




Selam, kadın-erkek, genç-yaşlı, 
çocuk-olgun demeden tanıdığına, tanı-
madığına, toplumun tüm kesimlerine 
her daim esenlik sunmaktır, dua etmek-
tir. Hatta esenlikte yarışarak barış ve 
huzurun anahtarı olabilmektir.

Selam, Yüce Rabbimizin, “Bir 
mümin tarafından bir selamla selam-
landığınız zaman siz ondan daha güzel 
bir karşılık verin veya aynı ile mukabele 
edin.” (Nisa, 4/86) fermanını yerine ge-
tirmektir.

Selam, Sevgili Peygamberimizin 
(s.a.s.), “İman etmedikçe cennete gi-
remezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de 
iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınız 
takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş 
göstereyim mi? Aranızda selamı yayın.” 
(Müslim, İman, 93) tavsiyesi gereğince 
müminlerin arasında sevgi ve muhab-
bete dayalı bir gönül bağı oluşturmaktır.

Selam, Allah Teala’nın, “Evlere 
girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katın-
dan mübarek ve hoş bir esenlik dileği 
olarak, selam verin.” (Nur, 24/61) emri 
uyarınca, müminlerin evlerine duayla 
girerek ailelerini ve evlerini bereketlen-
dirmelerinin güzel bir vesilesidir. Selam, 
sadakadır. Öte dünyaya göçmüş kardeş-
lerimize de rahmet dilemektir.

Selam tahiyyattır, selamlaşmadır. 
Önce ümmetin Rabbine selamıdır. Ar-
dından Peygamberine ve din kardeşle-
rine duasıdır. Sevgili Peygamberimizle 
(s.a.s.) gönül bağı kurmaktır. O Sevgili 
Elçiye muhabbetlerini ve iyi dileklerini 
arz etmektir. Bütün müminler için se-
lamet dileyerek selamet yollarını ara-
maktır.

Namazlarımızı, nuranî dostları-
mız olan meleklere selam vererek ve 
Yüce Rabbimizin “selametin kaynağı” 
olduğunu ikrar ederek bitirmektir. Tıp-
kı Rasul-i Ekrem (s.a.s.) gibi namazların 
ardından, “Allah’ım, Selam sensin; sela-
met de ancak sendendir.” diyerek niyaz-
da bulunmaktır. (Müslim, Mesâcid, 135).

Bu vesileyle ifade etmek isterim 
ki, ülkemizin en ücra köşesinde görev 
yapan mihrap görevlisinden Başkanına 
kadar, İslam’a hizmet etmeyi kendisine 
vazife addetmiş olan bizlerin temel gö-
revi, selam ve barış dilini toplumun tüm 
kesimlerine varıncaya kadar ulaştırabil-
menin gayreti içinde olmaktır. 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Mübarek üç ayların sonuncusu, her yıl 
gelişiyle nice manevî güzelliklerin yaşan-
dığı rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi 
Ramazan-ı şerif adım adım yaklaşıyor. Her 
ramazan ayında kaybolmaya yüz tutmuş 
olan bir değerimizi toplum gündemine ta-
şımayı ve bu konuda yüksek bir bilinç oluş-
turmayı hedefleyen Başkanlığımız, 2012 
yılı ramazan ayının temasını, “İnsan İlişkile-
rinin En Önemli Unsuru, Medenî İletişimin 
Sembolü: Selam ve Selamlaşma” olarak 
belirlemiştir.

Bilindiği gibi din-i mübin-i İslam’ın 
medeniyet mefkûresi, iyi ve güzel ilişkiler 
ağı üzerine bina edilmiş ve bu ağ, bizzat 
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) tarafından 
âdeta ilmek ilmek dokunarak gergef gergef 
örülmüştür. İslam’da insan ilişkileri hak, 
hukuk, adalet, doğruluk, eşitlik, merhamet, 
şefkat, sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik, yar-
dımlaşma ve dayanışma gibi yüksek fazilet 
ve erdemler üzerine inşa edilmiştir. Söz 
konusu fazilet ve erdemlere ulaşmanın en 
güzel yollarından biri, hiç şüphesiz selam 
ve barış dilini ilişkilerde egemen kılmaktır. 
Selam, her şeyden önce insanların birbirle-
riyle sağlıklı iletişim kurmalarının temelidir. 
Dilden kalbe, kalpten organlara; bireyden 
topluma ve tüm insanlığa yansıyan barış 
dilidir. Sosyal ilişkileri barış üzerine kurma-

nın, güven ve huzuru gerçekleştirme-
nin, dostluk ve kardeşliği geliştirmenin 
yoludur. Sinelerdeki ağır yükleri atma-
nın, küskünlük ve dargınlıkları giderme-
nin adresidir. Müslümanın kimliğini inşa 
eden temel bir şiar ve semboldür. Fert 
ve toplum hayatında barış ve güvenin 
sembolü, huzur ve mutluluğun kaynağı, 
müminlerin birbirlerine karşı iyi niyetle-
rinin bir göstergesidir. Daha da önemlisi 
kardeşlik hukukunun bir gereğidir.

Ne yazık ki bu yüksek değer, 
modern zamanlarda önem ve değerini 
yitirmeye başladı. Toplum hayatından 
fert ve aileye, kitle iletişim araçlarından 
sanal ortamlara kadar pek çok alan-
da selam ve barış dili yerine çatışma 
ve kavga dili egemen olmaya başladı. 
Tanışma ve bilişmenin en güzel yolu 
olan selam ve barış dili, ötekileştirme, 
ayrıştırma ve farklılıkları tek tipleştirme 
ya da yok etme girişimlerinin etkisiyle 
büyük yara aldı. İnsanlık selam ve ba-
rış dilinden gün geçtikçe uzaklaşmaya, 
esenliğe sırt çevirmeye başladı.

Diğer taraftan dünyevileşme ve 
bireysellik giderek ön plana çıkmaya 
başladı. İnsanlar, kalabalıklar içinde yal-
nızlaştı. Mahallelerin, sokak ve caddele-
rin aile sıcaklığını aratmayan o dostane 
ilişkileri kaybolmaya yüz tuttu. İnsanlar 
birbirine yabancılaştı. İlişkilerde sami-
miyetsizlik ve güvensizlik yaygınlaştı. 
Selam ve selamlaşma kültürünün top-
lumsal hayattaki varlığı ve görünürlüğü 
azaldı. Artık insanlar bırakın tanımadığı 
insanlara selam vermeyi tanıdıklarını 
bile görmezden gelmeye başladı.

Oysa selam; barış, esenlik, güven, 
emniyet, huzur ve mutluluk temelleri 
üzerine bina edilen İslam’ın rahmet yük-
lü evrensel mesajlarıyla hayat bulmaktır. 
Nihayetinde barış ve esenlik yurdu olan 
“daru’sselam”a, cennet ve cemalullaha 
ulaşmaktır. Bu da ancak bu dünyayı se-
lam ve selamet yurduna dönüştürmek 
için çaba harcamakla mümkündür.

Selam, kardeşine dost olduğunun, 
kendisinden ona asla bir zarar gelmeye-
ceğinin, elinden ve dilinden herkesin 
güvende olduğunun sözlü teminatıdır. 
Ancak salt bir söz değil, kardeşinin hâlini 
sormanın, problemini çözmenin, yarası-
na merhem olmanın; dolayısıyla insana 
verilen değerin adıdır.

Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı ve

TDV Mütevelli Heyeti Başkanı
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Yine bu zaman diliminde, 
yurt dışına yönelik eğitim faali-
yetleri çerçevesinde ülkemizde 
okutulacak öğrencilerin seçimleri 
yapıldı.

Büyük bir insanlık ayıbı, 
vahşet ve işkenceyle karşı karşıya 
kalan, korku ve gözyaşları içinde 
yurtlarından olan, eşlerinden, ço-
cuklarından ayrı düşen, camileri, 
evleri yakılan Arakanlı Müslüman 
kardeşlerimiz için başlattığımız 
yardım kampanyası çerçevesin-
de toplanan yardımlar, Vakfımız 
ekipleri tarafından Arakan’a ulaş-
tırıldı.

İç savaş ve yoksulluk içeri-
sinde yaşam mücadelesi vererek 
hayata tutunmaya çalışan Malili 
Müslümanlara halkımızın yardım-
ları ulaştırıldı. 

Haber Bültenimizin bu sa-
yısında geniş özetini bulacağınız 
Vakfımızın faaliyetlerine katkıda 
bulunan hayırseverlerimize şük-
ranlarımı sunarken, aziz milleti-
mizi en derin duygularla selamlı-
yorum.

Önümüzdeki sayıda buluş-
mak dileğiyle. 

M anevi hayatımızı canlandı-
ran, bizleri birbirimize daha 
da yaklaştıran feyiz ve bere-

ket yüklü üç ayları bizlere yaşatan, 
ardından Bayrama eriştiren Allah’a 
hamdolsun.

Değerli Dostlar;
Müslüman alemi olarak üç ay 

süresinde Regaip ve Miraç kandille-
rini içinde barındıran Recebi, Berat 
Kandilini içinde barındıran Şabanı ve 
Kur’an-ı Kerimin ifadesiyle bin aydan 
daha hayırlı bir geceyi; Kadir Gecesi-
ni içinde barındıran Ramazan ayını 
idrak ederek manen bereketli günler 
yaşadık. Millet olarak da bu mübarek 
gün ve gecelerin anlam ve önemine 
uygun hayırlı ve bereketli faaliyetler-
de bulunduk. Bu feyizli günlerde bir 
yandan ülkemizdeki fakir ve muh-
taçların yardımını koşarken, dünya-
nın diğer uçlarındaki kardeşlerimizi 
de unutmadık, onların da yaralarını 
sarmak için millet olarak tek vücut 
halinde seferber olduk.

Milletimizin hayra uzanan 
eli olan Türkiye Diyanet Vakfı da 
hayırhâh insanımızın bu güzel faa-
liyetlerine maddi ve manevi olarak 
aracılık ederek bu manevi iklimde 

üzerine düşen görevi yerine ge-
tirmeye çalıştı.

Bu mübarek atmosferde 
okuma-yazma, klasik Türk sanat-
ları, el sanatları ve çeşitli beceri 
kurslarımızdaki kursiyerlerimizin 
hazırladıkları el emeği göz nuru 
eserlerin sergilendiği bir sergi 
açıldı ve geliri ihtiyaç sahibi öğ-
rencilere harcandı.

Ramazan ikliminde illerde 
düzenlediğimiz ve her kesimden 
insanın katıldığı iftarlarımızda, 
dostluk ve kaynaşmanın örnekleri 
sergilendi.

Bu feyizli atmosferde, Rama-
zanların vazgeçilmez kültürel bir 
parçası haline gelen Türkiye Kitap 
ve Kültür Fuarlarının 31’incisi İs-
tanbul ve Ankara’da düzenlendi.

Bu anlamlı faaliyetler çerçe-
vesinde Kocatepe Camii altında 
kurulan iftar sofrasında her gün 
yaklaşık 2.000 kişiye iftar yemeği 
verildi.

85 farklı coğrafyadan getirip 
ülkemizde eğitim-öğretim gör-
melerini temin ettiğimiz konuk 
öğrencilerimiz tarafından düzen-
lenen “Kültür Şöleni” düzenlendi.

İsmail PALAKOĞLU
Genel Müdür
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insanlar ilgi gösteriyor. İnsan 
hakları örgütleri ve uluslara-
rası kuruluşların, en küçük bir 
sorun çıktığında sahip çıktığı 
mazlumlar var. Bir de öyle 
mazlumlar var ki, dünyanın 
gözlerinden uzak! Kimse on-
lara sahip çıkmıyor. Biz, bura-
da yaşayan topluluğun evlen-
me haklarının, çocuk sahibi 
olma haklarının engellendi-
ğini,  vatandaş olma hakkına 
dahi sahip olmadıklarını yeni 
öğreniyoruz.”

