii avlusunda Ramazanlar'da açılan bu fuarlar vesilesiyle kitapla tekrar haşır neşir olmasıdır.
16.5.1987 • TERCÜMAN

***

~

Tam orta yerinde dantel gibi oyulmuş yarım kubbe biçiminde havuz bulunan geniş cami avlusunun dört bir tarafı kırmızı-beyaz Türk bayrakları ve Allah adının minareli
bir cami biçiminde resmedildiği mavi-beyaz Türkiye Diyanet Vakfı bayraklarıyla
süslenmişti.

İbadete geçen yıl açılan KocatepeCamii'ninavlusu şu günlerde 48 yayınevinin 5. Dini
Yayınlar Fuarı'na

ev

sahipliği yapıyor.

17.5.1~87 • BAKIŞ DERGİSİ
Başkentte

***

ilk defa bir cami avlusunda fuar düzenleniyor.
1.5.1987 • HÜRRİYET

***

.... Fuarın her yönüyle mükemmel olduğunu söyleyen
arada ve ucuz olarak bulabiliyoruz" dediler.

vatandaşlar, "Aradığımızı

bir

12.5.1987 • YENİ NESİL

Dini kitaplar

kapış kapış.

***
14.5.1987 • CUMHURİYET

***

... Bir süredir Ramazan geleneklerimize bir yenisi katıldı: 'Dini kitap fuarı. Dini duygu ve ilgilerin tırmandığı bu ay boyunca insanları kitapla tanıştırma, yüzyüze getirme
düşüncesinin doğurduğu fuar uygulaması takdire şayandır.
17.5.1987 • ZAMAN

***

İslam ve kitap .. .

Ramazan ve kitap ...
Bunlar birbirine çok yakışan şeyler. Ramazan ibadet ayıdır . En büyük ibadet de tefekkürdür. Ve islam kitabı dinlerin en mükemmelidir. Ayrıca, İslam'ın ilk emri de " Oku"dur. Demek ki Türkiye Diyanet Vakfı'nın teşebbüsü yerindedir.
9.5.1987 • Ergun Göze

***

... Halkın kitap ihtiyacını karşılamakla kalmayan bu organizasyon müslümanları mübarek ayda bir araya toplamayı da başarmıştır.
21 .5.1987 • ZAMAN

Dini

Yayınlar Fuarı

çok

can lı

***

geçiyor.

10.5.1987 • SON HAVADİS

***

Türkiye Diyanet Vakfının organize ettiği 5. Dini Yayınlar Fuarına rağbetin fazla olmünasebetiyle Ankara'daki fuarın kapanma süresi 24 Mayıs'a kadar uzatıldı.
19.5.1987 • TÜRKİYE

ması

***

- 5. Dini Yayınlar Fuarı Ankara ve İstanbul'da devam ediyor. Bütün basın, dini yayınları n
gerek sayısında , gerek alıcısında son yıllarda büyük artış olduğunu ifade ediyor.
14.5.1987 • YENİ NESİL

***

VAKFIMIZIN RAMAZAN AYI

Onbir ayın sultanı, aç kalmanın tok olmanın, fakirliğin , zenginligüzel huyların kazanıldığı çirkin alışkanlıkla
rın bırakıldığı İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin ifa edildiği Ramazan ayında yurtiçinde ve dışında Vakfımızın seferberliği
devam etti.

ğin, iyiliğin kötülüğün,

YURT

DIŞINDA

- Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlı
ğınca çeşitli Batı Avrupa Ülkelerinde çalışmakta olan vatandaşları
mıza Ramazan ayı boyunca vaaz ve hutbeleriyle irşad etmek üzere
gönderilen Din görevlilerinin yol giderleri Vakfımızca karşılanmıştır.

- Batı Avrupa Ülkelerindeki işçi vatandaşlarım ızın Dini yayın
ihtiyacını karşılamak üzere yurdumuzdan güvenilir nitelikte yaklaşık
1000 çeşit dini ve milli muhtevalı yayın yurtdışına ihraç edilmiş,
Batı Avrupa'nın

10 ana merkezine

gönderilmiştir.
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- Dini Yayınlar Fuarları bu yıl da istanbul'da 91, Ankara'da
ve büyük ilgi görmüştür.

yayıncının iştirakiyle açılmış

- Fakir, güçsüz ve kimsesizlerin ana ocağı diye nitelendirdikleri Ankara Keçiören Güçsiizler Yurdu, Vakfımız üst düzey
yetkililerince ziyaret edilmiş ve bu yurda 3 milyon Türk Lirası
yardım yapılmıştı r. Aynı gün yurtta kalan fakir ve kimsesizlere
iftar yemeği verilmiştir.
- Tarih kadar eski, binlerce yurtsuz, yuvasız kişiye kol kanat geren Darülaceze Vakfımız Mütevelli Heyet Üyelerince ziyaret edilerek 5 milyon TL.Irk yardımda bulunulmuştur.
-

Çeşitli

öğrenciye

ğu

yüksek okullarda okuyan ve muhtaç durumda olan 570
7 milyon 350 bin TL. zekat yardımı yapılmıştır.

- Değışik suçlardan hüküm giymiş 150 çocuğun bulunduKeçiören Çocuk lslahevi ziyaret edilerek bir iftar yemeği ve-

rilmiştir.

- Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde okuyan 700 yatılı öğrenci vakfımızın iftar yemeğinde bir araya gelmişlerdir.

- Vakfımız Ramazan ayındaki iftar programlarından birinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerini bir araya getirdi. İftar yemeğine Vakfımız Mütevelli Heyet Üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanları, Teftiş Kurulu Üyeleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü üst düzey yetkilileri katıldı.

İl ve İlçe şubelerimiz de kendi faaliyet bölgelerinde Genel
Merkezce yapılan faaliyetleri ve benzerlerini Ramazan ayı süresince bölgelerindeki ihtiyaca göre proğramlayarak yürüttüler.
Vakfımızın bu faaliyetleri vatandaşlarımızca memnuniyetle karşılanmıştır.

ÇALIŞMALARI.