“Yanı başımızdaki 
fakirleri de 

unutmayalım”

Diyanet İşleri Başkanı Gör-
mez, geçen yıl gerçek-

leştirilen Somali kampanyası 
sonrasında bazı basın organ-
larında dile getirilen “Kendi 
ülkemizde de fakirler, yoksul-

 “Mazlumlar
arasında
  fark var”

Diyanet İşleri Başkanı Gör-
mez, Arakan’da yaşanan 

soykırıma uluslararası alanda 
yeterince ilgi gösterilmedi-
ğini vurguladı.  Arakan’daki 
Müslümanların asırlardır çok 
büyük sıkıntılar çektiğini söy-
leyen Başkan Görmez, şöyle 
konuştu: “Üzülerek belirte-
yim ki bir haftadır Myanmar 
ve Bangladeş’teki yetkililerle 
yaptığımız görüşmeler ne-
ticesinde, buradaki Müslü-
manların çok zor durumda 
olduğunu gördük. Üstelik bu 
sıkıntılar, asırlardır devam 
ediyor. Ancak demek ki dün-
yada mazlumların da arasın-
da farklar oluyormuş. Öyle 
mazlumlar oluyor ki, bütün 
dünya onlara sahip çıkıyor, 

Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından 31 yıldır ara-
lıksız devam eden Tür-

kiye Kitap ve Kültür Fuarının 
Ankara Kocatepe Camii avlu-
sunda yapılan açılış töreninde 
Diyanet İşleri Başkanı ve Tür-
kiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Görmez Arakan Müslü-
manları için yardım kampan-
yası başlattıklarını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, 31. 
Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı 
nın açılışında yapıtığı konuş-
mada kampanya hakkında 
bilgi verdi. 

Geçtiğimiz yıl Somali’de-
ki Müslümanlar için düzen-
lenen yardım kampanyasıyla 
bir milletin açlık ve sefalet-
ten kurtulduğuna işaret eden 
Görmez, bu yıl da Arakan 
Müslümanları için yardım 
elinin uzatılmasını istedi. Di-
yanet İşleri Başkanı Görmez, 
ARAKAN yazıp, 5601’e mesaj 
göndererek veay banka ve 
online hesaplardan kampan-
yaya destek olunabileceğini 
söyledi. 

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı ve

Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı



tandaşların, yanı başlarındaki 
fakirleri de unutmamasını is-
teyerek şöyle konuştu:

“Elbette kendi fakirle-
rimizi ve yanı başımızdaki 
komşumuzu asla ihmal et-
meden dünyanın uzak böl-
gelerindeki bu fakir ve zor 
durumda kalmış, varlık ve 
yokluk mücadelesi içerisinde 
olan kardeşlerimize yardım 
eli uzatalım.”

lar var. Kendi yoksullarımız 
dururken neden uzak yerlere 
yardım gönderiyoruz?” şek-
lindeki eleştirilere de değin-
di. Arakan kampanyasında da 
bu soruların sorulabileceğini 
söyleyen Başkan Görmez, 
şöyle devam etti:

“Her şeyden önce işin 
manevi boyutunun altını çiz-
mek istiyorum. Bizim milleti-
miz her ne zaman dünyanın 

uzak yerlerinde bir fakire yar-
dım ederse Allah’ın milletimi-
ze bereketi çok daha fazla ol-
muştur. Türkiye, geçen sene 
Somali’ye yaptığı yardım 
miktarının kat kat fazlasına 
ve daha büyük bereketlere 
nail olmuştur diye düşünüyo-
rum.”  

Diyanet İşleri Başkanı 
Görmez, Arakan kampanya-
sına destek olmak isteyen va-

9Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni  |

Arakan için ilk bağışı
Başbakan Yardımcıları

Bekir BOZDAĞ, Beşir ATALAY,
Kültür ve Turizm Bakanı 

Ertuğrul GÜNAY ile
Diyanet İşleri Başkanı

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
yaptı.
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halde vaktinde hareket et-
meyerek bu zulmün günlerce 
sürmesine sebebiyet veren 
uluslararası toplum da bu 
mesuliyetten kendisini kur-
taramaz. Onun için diyoruz 
ki yeni bir Srebrenitsa yaşan-
maması için, yeni bir soykı-
rım, vicdanları kanatan bir 
hadise oluşmaması için ulus-
lararası toplumun, BM’nin 
derhal Myanmar’da yaşanan 
bu katliama, zulme ‘dur’ de-
mesi gerekmektedir.’’

Vatandaşları
yardıma çağırdı

Yapılan yardımların belki 
akan kanı durdurmayaca-

ğını, ama diğer ihtiyaçları gi-
derme noktasında önemli bir 
katkı sağlayacağını belirten 
Bozdağ, vatandaşlarımızın 
yardım yapmasını istedi.

seler başka ülkelerde olduğu 
zaman hemen ayağa kalkıyor 
ve onunla ilgili tedbirler alı-
yor. Ama baktığınız zaman 
öldürülen Müslüman olduğu 
zaman bu ayağa kalkma işinin 
epeyce bir zaman aldığını gö-
rüyoruz.’

Bozdağ, uluslararası top-
lumun da buna ses vermesi 
gerektiğini ifade ederek, şöy-
le konuştu.

‘’Bugün Myanmar’da ya-
şanan hadisede bu katliamı 
yapanlar, bu zulmü yapanlar 
birinci derecede mesuldür 
ama bu zulme engel olma 
güç ve kudreti eline olduğu 

“Arakan’da
İnsanlık

Katlediliyor”

Türkiye Diyanet Vakfının 
Arakanlı Müslümanlar için 

başlattığı yardım kampanyası 
için teşekkür eden Bozdağ, 
‘’Dünyanın neresinde bir göz-
yaşı varsa, neresinde bir ça-
resizlik varsa, neresinde bir 
yoksulluk varsa Türkiye her 
zaman orada olmuştur ve bu 
noktada bir tereddüt de gös-
termemiştir’’ dedi.

Bozdağ, uluslararası top-
luma da seslenerek, şöyle ko-
nuştu:

‘’Arakan’da insanlık kat-
lediliyor, Arakan’da büyük bir 
insanlık suçu işleniyor. Ulus-
lararası toplum, benzer hadi-

Bekir BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

GÜNDEM



11Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni  |

Türkiye Diyanet Vakfı
ARAKAN’da



geçmeye çalışıyor. Canlarını 
tehlikeye atarak Bangladeş’e 
geçmeyi başaran bazı Ara-
kanlıların da çileleri maale-
sef bitmiyor. Yoğun bir şekil-
de yağan muson yağmurları 
kamplarda ve kamp dışında-
ki sığınmacıların hayatlarını 
tehdit ediyor. Nitekim gıda, 
barınma ve sağlık gibi yaşa-
ma dair ihtiyaçlarının hiçbiri 
karşılanamıyor.

Diyanet İşleri Başkan-
lığı ve Türkiye Diyanet Vak-
fının ortaklaşa yürüttüğü 
organizasyon çerçevesinde 
Arakanlı mültecilere ulaşı-
larak, günlük hayat içinde 
ihtiyaç duyulan gıda madde-
leri mağdur olan mültecilere 
dağıtıldı. 

Korku ve gözyaşları için-
de yurtlarından olan, 
eşlerinden, çocukla-

rından ayrı düşen, camileri, 
evleri yakılan ve işkencelere 
maruz kalan, tüm dünyanın 
sessiz kaldığı Arakanlı Müs-
lüman kardeşlerimize yardım 
etmek amacıyla Diyanet İş-
leri Başkanlığı öncülüğünde 
Türkiye Diyanet Vakfı tara-
fından 27.07.2012 tarihinde 
“Arakan’a Yardım Kampanya-
sı” başlatıldı.

Tarihi süreçte birçok de-
falar katliama maruz kalan 
Arakan halkının çilesi bitmi-
yor. 2012 Haziranında Budist-
lerin Müslümanlara saldırma-
larıyla dünya ve ülkemiz ka-
muoyunda genişçe yer bulan 

Arakan’daki Müslümanların 
çilesi geçmişten günümüze 
devam ediyor. Tarihinde bir-
çok defalar saldırılara, dini, 
siyasi, etnik ayrımcılıklara 
maruz kalan Arakan halkının 
mağduriyeti her geçen gün 
daha da artıyor. İnsan hakla-
rının ihlal edildiği ve sosyal 
haklarının dahi ellerinden 
alındığı Arakan’da bölge halkı 
çaresiz ve sahipsiz.

Arakan halkının yaşa-
dığı insani drama duyarsız 
kalmayan Türkiye Diyanet 
Vakfı Bangladeş’teki Arakanlı 
mültecilere ulaşarak yardım 
çalışmalarına başladı. İn-
sani krizin yüksek seviyede 
olduğu Bangladeş sınırında 
binlerce insan Bangladeş’e 
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Arakan’da yaşanan şu 
an ki insani trajedi hiç 
şüphesiz bugün başla-

madı. 1784 yılından bu yana 
Arakan’da yaşayan Müslü-
man halka karşı hak ihlalle-
ri yaşandı. Haziran 2012’de 
Arakan’da başlayan şiddet 
olayların arka planını ve Ara-
kan Müslümanlarının maruz 
kaldığı hak ihlallerini gözler 
önüne sermektedir. Bangla-
deş – Burma sınırında kuzey 
güney doğrultusunda 50 bin 
metre karelik bir yüzölçüme 
sahip olan Arakan köklü bir 
tarihe sahiptir. İslam’ın Ara-
kan ulaşması ise Arap taciler 
vasıtasıyla 8 yy’da olmuştur. 
15 yy’da Kral Narameikla’nın 
İslam’ı seçmesiyle Arakan İs-
lami Krallığı kurulmuştur. 
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hingya Müslümanlarının yerli 
olmadıklarını savunan darbe-
ci rejim onları tamamen sin-
dirme politikası gütmüştür. 
Bu uygulamalardan güç alan 
Budist Rakhineler Müslüman 
Rohingyaları ezmeye, dışla-
maya, sindirmeye çalışmış 
kimi zamanda katletmiştir. 
Askeri rejimin “Göçmen So-
ruşturma Operasyonu” adını 
verdiği operasyonla birçok 
Müslüman yasal olmayan 
göçmen statüsüne sokularak 
tutuklanmış ve vatandaşlık-
tan çıkarılmıştır. Bugün halen 
Arakan Müslümanları vatan-
daşlık statüsüne sahip de-
ğillerdir. 1978 yılındaki “Kral 
Dragon Operasyonu” ile Müs-
lümanlara gözdağı verilmeye 
devam edilmiş ve Akyab’ta 

yılında artık iki halk arasın-
daki çekişme, yerini şiddete 
bırakmış, masum Müslüman 
halk 28 Mart 1942’de Rakhi-
nelerin ilk saldırısına maruz 
kalmıştır. Çanbili köyünde 
yaşayan bu saldırıda 150.000 
Müslüman kadın-erkek, yaşlı-
genç demeden acımasızca 
katletdilmiştir. 1954 yılına 
kadar biraz güç toplayan 
Müslümanlar Burma ordu-
sunun Muson operasyonu 
verdiği başka bir saldırıyla 
karşılaşmışlar yine Müslüman 
mücahitlere yardım ettiği ge-
rekçesiyle binlerce sivil katle-
dilmiştir. 1962 yılındaki askeri 
darbeyle zengin Müslüman-
lar mercek altına alınarak 
Müslümanların tüm mal var-
lıklarına el konulmuştur. Ro-

Müslümanların zülme 
ilk maruz kalmaları 1784 yı-
lında başlayan İngilizlerin 
Burma işgaliyle olmuştur. O 
dönemde zulüm gören birçok 
Müslüman Hindistana göç 
etmek zorunda kalmıştır. Bu 
zulümden nasibini alan Bu-
dist Rakhineler de olmuştur. 
1826 yılında tamamen gücü 
ele alan İnglizler 19 yy’a ka-
dar barış içinde yaşamayı ba-
şaran iki yerli halk (Rakhine-
ler ve Müslümanlar) arasında 
Müslümanların Budistler için 
büyük bir tehlike olduğunu 
söyleyerek ilk fitneleri baş-
latmışlardı. Müslümanlar en-
gellenmezse Budistleri yok 
edeceklerini halk arasında 
yaymışlardı. İngilizlerin bu 
propagandası sayesinde 1942 

GÜNDEM



İnsani Durum
Binlerce Arakan’lı Müslüman 
yaşanan olaylar nedeniyle 
Bangladeş’e sığınmak istemiş-
ler fakat Bangladeş tarafın-
dan farklı gerekçelerle kabul 
etmemiştir. Ayrıca yağan yağ-
murlar göç etmek isteyenlere 
engel olurken, Bangladeş’teki 
kamplarda insani yardım mal-
zemelerine duyulan ihtiyaç 
her geçen gün artmaktadır. 
Sağlıksız koşullarda kamp-
larda yaşayan Arakanlıların 
temel ihtiyacı, günlük gıda 
malzemesi ve şiddetli yağışlar 
sebebiyle oluşan sellerden 
korunacak barınaklardır. 

İhtiyaç
Malzemeleri

a) Başta Pirinç olmak üzere 
kuru gıda ürünleri

b) Barınma araç gereçleri 
c) Mutfak araç gereçleri
d) Temizlik ve hijyen mal-

zemeleri 
e) İlaç ve sağlık malzeme-

leri

Bangladeş’teki
Kamplar

1) Nayapara Mülteci Kam-
pı: Birleşmiş Milletlerce 
tanınan 10 bin mülteci 

2) Kutupalong Mülteci 
Kampı: 12 bin mülteci 

3) Leda Mülteci Kampı: 13 
bin mülteci 

4) Nayapara gayrı resmi 
kampında 95 bin kişi ya-
şamaktadır. 

yaşanan katliamlar sonucu 
300.000 civarında Arakanlı 
Bangladeş’e göçe zorlanmış 
ve bunların büyük bir çoğun-
luğu halen sağlıksız kamp ko-
şullarında yaşamaya devam 
etmektedir.

Bu yaşananlar nedeniyle 
mültecilik statüsü tanınan ya 
da tanınmayan 200.000 Ara-
kanlı Müslüman Pakistan’da, 
500.000 kadarı da Suudi Ara-
bistan’dadır. 

Neden Tüm Bunlar?
Şiddetli bir şekilde uygun-
lanan operasyonların temel 
amacı Arakan’ın Budisletşti-
rilmesi, bölgedeki Müslüman 
izlerini silmek, Müslümanla-
rı göçe zorlamak, Budist bir 
devlet kurmak, köylüleri yer-
lerinden kovarak Budist yer-
leşimcileri yerleştirmektir. 

Sayısı bilinmeyen yüz 
binlerce Müslüman katledil-
miştir. Hukuksuz tutuklama, 
işkence ve kötü muamele, 
dini ve etnik ayrımcılık, va-
tandaşlıktan çıkarılma, yeni 
yerleşim inşası ve Müslü-

manların yerlerinden edil-
mesi, kimlik kartları olma-
sına rağmen seyahat engeli 
çıkarılması, evlilik yasağı, ev-
lenmelerine resmi engeller 
çıkartılması, Müslümanların 
çoğalmasına engel, Müslü-
manların sahip oldukları tüm 
tarihi ve kültürel miraslarının 
yok edilmesi, Müslümanların 
karşılaştığı problemlemler-
den sadece bir kaçdır. 

Son Yaşananlar
3 Haziran 2012’de Budist 
Rakhinelerin Müslümanların 
seyahat ettiği bir otobüse sal-
dırarak 10 Müslümanı öldür-
mesiyle başlayan olaylar git 
gide artarak Müslümanların 
sistemli bir şekilde katledil-
mesi ve göçe zorlanması şek-
linde devam etmektedir. BM 
verilerine göre bugüne kadar 
73.637 kişi yerinden edilmiş 
ve kamplarda yaşamaya mec-
bur bırakılmışlardır. Bundan 
sonraki süreçte gerekli mü-
dahalenin yapılmaması duru-
munda bu sayının artmasın-
dan endişe edilmektedir. 
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nı Kadir Topbaş, İstanbul Müftüsü 
Doç. Dr. Rahmi Yaran, Gazikent 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbra-
him Özdemir, Türkiye Diyanet Vak-
fı Genel Müdürü Süleyman Necati 
Akçeşme, Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail Palakoğlu, ilçe müftüleri, ya-
yıncılar ve kalabalık bir vatandaş 
topluluğunun katıldığı törenle ger-
çekleştirildi.

okuma oranımız ne milletimize, 
ne tarihimize, ne kültürümüze, ne 
medeniyetimize yakışmıyor. Bugün 
üretilen kitapların, bütün dünyada 
üretilen kitapların % 73’nün sade-
ce 15 batı ülkesinde olması, bütün 
dünyayı ve başta Müslümanları 
düşündürmesi gerekiyor. Oku! em-
riyle başlayan bir kitabın mensup-
larına bu okuma oranı yakışmıyor.” 
dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı reh-
berliğinde Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından organize 

edilen ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından desteklenen 31. 
Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, İs-
tanbul Beyazıt Meydanı’nda açıldı.

31 yıldır Ramazanın vazge-
çilmez bir klasiği haline gelen ve 
son üç yıldır Beyazıt Meydanı’nda 

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si Kültür A.Ş.’nin katkılarıyla 
gerçekleştirilen Türkiye Kitap 
ve Kültür Fuarının açılışı, Di-
yanet İşleri Başkanı ve Tür-
kiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Görmez, İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başka-

Konuşmasında kitap 
okumanın önemine değinen 
Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
ülkemizde kitap okuma ora-
nının düşük olmasının me-
deniyetimize ve kültürümüze 
yakışmadığını belirterek “Ge-
rek millet olarak, gerek Müs-
lümanlar olarak bilgi üretme 
gücümüz, kitap basma ve 
yayınlama oranımız, kitap 
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Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı

Mütevelli Heyeti Başkanı

Törende bir konuşma yapan Di-
yanet İşleri Başkanı ve Vakfımız 

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, Ramazan-ı Şeri-
fin tüm İslam dünyasına hayırlı ol-
ması temennisinde bulundu. 



Bilgiyi
evrenselleştiremiyoruz

Önemli meselelerden biri-
nin de ürettiğimiz bilgiyi 

Evrenselleştirmememiz oldu-
ğunu belirten Mehmet Gör-
mez, bilgi üretiminde eksiklik-
lerimiz olduğunu ifade ederek 
“Bilgi üretiminde eksiklerimiz 
var, ürettiğimiz bilginin kalite-
sinde eksiklerimiz var. Şöyle 
bir düşünelim: Son yıllarda 
tefekkür kaynaklarımız artıyor 
mu azalıyor mu? Özellikle dinî 
tefekkür alanındaki düşünce 
üretimimiz ne kadar artıyor? 
İlâhiyat fakültelerimiz çoğalı-
yor, profesörlerimizin, hocala-
rımızın sayısı artıyor, eli kalem 
tutan yazarlarımızın sayısı ar-
tıyor ancak ürettiğimiz bilginin 
kalitesine baktığımız zaman 
olmamız gereken yerde deği-
liz. Hatta duygu kaynaklarımızı 
da gözden geçirmemiz lazım. 

Bilgi, ahlâktır,
sorumluluktur

Dünyada bilginin bir güç 
olarak nitelendirildiği-

ni, bizde ise bilginin; gücün 
yanı sıra ahlak ve sorumluluk 
da olduğunu belirten Prof. 
Dr. Mehmet Görmez “Lond-
ra Üniversitesinin girişinde 
bir cümle var: ‘Bilgi güçtür!’ 
Evet, bilgi güçtür, ama bizim 
kültürümüzde, bizim mede-
niyetimizde bilgi, sadece güç 
değildir. Hele hele başkalarına 
egemenlik sağlamak, üstünlük 
taslamak üzere kullanılan bir 
güç, hiç değildir. Bizde bilgi, 
ahlâktır, sorumluluktur. Bizde 
bilgi, zihnin gücü olduğu ka-
dar, kalbin, yüreğin de gücü-
dür. Bilgi, sadece üretmek için, 
sadece güce dönüştürmek 
için üretilmez. Nice bilgiler var 
ki, cehaleti artırır, nice bilgiler 
vardır ki ilmi artırır. Enformas-
yon çağında yaşıyoruz, ama 
aynı zamanda enformasyonun 
insanı bilgiden uzaklaştırdığı 
ve zaman zaman da cehaletini 
artırdığı bir çağda yaşıyoruz. 
‘Oku!’ emriyle başlayan bir ki-
tabın mensuplarına bu okuma 
oranı yakışmıyor.” dedi.

Üretilen bilgilerin
niteliği açısından da

olmamız gereken 
yerde değiliz

Üretilen bilginin niteliği ve 
kalitesinin büyük önem 

arz ettiğini vurgulayan Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, üretilen 
bilginin niteliği üzerinde yeni-
den düşünmemiz gerektiğine 
dikkat çekerek “Ürettiğimiz 
bilginin niteliği ve kalitesi 
önemli bir husustur. Bu, son 
derece büyük önem arz edi-
yor. Hele hele konu, yaratıcı-
mızla ilişkimizi tanzim eden, 
insanlarla, varlık âlemi ile 
olan ilişkilerimizi tanzim eden 
dinimiz olunca üzerinde çok 
daha hassasiyetle titreme-
miz gerekiyor. Hiçbir kitapta 
hikmetsiz bir tek kelimenin, 
hikmetsiz bir tek cümlenin 
olmaması gerekiyor. Bilginin 
niteliği bakımından da yayın-
larımızı gözden geçirdiğimiz-
de üzüntüyle belirtelim ki ol-
mamız gereken yerde değiliz. 
Bilhassa dinî yayınlar alanın-
da ürettiğimiz bilginin niteliği 
üzerinde yeniden düşünme-
miz gerekiyor.” dedi.
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leceğe atılmış bir mektuptur. 
Biz kitaplarımızı yazarken bu-
günü değil, geleceği düşüne-
lim.” dedi.

Herkes yakınlarına
kitap hediye etmeli

Yayınevlerinin desteklen-
mesinin de gerekliliği üze-

rinde duran Prof. Dr. Mehmet 
Görmez “Yayınevlerinin des-
teklenmesi gerekiyor. Böyle 
bir ortamda yayınevlerinin ki-
tapta ve sözün gücünde ısrar 
etmeye çalışması ve bize kitap 
üretmeye devam etmeleri, 
her türlü takdirin fevkinde bir 
iştir, bir davranıştır. Onun için 
herkesin yayınevlerine destek 
olması ve sahip çıkması ge-
rekir. Onun için ben herkesi 
kitap okumaya ve dostlarına 
kitap hediye etmeye davet 
ediyorum. Herkes dostuna bir 
kitap hediye etmeli.” dedi.

30 yıl önce bu memleketin 
bütün duygularına kaynaklık 
eden eserleri hepimizin dün-
yasında hala klasik bir değer 
taşıyan nice şairlerimiz, yazar-
larımız olmuştur. Ancak son 
yıllarda tüm bunlarda bir azal-
ma olduğu gözlenmektedir. 
Bilgi üreten insanların sayısı 
arttıkça bilgimizin kalitesinde 
bir azalma olduğunu, tefek-
kür kaynaklarımızın azaldığı-
nı hissediyorum. Dolayısıyla 
tefekkür, bilgi ve duygu kay-
naklarımızı yeniden gözden 
geçirmeye hepimizin ihtiyacı 
var. Kısacası, ürettiğimiz bilgiyi 
evrenselleştiremiyoruz. Bilgi 
bizde kalıyor, kitap bizde kalı-
yor. İslâm dünyasında yayınla-
nan nice kitaplar dilimize çev-
riliyor, ama bizim kitaplarımız 
başka dillere çevrilmiyor. Ya-
hut başka dünyalar, bizim bil-
gimize ve bilgi kaynaklarımıza 
müracaat ederek onları kendi 
dünyalarına tercüme etmek 
durumunda kalmıyorlar. Bu da 
bizim bir eksiğimiz.” dedi.

Her kitap
geleceğe atılmış
bir mektuptur

Birikimin gelecek kuşaklara 
aktarılabilmesi için üreti-

len kitapların orijinallerinin 
yanı sıra elektronik kitaba dö-
nüştürülmesinin de gerektiği-
ne vurgu yapan Mehmet Gör-
mez, çağımızda dijital ortam-
da elektronik kitap dönemi-

nin başladığına dikkat çekerek 
“Bu, gerçekten çok ciddi bir 
konudur. Artık bütün gençle-
rimiz ve gelecek kuşaklarımız 
elindeki telefonlarla, iPad’ler-
le, bilgisayarlarla daha çok sa-
nal ortamda kitapla ve bilgiy-
le buluşmanın yolları içinde. 
Bu yüzden elektronik kitaptan 
sarfı nazar etmemiz mümkün 
değil, ancak dokunduğumuz 
ve kâğıt kokusunu hissettiği-
miz kitap dönemini de asla 
bitirmememiz gerekir. Bunun 
için çok önemli çalışmalar ya-
parak en azından ürettiğimiz 
bu kitapların elektronik kita-
ba dönüşmesinin de yollarını 
açmamız lazım. Elektronik or-
tamda üretilen kitaplara ge-
lecek kuşakların çok rahat bir 
şekilde ulaşması zorunludur. 
Bu, önem arz ediyor. Merhum 
Cemil Meriç her kitabı gelece-
ğe atılmış bir mektup olarak 
değerlendirir. Her kitap, ge-
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Kitap okuma alışkanlı-
ğının gelişmesi için örnek ol-
ması gerektiğini belirten Kadir 
Topbaş, “Başta çocuklarımız 
ve gençlerimizin kitapla olan 
iletişimi mutlaka kurdurmalı-
yız. Önce aile bireylerinin ki-
tap okuması gerekiyor. Çünkü 
çocukların örnekleri aile bi-
reyleridir. Aile bireyleri kitap 
okumuyorlarsa, nesillerini ki-
tap okuyor hale getiremezler. 
Bu sebeple kitap okuma alış-
kanlığının aileden başlatılması 
gerekiyor. Günümüzde bilgi 
ve teknolojinin dorukta ol-
duğu bir dönemde yaşıyoruz. 
Dünyamızda artık bütün bilgi-
lere anında ulaşabilme imkânı 
ve fırsatı var. Bilgiler artık avu-
cumuzun içerisinde, anında 
dünyanın her yerine ulaşabi-
liyorsunuz. Fakat kitap sayfa-
larının özelliği farklı bir şey, 
dokunmak kokusunu almak 
başka bir duygu, bu sebeple 
bu kitap fuarını bu açıdan çok 
önemli buluyorum.” dedi.

İstanbul’un farklılıkları 
bir arada yaşatma geleneği 
olan ve Osmanlıyla birlik-
te gerçek anlamda dünyada 
hoşgörü ve barış kenti olarak 
görülen bir şehir olduğunu 
belirten Kadir Topbaş, “So-
kaklarında camisiyle, sinago-
guyla, kilisesiyle insanları bir 
arada yaşatmasını bilen ve 
dünyaya örnek olan bir şe-
hirdir İstanbul, bu da İslam’ın 
vermiş olduğu bir hoşgörü-
nün yansımasıdır.” dedi.

Bir toplumun gücünün 
insan sayısı ile ölçülmediğini, 
tam tersine yetişmiş insan 
gücüyle ölçüldüğünü belirten 
Topbaş, “Bizim zaten kültürü-
müzde ve inanç dünyamızda 
oku emriyle başlayan bir ge-
leneğe sahibiz. Bir günü diğer 
günden farklı olma anlayışına 
sahibiz. Bizlerin kitap dostu 
olmamız gerekirken, maale-
sef kitap okuma sıralamasın-
da dünyada 231. sıralardayız, 
çok gerideyiz.” dedi.

Kadir TOPBAŞ
İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanı

Ramazanın İstanbullulara 
ve tüm İslam alemine ha-

yırlar getirmesini dileyerek 
konuşmasına başlayan Kadir 
Topbaş, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Rama-
zan münasebetiyle düzenle-
nen etkinlikleri anlattı.

İstanbul’un medeniyet-
lerin ve kıtaların buluştuğu 
bir şehir olduğunu belirten 
Topbaş, İstanbul’un medeni-
yetler dünyasında önemli bir 
yerinin bulunduğuna ve bu 
şehirde yaşamanın önemli ol-
duğuna dikkat çekerek “2000 
yıllık ipek yolunun geçtiği ve 
gerçekten Napolyon’un dediği 
gibi “dünya tek devlet olsaydı, 
başkent İstanbul olurdu.” de-
diği böyle bir kentte yaşama-
nın gururunu yaşıyoruz. Kat-
manlarında birçok medeniyet 
izleri taşıyan, Osmanlı döne-
minde de Türk’ün ve İslam’ın 
gücünün bulunduğu bu şehir-
de bulunmaktayız.” dedi.

KÜLTÜR



ti Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, Türkiye Diyanet Vak-
fı Genel Müdürü Süleyman 
Necati Akçeşme, siyasi parti 
temsilcileri, yayıncılar ve ka-
labalık bir topluluk katıldı.

ni bilerek dünyaya bakıyoruz. 
Kitapla halkımızı tanıştırma 
gayretlerinin yayılarak devam 
etmesini de bütün içtenli-
ğimizle temenni ediyoruz.” 
dedi.

Geleneksel hâle gelen 
fuara Ankara’da 53 stantta 
65 yayınevinin katıldığını ve 
fuarın 14 Ağustos 2012 ta-
rihine kadar açık kalacağını 
belirten Akçeşme İstanbul ve 
Ankara’daki fuarların 11.00-
24.00 saatleri arası kitap 
dostları tarafından ziyaret 
edilebileceğini sözlerine ek-
ledi.

31 yıldır Ramazan’ın 
vazgeçilmez bir 

klasiği haline gelen Tür-
kiye Kitap ve Kültür Fuarı 
Ankara’da düzenlenen bir 
törenle açıldı.

Törene Başbakan Yar-
dımcısı Beşir Atalay ile Bekir 
Bozdağ Kültür ve Turizm Ba-
kanı Ertuğrul Günay, Diyanet 
İşleri Başkanı ve Türkiye Di-
yanet Vakfı Mütevelli Heye-

Programın açış konuşmasını 
Türkiye Diyanet Vakfı Ge-

nel Müdürü Süleyman Necati 
Akçeşme yaptı, kitap ve kül-
tür fuarının 31 yıldır aralıksız 
devam ettiğini belirten Ak-
çeşme, “Vakfımız tarafından 
Ramazan ayının manevi ikli-
minde İstanbul ve Ankara’da 
organize edilen ve bütün 
yayın dünyasını kapsayan bu 
fuarın çok önemli bir kültür 
görevini yerine getirdiğine 
inanıyoruz. Çünkü biz ilk emri 
oku ile başlayan bir inancın 
mensupları olarak kitabın, 
okumanın ve bilginin önemi-
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Ürettiğimiz bilgi
evrenselleşemiyor

Herkesin yakınlarına birer kitap 
hediye etmesi tavsiyesinde bu-

lunan Başkan Görmez, “Birer kita-
bı kendi paramızla satın alalım ve 
dostlarımıza hediye edelim. Kitap-
çı, yayıncı dostlarımızı yalnız bırak-
mayalım. En güzel hediye şüphesiz 
kitaptır.

Bizim ürettiğimiz bilginin he-
nüz yeterince evrenselleşememesi. 
Biz kitap yazıp bilgi üretiyoruz, ama 
bu bilgiler Türkiye sınırları içerisin-
de kalıyor, onların yabancı dillere 
çevrilmemiş olması büyük bir ek-
siklik. Bizim ayrıca burada yayınla-
dığımız kitapları dünyanın bütün 
dillerine çevirerek dünya ile buluş-
turmamız gerekiyor. Çünkü başka 
dillerden tercüme ediyoruz, ama 
başka dillere kendi kitaplarımız ter-
cüme edilmiyor. Ben başka dillere 
tercüme edilmeye hak eden yüz-
lerce binlerce yayınımız olduğuna 
inanıyorum. Biz hem başkanlık ola-
rak hem vakıf olarak buna öncülük 
yapmak istiyoruz.” dedi.

mın bize kazandırmak istediği 
hedefe çok iye yürümediğimiz 
ortaya çıkıyor.” dedi.

Elektrononik bir çağ-
da yaşadığımızı ve kitabın 
ötelendiği bir dönemden 
geçtiğimizi belirten Görmez 
“İnsanların daha çok görsel 
malzemeye önem verdiği bir 
dönemde yaşıyoruz, ancak 
yayınevleri kitaba önem ver-
meye devam ediyor ben de 
kitaba önem verenlerdenim. 
Kitabın o kokusu, cildi daha 
güzel. Bu şu anlama gelmiyor. 
Elektronik ortamda sanal or-
tama yönelen gençlerimize 
hitap etmeyeceğimiz anlamı-
na da gelmiyor. Bizim bütün 
kitaplarımızın aynı zamanda 
sanal ortama da yüklenmesi 
gerekiyor. Büyük bir müjde 
vereyim. İslam ansiklope-
disini çok hızlı bir şekilde 
elektronik ortama aktarmaya 
başladık. İki cildi daha bittiği 
zaman inşallah elektronik or-
tamda da bütün okuyucuları-
mızla paylaşacağız.” dedi.

Fuar
kitapla mabedi

buluşturan
bir gelenektir

Türkiye Kitap ve Kültür Fuarının 
31 yıldır kitapla mabedi buluş-

turan bir gelenek olduğunu belirte-
rek konuşmasına başlayan Diyanet 
İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, buna karşılık 
insanlarımız okuma noktasında ye-
terli seviyede olmadığına dikkat çe-
kerek “Üzülerek belirteyim ki “Oku” 
diye başlayan bir kitabın mensupla-
rı olarak çok az okuyoruz. Dünyaya 
baktığımız zaman dünyada üretilen 
kitapların yüzde yetmişinin sadece 
gelişmiş 18 ülkede okunuyor olması 
son derce üzüntü vericidir. Sadece 
millet olarak bizim değil İslam dün-
yasının özellikle kitap okuma oranı 
ile başka dünyaların kitap okuma 
oranlarını karlaştırdığımızda isla-

KÜLTÜR

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı

Mütevelli Heyeti Başkanı



sayısı 166’ya çıktı üniversitelerimiz 
bulunduğu her ilde bir kandil gibi 
etrafını aydınlatacaktır.” dedi.

“Kitap okuma alışkanlığı ka-
zandırma noktasında Diyanet İşleri 
Başkanlığı, din görevlileri ve vaizler 
ile önemli bir adım atabilir” diyen 
Bozdağ, “Biz her zaman kitabı sev-
diren adımları atmaya çalışmalı-
yız.” dedi.

İslamın doğru anlaşılması ve 
anlatılması için okumanın gerek-
liliği üzerinde duran Bekir Boz-
dağ, “İslamın doğru anlaşılması ve 
doğru anlatılması, İslamın temel 
kaynaklarına inerek insanların bu 
dinin ne söylediğini öğrenmesi ile 
doğrudan alakalıdır. Eğer Müslü-
manlar kitaplardan dinini öğrene-
bilirlerse o zaman din konusunda 
bilgi sahibi olmadan ahkam kesen-
ler bu memlekette itibar görme-
yecektir. Bu sebeple okuyanın ço-
ğalması dinin doğru anlaşılmasına 
büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.

Kitapla buluşmak
bir zenginliktir

Türkiye Diyanet Vakfına, fuara 
iştirak eden yayınevlerine te-

şekkür ederek konuşmasına başla-
yan Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ, insanın kitapla buluşmasının 
bir zenginlik olduğunu belirterek 
“Kitapla bulaşmak bizi zenginleş-

tirecek, her alanda güçlen-
direcektir. Çünkü kitap bizi 
dünyaya ulaştıracak, dünyayı 
ve dinimizi doğru anlamamızı 
sağlayacaktır.” dedi.

İslam dinin kitaba, oku-
maya ve okutmaya çok bü-
yük değer verdiğini bilmenin 
önemli olduğunu dile getirin 
Bozdağ “İlk emri oku olan 
bir din, öbür taraftan da bi-
lenlerle bilmeyenler bir olur 
mu, diyen bir ayırıma giden 
ve bilmenin önemine vurgu 
yapan bir anlayışın mensubu-
yuz. Onun için biz bilenlerden 
olmalıyız.” dedi.

Hükümet olarak eği-
tim ve okuma alanında 
önemli adımlar attıklarını 
belirten Bekir Bozdağ bu an-
lamda ülke genelinde üniver-
site sayısını 166’ya çıkardık-
larını ifade ederek “Şu anda 
Türkiye’nin 72 olan üniversite 
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Son yıllarda birçok alanda ol-
duğu gibi kitap alanında da önemli 
mesafeler katedildiğini dile getiren 
Ertuğrul Günay, “2010 yılında 35 
bin çeşit yayımlanırken 2011 yılın-
da 43 bini aştı.

Hem kitap üretmede hem 
de kitabı insanlara ulaştırma-
da önemli mesafeler katettik.” 
dedi.

Konuşmalardan sonra Baş-
bakan Yardımcıları Beşir Atalay, 
Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Güney ile Diyanet 
İşleri Başkanı ve Vakfımız Müte-
velli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Görmez tarafından fuarın 
açılışı yapıldı.

Kitap fuarlarını
önemsiyoruz

Türkiye Diyanet Vakfı Kitap ve 
Kültür Fuarının 30 yılı aşkın bir 

zamandır güzel bir etkinlik olarak 
devam ettiğini belirterek konuş-
masına başlayan Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı olarak kitap fu-
arlarını önemsediklerini ve bütün 
kitap fuarlarına iştirak ettiklerini 
belirterek “Biz Kültür Bakanlığı 
olarak bütün kitap fuarlarında bu-
lunuyoruz. Ancak İslam ülkelerinin 
katılımı ile İstanbul’da uluslararası 
bir kitap fuarının düzenlenmesi 
yerinde olur.” dedi.

İlk emri “Oku”
diyen bir dinin
mensuplarıyız

Toplum olarak okuma nok-
tasında geride kaldığımızı 

dile getiren Bakan Günay “Biz 
ilk emri oku olan bir dinin 
mensuplarıyız, ama okumak-
ta geç kalmış olduğumuz bir 
aşikardır. Geç kalmış olma-
saydık, bugün İslam dünya-
sının öteki bütün medeni-
yetlerin her bakımdan daha 
önünde olması gerekirdi. Bu 
emri ihmal etmenin galiba 
maddi ve manevi sonuçlarını 
aşmaya çalışıyoruz.” dedi.
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Ramazan Boyunca 
açık kalacak sergide Türkiye 
Diyanet Vakfının yurt içinde 
ve yurt dışında gerçekleştir-
diği eğitim, kültür, sosyal ve 
dini hizmetleri ihtiva eden 
fotoğraflar ile kardeşlik, sev-
gi, paylaşma ve selamlaşma 
konulu ayet ve hadisler yer 
alıyor. 

Ankara Kocatepe Camii 
avlusunda 31. Kitap 
Fuarı içeresinde yer 

alan Türkiye Diyanet Vakfının 
sunduğu hizmetleri ihtiva 
eden “Fotoğraflarla 7 Kıtada 
İnsanlığın Hizmetinde” fo-
toğraf sergisi ile kardeşlik 
ve paylaşma konularını ihti-
va eden ayet ve hadislerin 

yer aldığı “Tefekkür Yolu” 
sergisi Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ 
ile Kültür Bakanı Ertuğrul 
Günay, Diyanet İşleri Başkanı 
ve Vakfımız Türkiye Diyanet 
Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez’in kurdeleyi kesme-
siyle açıldı.
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Diyanet İşleri Başkanı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, açılış 
töreni öncesinde Mestanlı 
Aydın Ocağı Kültür Merke-
zinde Bulgaristanlı vatan-
daşların da bulunduğu top-
lantıda soydaşlarla bir araya 
geldi. 

Türkiye Diyanet Vakfı ta-
rafından Bulgaristan’ın 
Kırcaali bölgesinde in-

şası ve restorasyonu tamam-
lanan Mestanlı İmam-Hatip 
Lisesi ve hizmet binaları, Di-
yanet İşleri Başkanı ve Tür-
kiye Diyanet Vakfı Mütevel-
li Heyeti Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez’in katıldığı 
törenle yeniden eğitime ka-
zandırıldı.

Bulgaristan’ın çeşitli 
bölgelerinden ve Kırcaali’den 
çok sayıda vatandaşın yoğun 
ilgi gösterdiği açılış töreni-
ne Diyanet İşleri Başkanlı-
ğı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçi-
si İsmail Aramaz, Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftü-
sü Dr. Mustafa Hacı Aliş ve 
Bulgaristan Dinler Müdürü 
Emil Velinov ile Vakfımız 

Mütevelli Heyeti II. Başkanı 
Mazhar Bilgin, Vakıf Genel 
Müdürü Süleyman Necati 
Akçeşme, Genel Müdür Yar-
dımcıları İsmail Palakoğlu ve 
Mustafa Tutkun, bazı il müf-
tüleri Diyanet İşleri Başkan-
lığı Genel Müdür ve Daire 
Başkanları ile Bulgar yetkili-
ler katıldı. 
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Dr. Mehmet Görmez, konuşması 
sırasında kültür merkezinin duva-
rındaki afişte yer alan İncil’in Luka 
bölümündeki “Vay halinize ki ey 
yasa uzmanları! Bilginin kapılarının 
anahtarını aldınız götürdünüz. Gir-
mek isteyenlere engel oldunuz.” 
ifadesine işaret ederek, “Biz bil-
ginin anahtarını alıp götürmedik. 
Biz, bugün size bilginin anahtarı-
nı alıp getirdik. Biz kimseye engel 
olmuyoruz. Gençlere diyoruz ki, 
bilginin anahtarını getirdik, o hal-
de buyurun, hep beraber bilginin 
kapısından girelim. Her birimiz 
oradan kendi ülkemize, vatanımı-
za, bütün Müslümanlara, bütün 
insanlara faydalı birer âlim olarak 
çıkalım.” dedi.

“Bİlgİ,
sadece malûmat değİldİr;
ahlak ve sorumluluktur”

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 
konuşmasının ardından açılışı-
nı yaptığı eğitim ve hizmet bina-
larında incelemelerde bulundu. 
İmam-Hatip Lisesinde tashih-i 
huruf ve hizmetiçi eğitim semi-
nerine katılan din görevlilerini de 
ziyaret eden Görmez, “Bilgi bizde 
bir ahlak ve sorumluluktur, sade-
ce bir malûmat değildir. Bilgimizi 
toplumun hizmetine sunmamız 
lazım. Sokakta adı Ahmet, Meh-
met, Ayşe, Fatma olan ve kendi 
İslâm’ını, imanını, inancını kaybet-
miş veya unutmuş biri varsa onun 
mesulü biz oluruz. Özellikle siz, 
bunları lütfen yaşatınız. Bugün bü-

unsurlar vardır. Dil, din, kül-
tür, tarih, coğrafya… Bütün 
bunlar bir araya gelerek kim-
liği oluştururlar. Ancak tarih 
bize göstermiştir ki inancını 
kaybeden, tarihini de kaybe-
diyor. İnancını kaybeden, kül-
türünü, tarihini ve coğrafyaya 
bağlılığını da kaybediyor. Di-
nimizi doğru bileceğiz, doğru 
tanıyacağız. Doğru anlaşılan, 
doğru yorumlanan din, su 
ve hava kadar tabiidir. Din, 
yanlış anlaşıldığı zaman, in-
sanın bütün potansiyellerini 
yok eder. Onun için Mestanlı 
İmam-Hatip Lisesi, çok önem-
lidir.” dedi.

“Gençlere
bİlgİnİn

anahtarını getİrdİk”

Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Prof. 

Bulgaristan’da gerçekleştirilen 
hizmet ve faaliyetlerde Diyanet 

İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diya-
net Vakfına destek verenlere şük-
ranlarını ifade eden Diyanet İşleri 
Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Meh-
met Görmez, geleceğe yatırım için 
Mestanlı İmam-Hatip Lisesinin bü-
yük önem taşıdığını söyledi. İnsan-
lığın gelecek kuşaklara borçlu ol-
duğunu kaydeden Görmez, “Gele-
cek kuşaklara borcumuzu ödeme-
nin en kolay yolu, onların gelece-
ğine yatırım yapmaktır. Geleceğe 
yatırım yapmanın en büyük yolu, 
eğitimdir. Din eğitimi ise eğitimin 
vazgeçilmez bir unsurudur. Karşım-
da çok güzel gençler görüyorum. O 
gençlere iki hususu özellikle ifade 
etmek istiyorum: Öncelikle dünya-
nın neresinde yaşarsak yaşayalım 
biz Müslümanlar kendi kimliğimi-
zi koruyacağız. İçinde yaşadığımız 
toplumla, komşularımızla barış 
içinde yaşayacağız. Şunu bilmeli-
siniz ki kimliği oluşturan önemli 

EĞİTİM



Büyükelçi İsmail Aramaz, 
Mestanlı’ya üçüncü kez geldiğini, 
buradaki halkın dostluk ve sıcaklı-
ğına hayran olduğunu belirterek, 
haftaya kutlanacak Mestanlı Şehir 
Bayramında bir araya gelecek dost 
ve akrabalara da mutluluklar dile-
di.

Mestanlı İlahiyat Lisesi Mü-
dürü Ahmet Bozov, Bulgaristan 
Dinler Müdürü Emil Velinov’un 
yanı sıra protokol yetkililerinin 
yaptığı konuşmaların ardından 
Diyanet İşleri Başkanı Görmez ta-
rafından hizmet binalarının açılışı 
gerçekleştirildi.

Açılışı yapılan binaların müş-
temilatında şunlar bulunmakta-
dır:

5 katlı pansiyon binasında 40 
oda bulunmakta olup, odalarda 
üçer öğrenci kalmaktadır. Odaların 
her birinde banyo, lavabo ve WC 
yer almaktadır.

Kompleks içinde dört kattan 
oluşan okul binası ile lojman da 
yer almaktadır. 

tün dünyada bir ulûm-u İslâm so-
runu yaşanmaktadır. Müslümanla-
rın sorunları arttıkça, âlimlerin bu 
sorunların üstesinden gelme kabi-
liyeti zayıflıyor. Beraberinde mü-
esseselerimiz de zayıflıyor. Onun 
için bilgiyi paylaşmak, bizim için en 
önemli görevdir.” dedi.

Törende konuşan Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftüsü Musta-
fa Hacı Aliş de “Biz Müslümanlar 
olarak bu binayla iftihar ediyoruz. 
Bu binada hizmet eden ve öğre-
nim gören hocalarımız ve öğren-
cilerimiz bu binanın hakkını vere-
cektir” dedi.

Bilimin, İslam’da en önemli 
unsurlardan biri olduğunu, bilim 
öğrenenlerin, Hazreti Peygamberin 
sözüyle “seçkin” insanlar olduğunu 
anlatan Aliş, “Biz yemek bakımın-
dan kusur etmiş olabiliriz. Elbise 
bakımından kusur etmiş olabiliriz. 
Ama ne olur, ilim bakımından kusur 
etmeyelim. ‘Yemedim yediririm, 
giymedim giydiririm’ diyerek müm-
kün olduğu kadar çocuklarımızı bu 

mübarek müesseseye yönlen-
dirmeye çalışalım. Çünkü ilim 
öğrenen, ilim öğrenmeyen 
gibi değildir. Çünkü ilim öğre-
nen bu toplumun temelidir.” 
dedi.

Yarın öbür gün bir 
imam-hatip, bir ilahiyat lisesi 
mezununun doktor, mühen-
dis, belediye başkanı, ya da 
siyasetçi de olabileceğinin 
altını çizen Haci, “Bir doktor 
hastayı muayene ederken, 
bir mühendis de proje çize-
ceği zaman ‘Bismillah’ diye-
bilecektir. Bu iftihar, bu şeref 
bize yeter” dedi.

Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçisi İsmail Aramaz da Bul-
garistan ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin son derece olumlu 
geliştiğini belirterek, iki ülke-
nin başbakanları ve üst dü-
zey politikacılarının sık sık bir 
araya gelip her türlü konuları 
rahatlıkla görüşebildiklerini 
vurguladı.
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Genel Müdür Yardımcımız İsmail 
Palakoğlu, Vakfımız Yurtlar ve Sos-
yal Tesisler İktisadi İşletmesi Mü-
dürü Selim Gençtürk, yurt bina-
sının bulunduğu arsayı Vakfımıza 
bağışlayan Muzaffer Karışman ve 
çok sayıda davetli iştirak etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) Mesleki Eğitim Kampusun-
de düzenlenen, içerisinde Vakfı-
mız yurdunun da bulunduğu toplu 

Açılışı Başbakanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın tele 
konferans bağlantısı ile ger-
çekleşen törene Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı ve Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. 
Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Nilü-
fer Kaymakamı Ekrem Çalık, 
milletvekilleri, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkan Vekili 
Ali Hazır, Genel Müdürümüz 
Süleyman Necati Akçeşme, 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafın-
dan öğrencilere ucuz barın-
ma imkânı sağlamak, ülke 

genelindeki öğrenci yurdu açığı-
nın kısmen de olsa kapatılmasına 
katkıda bulunulmak, ayrıca tah-
sil çağındaki gençlerimize çağdaş 
standartları haiz, ihtiyaçlara cevap 
verebilen, her türlü güvenliği ön 
planda tutan bir hizmet sunmak 
amacıyla yeni bir yurt binasının 
açılışı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE DİYANET VAKFINDAN

YENİ BİR ÖĞRENCİ YURDU



kez daha sevgilerimle, saygılarım-
la selamlıyorum.” dedi.

Başbakanımız Recep Tay-
yip Erdoğan daha sonra, Vakfımız 
öğrenci yurdunun da aralarında 
bulunduğu diğer tüm yatırımla-
rın açılışını, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldı-
rım, Bursa Valisi Şahabettin Har-
put, BTSO Başkanı Celal Sönmez 
ile gerçekleştirdi. 

Türkiye Diyanet Vakfının yur-
dunda, 32 ülkeden 170 öğrencinin 
kalacağını söyleyen Başbakan Erdo-
ğan, BTSO Başkanı Celal Sönmez’e, 
öğrenci yurdunun ve kampüsün 
yapılmasından dolayı günün anısı-
na bir plaket takdim etti. 

Türkiye Diyanet Vakfı ile Bur-
sa Ticaret ve Sanayi Odası tarafın-
dan müşterek yapılan ve 4.953 m2 
arsa üzerine oturan yurt binasının 
müştemilatında; üçer kişilik 108 
oda, mescit, spor salonu, revir, ye-
mekhane, kütüphane ve çalışma 
odaları yer almaktadır. 

açılış töreninde yaptığı konuşma-
da, “Bugün burada toplam yatırım 
tutarı 1 milyar 302 milyon 551 bin 
lira olan tam 61 ayrı hizmetin top-
lu açılışını yapıyoruz. Yani yaklaşık 
eski rakamla 1,3 katrilyon... Bun-
lardan 3 tanesinin açılışını oradaki 
arkadaşlarımızla birlikte gerçekleş-
tireceğiz.” dedi.

Bakanlar, belediye başkanla-
rı, sivil toplum kuruluşları ve özel 
sektör ile Bursa’nın ve Türkiye’nin 
büyümesi, gelişmesi ve kalkınma-
sı için gece gündüz çalıştıklarını 
ve çalışmaya devam edeceklerini 
vurgulayan Recep Tayyip Erdo-
ğan, “Yapılan her yatırım, inşa 
edilen her tesis, vatandaşımızın 
istifadesine sunulan her hizmet, 
Türkiye’yi 2023 hedeflerimize bir 
adım daha yaklaştırıyor. Demok-
rasimizin güçlenmesi ve kurum-
sallaşması, özgürlüklerin tahkimi 
yolunda kaydettiğimiz her ilerle-
me, milletimizin kazanımlarını ga-
ranti altına alıyor, önümüze yeni 
kapılar açıyor. Çok değil 20-30 yıl 
öncesinin Türkiye’sinde yapıla-

bilenlerin tamamını bugün 
neredeyse Bursa tek başına 
üretiyor. Bursa bizim bu coğ-
rafyada varlığımızın, yükselt-
tiğimiz büyük medeniyetin 
sembol şehri olması dolayı-
sıyla tarihimizde ve gönlü-
müzde ayrı bir yere sahiptir. 
Açılışını yaptığımız yatırım-
ların işte bu özel konumuna 
uygun şekilde ileride gerçek-
leştireceği daha büyük atı-
lımların altyapısı niteliğinde 
olduğuna inanıyorum. Bu-
güne kadar Bursa bizi hayal 
kırıklığına uğratmadı. Daima 
beklentilerimizin üzerinde 
bir gayret ortaya koydu. Bur-
sa inşallah bundan sonra 
da aynı şekilde iktisadi, kül-
türel ve sosyal üretimiyle 
Türkiye’ye destek vermeye, 
medeniyetimizin yeniden 
inşası çabalarımıza katkı sağ-
lamaya devam edecektir. Bü-
tün Bursalı kardeşlerime bu 
gayretlerinden ötürü şükran-
larımı sunuyorum. Sizleri bir 
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından yurt dışına yönelik olarak 
gerçekleştirilen hizmetler çerçevesinde 85 

farklı coğrafyadan gelerek ülkemizde okuyan konuk 
öğrencilerimiz tarafından Kültür Şöleni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda 
düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ, Diyanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Vakfımız 
Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, Vakfımız 
Genel Müdürü Süleyman Necati Akçeşme, Genel 
Müdür Yardımcısı İsmail Palakoğlu, birim amirleri, 
Saray Bosna Başimamı ve çok sayıda davetli katıldı.
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“Talebe karşılık verme gücünü 
kendimizde görürsek, binlerce öğ-
renciye eğitim verebiliriz. İnşallah 
bu sınırları kaldırırız.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı ve Tür-
kiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
Türkiye’de din eğitimi alan öğren-
cilerin oldukça yüksek bir misyona 
sahip olduğuna da işaret ederek 
“Öyle ülkeler var ki, bize gönderdi-
ği üç tane genç ile adeta yeniden 
din-i mübin-i İslâm’a olan mensu-
biyetini  keşfediyor.” dedi.

Resûl-i Ekrem (SAS)’in ilim 
yolculuğuna çıkmış talebelere 
Allah’ın meleklerinin kanatlarını 
gereceğinin müjdelendiğini belir-
ten Görmez, “Ben bu gençlerimi-
zin Allah’ın meleklerinin kanatla-
rında uçacaklarına olan inancımı 
ifade etmek istiyorum. Bütün 
dünyanın, bütün İslâm dünyasının 
büyük âlimlere, büyük mütefekkir-
lere ihtiyacı var. Bu gençlerimizin 
büyük bir âlim, büyük bir mütefek-
kir olarak kendi ülkelerine ışık ta-
şıyan ve İslâm’ın meşalesini yakan 
kimseler olmalarını yüce Allah’tan 
niyaz ediyor, hepsine başarılar dili-
yorum.” dedi.

ladı. Asya’dan, Rusya’dan, 
Balkanlar’dan ve son yıllarda 
yoğun olarak dünyanın 70’i 
aşkın ülkesinden din eğitimi 
almak üzere, imam-hatip lise-
leri ve ilâhiyat fakültelerinde 
okumak üzere ülkemize ge-
len bu çocuklarımızın, yıllarca 
kaybettiğimiz pek çok yüksek 
değeri bize yeniden kazandı-
racağına yönelik inancımı bu-
rada ifade etmek istiyorum.” 
dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gör-
mez yurt dışından getirilen 
öğrencilerin bir kısmının 
Kayseri Germirli İmam-Hatip 
Lisesinde eğitime alındığını, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı tara-
fından yurt dışından getirile-
rek bir kısmı Kayseri Mustafa 
Germirli İmam-Hatip Lisesin-
de eğitim gören konuk öğren-
cilerin sayısında gün geçtikçe 
artış olduğunu ve önümüz-
deki dönemlerde daha fazla 
sayıda öğrencinin imam-hatip 
liseleri ve ilâhiyat fakültele-
rinde eğitim görme imkânı 
bulabileceğini söyleyerek 

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
Türkiye Diyanet Vakfı

Mütevelli Heyeti Başkanı

Kültür şöleninin açılışında bir ko-
nuşma yapan Diyanet İşleri Baş-

kanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
yurt dışına yönelik yürütülen eği-
tim faaliyetlerinin önemli bir pro-
je olduğunu belirterek, “Bu proje, 
Maveraünnehir ile Endülüs’ü bu-
luşturacak bir projedir. Bu proje, 
Amuderya ile Tuna nehrini kardeş 
kılan ve İslâm dünyasında kay-
bettiğimiz kardeşlerimizi bize ye-
niden bulduran bir projedir. Bu 
muhteşem proje, yıllar önce hem 
yurt dışında bulunan lise ve üni-
versitelerle hem de yurt dışından 
Türkiye’ye gelen öğrencilerle baş-

ŞÖLEN



Bekir BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ da yaptığı konuşmada 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Tür-
kiye Diyanet Vakfını gayret ve 
başarılarından dolayı tebrik etti. 
Büyük bir çabayla pek çok ülke-
den birçok öğrencinin eğitim için 
Türkiye’ye getirildiğini anlatan 
Bozdağ, öğrencilerin geldikleri 
ülkelerle de bir gönül, kültür ve 
ilim köprüsü kurulduğunu ve kar-
deşliğin daha da kuvvetlendiğini 
söyledi. 

Türkiye coğrafyasının 
geçmişinde renklerin, dille-
rin ve dinlerin nasıl bir arada 
yaşadığının en güzel örnek-
leriyle dolu olduğunu ifade 
eden Bozdağ, bugün de du-
rumun aynı olduğunu vurgu-
layarak, ‘’Türkiye’mizin nere-
sine bakarsanız bakın, hangi 
yöresine giderseniz gidin 
Hıristiyanlıkla Müslümanlı-
ğın, Yahudiliğin, her tür etnik 
yapıdan gelen insanların ve 
her tür dinî anlayışın ve ya-
şayışın nasıl barış ve büyük 
bir ahenk içerisinde, huzur 
içerisinde bir arada yaşadı-
ğını ve yaşatıldığını görürsü-
nüz.” dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve 
protokol konuşmaları ile baş-
layan program, öğrencilerin 
sergilediği halk oyunları, ila-
hiler, şiirler, tiyatro ve sema 
gösterileri ile sona erdi. 
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ŞÖLEN
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Biz Müslümanlar için dini ve 
içtimai hayatımızda müstes-
na bir yere sahip olan Ra-

mazan ayını bu yıl yine dolu dolu 
geçirmenin sevincini yaşadık.

Ramazanın manevi ikliminin 
de tesiri ile daha çok farkında ol-
duk. Ramazan paylaşma duygula-
rımızı doruk noktasına çıkarırken, 
aynı zamanda toplumun değişik 
kesimleri ile aynı sofra başında bu-
luşmamıza birbirimizin farkında ol-
mamıza vesile oldu. Ramazan, yar-
dımlaşma, paylaşma ve dayanış-
manın en güzel örneklerini sergile-
diğimiz bu kutlu rahmet ikliminde, 
dini ve kültürel hayatımızda birçok 
hayra ve rahmete vesile oldu.

Mazisinde parıldayan kültür 
mirası içerisinde eski Ramazan 
geleneklerini yaşatmayı, rahmet 
sofrasında hep birlikle iftar açmayı 
ve bu hazzı toplumumuzun farklı 
kesimleriyle paylaşmayı gelenek 
haline getiren Türkiye diyanet Vak-
fı da, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Ramazan ayı münasebetiyle Ko-
catepe Camii altında kurulan iftar 
sofrasında hayırseverlerimizin de 
katkılarıyla her gün yaklaşık 2.000 
kişiye iftar yemeği verildi. 
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T ürkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi, gönüllü çalışanları 
ve toplumun çeşitli kesimlerindeki fakir, muhtaç ve ilgiye susamış va-

tandaşlarımızla Ankara’da düzenlediği iftarda bir araya geldi.
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi tarafından dü-

zenlenen iftar sofrasına KAGEM Gönüllüleri, Kadın Sığınma Evlerinde ba-
rınan hanımlar, Sevgi Evlerinde barınan çocuklar, Huzurevlerindeki yaşlılar 
ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinden ülkemize 
getirilmiş öğrenciler birlikte oruç açmanın hazzını yaşadı.

İftara Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de katıldı. Başkan Gör-

mez iftara katılanları masalarında tek tek ziyaret ederek sohbet 
etti.

İftarda katılanlara bir konuşma yapan Prof.Dr. Mehmet Gör-
mez, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezinin ger-
çekleştirdiği hizmetleri önemsediğini belirterek bunların yurt gene-
line yayılmasının önemli olduğunu belirtti.

Her yıl Ramazan ayında kaybolmaya yüz tutmuş olan bir değe-
rimizi toplum gündemine taşımayı ve bu konuda yüksek bir bilinç 
oluşturmayı hedeflediklerini belirten Mehmet Görmez, bu yıl Rama-
zan ayında “Selam” konusunun öne çıkarıldığını belirterek “Sevgili 
Peygamberimiz, insani ilişkileri geliştiren, olgunlaştıran İslam’ın şiarı 

KAGEM Gönüllüleriyle İftarda Buluştu
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met Görmez, “Arakan; üç - dört 
asır özgür bir İslam devleti olarak 
varlığını sürdürmüş, sonra katlia-
ma uğramış, her türlü özgürlüğü 
elinden alınmış, vatan sahibi olma 
hakkı verilmemiş, evlenmeleri 
dahi yasaklanmış büyük bir Müs-
lüman topluluk; burada yaşayan 
Müslüman kardeşlerimiz için bir 
yardım kampanyası başlattık. Pey-
gamber Efendimizin buyurduğu 
üzere herkes bir yarım hurma ile 
bile olsa yardım edecek, bunu ya-
parken de kendi yanı başımızdaki 
fakirlerimizi de unutmayacağız. 
Özellikle manevi kriterlerle değer-
lendirdiğimiz zaman, milletimiz 
uzak yerlerdeki kardeşlerimize 
yardımcı oldukça, inanıyorum ki 
Allahın rahmeti, bereketi, lütfu, 
ihsanı ve ikramı da milletimiz için 
artacaktır.” dedi.

İftarda bir selamlama konuşma-
sı yapan Türkiye Diyanet Vak-

fı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi 
Koordinatörü Bedriye Yılmaz da 
KAGEM’in faaliyetleri ve hedefleri 
hakkında bilgi vererek, iftara katı-
lanlara teşriflerinden dolayı teşek-
kür etti. 

lamı yaygınlaştırmak için her 
birimize görev düşüyor.” dedi.

Dünyada, Ramazan coş-
kusunu ve bayram sevincini 
yaşamayan kardeşlerimizin 
olduğunu belirten ve bunlara 
yardım etmenin bir sorum-
luluk olduğunu dile getiren 
Mehmet Görmez, “Geçen 
sene millet olarak Somalili 
kardeşlerimize yardımcı ol-
mak için seferber olduk ve 
hep birlikte şahit olduk ki, bir 
millet çok uzaklardaki başka 
bir milleti açlıktan, sefalet-
ten, yokluktan kurtarıp yolu-
na devam edebilir hale geti-
rebiliyor.” dedi.

Arakan için
yardım kampanyası 

başlattık

Bu yıl ise Arakan’da yaşa-
yan Müslümanların çekti-

ği sıkıntı ve zulüm dolayısıy-
la, Arakanlı Müslümanlar için 
bir yardım kampanyası baş-
latıldığını ifade eden Meh-

kabul edebileceğimiz selamı yay-
gınlaştırmamızı bize emrediyor. 
‘Siz iman etmedikçe cennete gi-
remezsiniz, birbirinizi sevmedikçe 
iman etmiş olamazsınız. Ben size 
öyle bir şey söyleyeyim ki bunu 
yaptıkça bir birinizi çok sevecek-
siniz. Aranızda selamı yayınız.’ bu-
yuruyor.” dedi.

Selamı
yaygınlaştıralım

Özellikle modern zamanda in-
sanlar arasındaki ilişkilerin 

kopma noktasına geldiğini ve in-
sanların birbirine selam vermeyi 
külfet görmeye başladığını belirten 
Görmez “Halbuki selam, müminin 
mümin kardeşi üzerine hakkıdır. 
Biz sadece dirilere değil, mezarlık-
lardan geçerken ölülere bile selam 
vermekle emrolunmuş bir dinin 
mensubuyuz. Sevgili Peygamberi-
miz, tanıyıp tanımadığınız her kese 
selam vereceksiniz, buyuruyor. Ço-
cukları dahi gördüğünde dizlerini 
bükerek, onlarla aynı hizaya gele-
rek, onlara selam vermiş bir pey-
gamberin ümmetiyiz. Onun için se-
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Diyanet İşleri Başkanı 
ve Vakfımız Mütevelli He-
yeti Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Görmez, Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı Mazhar 
Bilgin, Prof. Dr. Hasan Ka-
mil Yılmaz, Prof. Dr. Mus-
tafa Sinanoğlu ve Vakfımız 
Genel Müdür Yardımcısı İs-
mail Palakoğlu’nun katıldığı 
bilgilendirme toplantısının 
sunumunu Vakfımız Genel 
Müdürü Süleyman Necati 
Akçeşme yaptı. 

Diyanet Vakfının hizmetlerine 
de yer verildi.

Türkiye Diyanet Vakfının 
yurt içinde ve yurt dışında 
gerçekleştirdiği eğitim, kül-
tür, ilmi, dini ve sosyal alanda 
gerçekleştirdiği hizmetleri bir 
sunum halinde il müftüleri-
ne anlatılarak, Vakfın faali-
yetlerinin yaygınlaştırılması, 
karşılaşılan sorunlara çörüm 
üretmek ve hizmet çeşitlili-
ğinin artırılması hususunda il 
müftülerinin görüşleri alındı. 

Diyanet İşleri Başkan-
lığı Eğitim Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ta-

rafından Sakarya-Sapanca’da 
düzenlenen İl Müftüleri Se-
minerinde Türkiye Diyanet 
Vakfının hizmetleri anlatıldı.

Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ ve Diyanet İş-
leri Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Görmez’in katılımı ile 
4 Haziran 2012 tarihinde 
Sapanca’da başlayan İl Müf-
tüleri Seminerinde Türkiye 
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Vakfımız Koordinasyon Ofisi vası-
tasıyla takip edilen bakım ve ona-
rım projesinin inşaatına haziran 
ayında başlandı. Okul, eski kapa-
sitesi artırılarak başta yetimler 
olmak üzere  tüm Somali halkına 
eğitim desteği verecek. Okul, mo-
dern bir şekilde yeniden dizayn 
edilip, yemekhanesi, çamaşırhane-
si, öğrenciler için oyun sahası, ye-
şil alanı ve imkanı olmayan öğren-
cilere barınma imkanı sağlayarak 
ülkenin eğitimine örnek ve model 
bir okul olacak şekilde yapılandırıl-
maktadır. Öğrenciler okulda; başta 
dini ilimler tahsil ederek  modern 
bilimleri de öğrenme imkanı elde 
edecekler. 

Vakfımız tarafından yapımı 
devam eden toplamda 24 sınıftan 
oluşan, ve 1.200 öğrenci kapasiteli 
okulun Eylül ayında eğitim ve öğre-
time başlaması planlanmaktadır. 

ülkemizde Kur’an Kursu, İHL 
ve İlahiyatta okutulmak üzere 
öğrenci getirerek Somali’nin 
bundan sonraki sosyo-ekono-
mik kalkınmasına kayda değer 
bir katkıda bulundu. 

Ülkelerinde eğitim im-
kanı bulamayan öğrencilere 
eğitim hizmeti vermek ama-
cıyla Vakfımız, Somali Milli 
Eğitim Bakanlığıyla bir an-
laşma imzalayarak başkent 
Mogadişu’da bulunan Şeyh 
Sufi Okulunun bakım ve ona-
rımını üstlendi. Ülkenin bir-
çok önde gelen insanının me-
zun olduğu bu lise uzun bir 
süredir maddi imkansızlıklar 
nedeniyle hizmet vermemek-
teydi. Yapılan anlaşma gereği 
okulun tüm bakım ve onarım, 
idari işler, okul yönetimi ve 
eğitimle alakalı bütün sorum-
luluklarını üstlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı-
nın öncülüğünde Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından 

Somali’nin Mogadişu şehrine Mes-
leki İmam-Hatip Lisesi yapılıyor.

Geçen sene Ramazan ayında 
Vakfımızın başlattığı Afrika’ya her 
evden bir fitre kampanyası sayesin-
de birçok Somalili ailenin yanında 
oldu. Özellikle gıda güvenliği ko-
nusunda başta başkent Mogadişu 
olmak üzere ülkenin diğer bölgele-
rine gıda malzemeleri gönderilerek 
halkın gıda ihtiyacının karşılanması-
na katkı sağlandı.

Öte yandan sağlık sorununa 
eğilen ülkemiz ağır rahatsızlıkları 
olan hastalar ülkemize getirilerek 
sağlık kontrolünden geçirildi. Birçok 
cami ve Kuran Kurslarında kuran 
okutmanlarına cami imamlarına 
ve halka  Kur’an-ı Kerim’ler hediye 
edildi. Özellikle eğitim alanında cid-
di çalışmalara imza atan Vakfımız, 

EĞİTİM

VAKFIMIZ SOMALİ’DE
MESLEKİ İMAM-HATİP LİSESİ YAPIYOR



sans ve doktora için başvuru ya-
pan adayların Türkiye’de öğrenim 
görmeye karşı yoğun bir talebi 
olduğu gözlemlendi. Mülaka-
ta katılan öğrenciler “Türkiye’de 
öğrenim görmenin kendilerine 
ve Pakistan’a olumlu ve tarihi 
bir yansıması olacağını, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin daha fazla 
artmasına, ülkenin ekonomik kal-
kınmasında önemli bir rol oynaya-
cağını” ifade ediyorlar.

Dünya’nın farklı coğrafya ve 
ülkelerinde mülakat yapan Vakıf 
yetkililerimiz çalışmalarını ay so-
nuna kadar sonlandırmayı planlı-
yor. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tür-
kiye Diyanet Vakfı ve MEB 
Din Eğitim Genel Müdürlü-

ğünün müşterek olarak 1992 yılın-
dan beri sürdürdüğü, yurt dışına 
yönelik eğitim faaliyetleri çerçeve-
sinde ülkemizde okutulacak öğren-
cilerin seçimleri devam ediyor.

Bu çerçevede, Yurt Dışı Türk-
ler ve Akraba Toplulukları Başkan-
lığı ile ortaklaşa yürütülen öğrenci 
seçimleri başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı  ilahi-
yat burslarının ikinci aşama müla-
katları değişik ülkelerde yapılıyor. 
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 
yapılan mülakatlar; Vakfımız Dış 

İlişkiler Müdür Yardımcısı 
Murat Uyar’ın da hazır bu-
lunduğu Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Yurt Dışı Türkler’den gelen 
uzman ve bilirkişi heyeti tara-
fından icra ediliyor.

Pakistan’ın ücra kö-
şelerinden mülakata gelen 
öğrencilere kolaylık olması 
açısından mülakatlar hem 
başkentte hem de Karaçi’de 
yapılıyor.

Mülakatta başarılı olan 
öğrenciler, Türkiye’nin farklı 
üniversitelerinde İlahiyat ve 
diğer branşlarda da öğrenim 
görecekler. Lisans, yüksek li-
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Türkiye Diyanet Vakfı 
Kadın, Aile ve Gençlik 
Merkezi ile Çankaya 

Halk Eğitimi Merkezi’nin or-
taklaşa düzenledikleri oku-
ma-yazma, klasik Türk sa-
natları, el sanatları ve çeşitli 
beceri kurslarında kursiyerle-
rimizin hazırladıkları el emeği 
göz nuru eserlerin sergilendi-
ği ve Türkiye Diyanet Vakfının 
öğrenciler yararına tertipledi-
ği Kermes 5 Haziran 2012 Salı 
Günü Kocatepe Camii Revaklı 
avluda (Fuar alanı) açıldı.

Dualarla açılan Kerme-
sin kurdele kesme törenine, 
Türkiye Diyanet Vakfı Müte-
velli Heyeti II. Başkanı Maz-
har Bilgin, Vakıf Genel Müdü-
rü Süleyman Necati Akçeşme, 
Milletvekili Oya Eronat, Prof. 
Dr. Saim Yeprem, Hatice Gör-
mez ve çok sayıda misafir iş-
tirak etti.

5-10 Haziran 2012 ta-
rihleri arasında açık kalan 
Kermes’de; Türk süsleme sa-
natları eserleri (hat, tezhib, 
minyatür, ebru), resim, mef-

ruşat, makine nakışı, takı, ah-
şap boyama, hat, tezhib, min-
yatür, ebru, hediyelik eşya, 
çeyiz-elişi, bebek kıyafetleri, 
giysiler ile pasta, börek, tatlı 
ve yöresel yemeklerden olu-
şan yiyecek ve içecekler yer 
aldı.

Kermesten elde edile-
cek gelirin tamamı Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından 
yurt içi ve yurt dışında su-
nulan eğitim öğretim hiz-
metlerine destek olarak 
harcanacak. 
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çeşme, Genel Müdür Yardım-
cıları İsmail Palakoğlu, Mus-
tafa Tutkun ve Yasin Uğraş, 
Çankaya Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Kazım Dikilitaş, Mil-
letvekilleri Yahya Akman ve 
Oya Eronat ile çok sayıda da-
vetli iştirak etti.

Türkiye Diyanet Vakfı 
Kadın, Aile ve Gençlik 
Merkezi ile Çankaya 

Halk Eğitimi Merkezi’nin or-
taklaşa düzenledikleri oku-
ma-yazma, klasik Türk sanat-
ları, el sanatları ve çeşitli be-
ceri kurslarında eğitimlerini 

tamamlayan kursiyerler için 
sertifika töreni düzenlendi.

Törene Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem 
Keleş, Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti II. Başkanı 
Mazhar Bilgin, Vakıf Genel 
Müdürü Süleyman Necati Ak-
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Mazhar BİLGİN
Türkiye Diyanet Vakfı

Mütevelli Heyeti II. Başkanı

Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti II. Başkanı 

Mazhar Bilgin de yaptığı ko-
nuşmada hayır ve yardımlaş-
maya dikkat çekerek Diyanet 
Vakfı ve yan kuruluşlarının bi-
rer hayır kurumları olduğunu 
vurgulayarak “Cenab-ı Allah, 
Kur’an-ı Kerim hayırda yarışı-
nız buyruluyor. Karşılıksız ha-
yırda yarışanları da tebrik et-
mekte ve onları övmektedir. 
Onlar ki kendileri muhtaç ol-
duğu halde, sevdikleri şeyleri 

kan Yardımcısı Keleş şöyle 
devam etti: “Hanımlarımız, 
Allah’u Teâla’nın bir lütfu 
olarak gönül dilini daha iyi 
kullanmaktadır. Bu yüzden 
insanlığın, gönüllere sirayet 
etme bağlamında hanımların 
söylemine, onların hitabına 
son derece ihtiyacı vardır. 
Başkanlığımızda hanım gö-
revli sayısı, hızla artmaktadır. 
Artık 15 binlere ulaşan ha-
nım görevlilerimiz sayesinde 
geçtiğimiz yıllarda yapama-
dığımız birtakım hizmetleri 
daha iyi yapabilecek nokta-
lara geldik. Türkiye Diyanet 
Vakfı ve onun güzide kuru-
luşu KAGEM, Başkanlığımızın 
görev alanına giren ‘toplumu 
din konusunda aydınlatma’ 
hususunda Başkanlığımıza 
destek olmaktadır. Yaptığı-
nız hayırlı çalışmalar, birer 
sadaka-i cariyedir. Bu sebep-
le bu güzel çalışmalara emek 
veren tüm hanım kardeşleri-
mizi kutluyorum.”

Dr. Ekrem KELEŞ
Diyanet İşleri

Başkan Yardımcısı

Törende bir konuşma ya-
pan Diyanet İşleri Başkan 

Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş;  
ailenin temel unsurunun ka-
dın olduğunu belirterek,  aile 
mefhumunun aşınmaya yüz 
tuttuğu bir dönemde kadın-
lara çok büyük görevler düş-
tüğünü söyledi. Ahlaki hasta-
lıkların topluma sirayet ettiği 
bir çağda insanlığa Cenab-ı 
Hakk’ın ilahî mesajlarını 
ulaştıracak kimselere ihtiyaç 
olduğunu dile getiren Baş-

KÜLTÜR



sahiplerini tespit ederek birçok 
yardım ve dayanışma faaliyeti 
gerçekleştirmişlerdir.” dedi.

Çalışmalarına destek 
veren herkese teşekkürleri-
ni ileten Yılmaz, Kadın, Aile 
ve Gençlik Merkezinin kalıcı 
ve sürekli projeler üretmek 
amacıyla çalışmalar gerçek-
leştirdiğini dile getirdi ve 
şöyle dedi: “Merkezimiz, top-
lumu kategorize ederek ayrış-
tıran bütün tanımlamaların 
uzağında; bilgi ve değerler 
dünyamızı zenginleştirmek, 
kültür ve sanat hayatımızı 
derinleştirmek, toplumsal so-
runların tespit ve çözümüne 
yönelik kalıcı ve sürekli pro-
jeler üretmek amacıyla çalış-
malarını yürütmektedir.”

Çankaya Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Kazım Diki-
litaş, eğitimin beşikten meza-
ra kadar bir süreç olduğunu 
belirterek Çankaya Halk Eği-
tim Merkezi olarak bu düstur 
çerçevesinde eğitim alanında 
önemli hizmetler gerçekleş-
tiklerini ve bu işte Türkiye 
Diyanet Vakfı ile de işbirliği 
içerisinde olduklarını söyledi.

Çankaya Halk Merkezi 
Müdürlüğü olarak açtıkları 
kurslarda, vatandaşların gizli 
kalmış yeteneklerini ortaya 
çıkardıklarını vurgulayan Di-
kilitaş eğitim çerçevesinde 
dini eğitim ve Kur’an eğitimi 
verdiklerini de dile getirerek, 
bundan mutluluk duydukları-
nı söyledi. 

kazandıkları halde, onları kar-
şılık beklemeden, muhtaçlara 
verirler, onlar ne güzel insan-
lardır. Peygamber Efendimiz 
(SAS) insanların en hayırlısı 
insanlara faydalı olandır, ma-
lın en hayırlısı Allah yolunda 
harcanandır. Allah yolunda 
da harcananın en hayırlısı, en 
fazla ihtiyacı olana verilen-
dir buyrulmaktadır. Bu cüm-
le içerisinde ben bu kermesi 
düzenleyenler, bu kursları 
düzenleyenler, bur kurslarda 
eğitim verenler ve kurslara 
gelenlerin hiçbir karşı bekle-
meden eğitime katkı sağla-
mak üzere vermeleri bütün 
takdirlerin üzerindedir.” dedi.

Bedriye YILMAZ
Türkiye Diyanet Vakfı
KAGEM Koordinatörü

Kadın, Aile ve Gençlik Mer-
kezi Koordinatörü Bedri-

ye Yılmaz da yaptığı konuş-
mada, Merkezlerinde 100’ü 
erkek olmak üzere 2000 kişi 
Kur’an-ı Kerim eğitimi, çoğun-
luğu Arapça olmak üzere 210 
kişinin de dil eğitimi aldığını 
belirterek “Kadın Çalışmaları 
Birimimiz, seminer ve konfe-
ranslarla, Aile Birimimiz Aile 
Okulu eğitimleriyle yüzlerce 
kişiye ulaşmıştır. Aile Büro-
muzda, bire bir görüşmelerle 
dini rehberlik ve psikolojik da-
nışmanlık hizmeti verilmiştir. 
Akademi Birimi, çalıştay ve 
okuma-tartışma gruplarıyla 
100 kişiye, Gençlik Birimimiz 
seminer, konferans, okuma 
grupları, dil kursları ve sosyal-
kültürel faaliyetlerle yüzlerce 
gencimize ulaşmıştır. Kültür-
Sanat Birimimiz, hat, tezhib, 
ebru ve ney’den, mefruşat ve 
işaret diline kadar çeşitli kurs-
larıyla 250 kişiye ulaşmıştır. 
Ayrıca gönüllülerimiz ihtiyaç 
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Diyanet İşleri Başkanı 
ve Vakfımız Mütevelli Heye-
ti Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez’in katıldığı bir prog-
rama, Vakfımız Mütevelli He-
yeti II. Başkanı Mazhar Bilgin, 
Vakfımız Mütevelli Heyeti 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sina-
noğlu, Genel Müdürümüz Sü-
leyman Necati Akçeşme, Ge-
nel Müdür Yardımcımız İsmail 
Palakoğlu ve Komaş Genel 
Müdür Vekili Emre Demiralp 
da iştirak etti.

Prof. Dr. Mehmet Gör-
mez öğrencileri Ankara’da 

Vakfımız iştiraklerinden 
KOMAŞ tarafından 
İzmir’de işletilen Vakfı-

mıza ait Özel Bornova Eğitim 
ve Öğretim Kurumlarının dör-
düncü ve beşinci sınıflarında 
öğrenim gören 39 öğrenci, 2 
öğretmen ve 1 kurum temsil-
cisi Vakfımızı ziyaret etti. 

Sosyal etkinlikler çerçe-
vesinde Ankara’ya düzenledik-
leri gezi programı kapsamında 
Vakfımız Genel Merkezini de 
ziyaret eden öğrencilere Tür-
kiye Diyanet Vakfının tanıtıl-
ması amacıyla bilgi verildi.



VAKFIMIZ
BORNOVA KOLEJİ

ÖĞRENCİSİ
SBS TÜRKİYE İKİNCİSİ

OLDU

Türkiye Diyanet Vak-
fının eğitime yönelik 

faaliyetleri çerçevesinde 
açtığı ve işletmesi Vakıf 
iştiraklerinden KOMAŞ 
tarafından yürütülmekte 
olan İzmir Özel Bornova 
Eğitim Kurumlarında öğ-
renim gören ilköğretim 
8. Sınıf öğrencisi Berke 
SAAT, 2012 yılı SBS sına-
vında almış olduğu 500 
tam puan ile Türkiye ikin-
cisi ve İzmir İl birincisi 
olarak yüksek başarı gös-
termiştir.

Emekli emniyet 
mensubu bir baba ile 
emekli bankacı bir an-
nenin oğulları olan öğ-
rencimizi kutlar, bundan 
sonraki eğitim hayatında 
başarılar dileriz. 

ve Türkiye Diyanet Vakfında 
görmekten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, öğ-
rencilerden gelen sorular 
üzerine, Diyanet İşleri Baş-
kanlığının büyük bir coğraf-
yada hizmet yürüttüğünü ve 
bu hizmetin büyük sorumlu-
lukları da beraberinde getir-
diğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkan-
lığı görevinin çok onurlu 
bir görev olduğunu, bunun 
yanı sıra sorumluluğunun 
da buna paralel olarak çok 
büyük olduğunu vurgulayan 
Mehmet Görmez “Bizim so-
rumluluğumuz çok büyük, 
sorumluluk alanımız yalnız 
Türkiye ile sınırlı değil, tüm 
dünya için sorumluluğumuz 
bulunuyor.” dedi.

Vakfımız Mütevelli He-
yeti II. Başkanı Mazhar Bilgin 
de yaptığı konuşmada çocuk-
ların bir ülkenin geleceği ve 
ümidi olduğuna vurgu yapa-
rak, “Hayatın ve geleceğin 
mimarı sizlersiniz. Biz sizi çok 
seviyor, önemsiyor ve değer 

veriyoruz. Bu milletin, dev-
letin ve ailelerinizin ümitleri 
ve beklentileri var. Sizler çok 
çalışacak ve ümitleri boşa çı-
karmayacaksınız.” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Si-
nanoğlu da Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Araştırmaları 
Merkezi, 29 Mayıs Üniversi-
tesi ve İslam Ansiklopedisi 
hakkında kısa bilgiler vere-
rek, öğrencileri 29 Mayıs 
Üniversitesinde de görmek-
ten mutlu olacağını ifade 
etti.

Vakfımız Genel Müdürü 
Süleyman Necati Akçeşme 
de Türkiye Diyanet Vakfının 
1975 yılında kurulduğunu, 
eğitim, kültür, sosyal, dini 
ve ilmi alanda hizmet sun-
duğunu ve vakıf hizmetleri-
nin önemli olduğuna vurgu 
yaparak, “Çocuklar bu vakıf 
bizim vakfımız değil sizin 
vakfınız; bu ve benzeri vakıf-
lara gelecekte siz sahip çıka-
caksınız. Bu açıdan kendinizi 
iyi yetiştirmeniz gerekiyor.” 
dedi. 
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Vakfımız Kadın, Aile ve 
Gençlik Merkezi tara-
fından bu yıl ikincisi 

düzenlenen yaz okulunda öğ-
renim gören öğrenciler Vakfı-
mızı ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı-
nın faaliyetlerini tanıtmak ve 
öğrencilerle sohbet etmek 
üzere Genel Merkezde bir 
toplantı düzenlendi. Toplan-
tıya katılan Vakfımız Genel 
Müdür Vekili Mustafa Tutkun 
öğrencilerle yaptığı sohbette 
Eğitimin önemine değine-
rek Türkiye Diyanet Vakfının 
yurt içinde ve yurt dışında 

sunduğu eğitim hizmetleri-
ni dile getirdi. Vakfın 85 ül-
keye yönelik eğitim hizmeti 
sunduğunu anlatan Tutkun 
“Türkiye Diyanet Vakfı 85 ül-
kede eğitim hizmeti veriyor. 
Bu ülkelerden 2000 öğrenciyi 
Türkiye’ye getirerek öğretim-
lerini sağlıyoruz, ülkemizde 
okuyun bu çocukların bütün 
masraflarını da yine biz Vakıf 
olarak karşılıyoruz.” dedi.

Edindikleri tecrübe ve 
öğrendikleri bilgileri paylaş-
ma noktasında çocukların 
duyarlı olması gerektiğine 
dikkat çeken Mustafa Tutkun, 

ZİYARETLER
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Srebrenitsa Heyeti
Vakfımız Kadın, Aile ve Gençlik Merkezini

Ziyaret Etti

Kadın, Aile ve Gençlik Merkezinde düzenlenen Tö-
rene Vakfımıza Genel Müdür Yardımcıları İsmail 

Palakoğlu ile Mustafa Tutkun katıldı.
Heyet, Srebrenitsa katliamının kurbanlarını 

simgeleyen ve 1995 Temmuz ayında gerçekleşen 
katliamda hayatını kaybeden kurbanların anısına 
Bosnalı kadınlar tarafından tasarlanan beyaz ve yeşil 
renklerden oluşan “Srebrenitsa Çiçeği” adı verilen 
“özgürlük nişanı”nı Vakfımız Kadın, Aile ve Gençlik 
Merkezinde Vakfımız yöneticilerine takdim etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik 
Merkezi Koordinatörü Bedriye Yılmaz, Bosna Her-
sekte yaşanan acı olaydan insanların büyük bir ders 
çıkarması gerektiğine vurgu yaparak “İnsanın olay-
lara gösterdiği tepki, kendi varlığını ve değerini de 
ortaya koyar. Dinimizin korumayı zaruri gördüğü beş 
esasın başında “canın korunması” gelmektedir. 1995 
Temmuz ayında Srebrenitsa’da gerçekleşen katliam 
tüm insanlığın imtihanı olmuştur. Üzerimize düşen, 
bu olayı unutmamak-unutturmamaktır, yeryüzünde 
adaletin sağlanması ve bir cana dahi zulmedilme-
mesi için gereken ne varsa yapmaktır. Srebrenitsa’da 
evladını, kardeşini kaybeden ailelerin güçlü duruşla-
rı hepimizin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor.” 
dedi. 

sözlerine şöyle devam etti. “Sizler bu ül-
kede yaşayan ve birçok imkana kavuşan 
şanslı çocuklarsınız. Afrika’da sizin im-
kanlarınıza sahip olmayan, ayakkabı dahi 
bulamayın binlerce çocuk var. Bu sebeple 
hayatınız boyuncu kendinizi çok iyi yetiş-
tirmek ve öğrendiklerinizi bu insanlarla 
paylaşmak durumundasınız. Bu hususta 
duyarlı olmanız gerekmektedir.”

Yaz okulu öğrencilerden sorumlu Ha-
tice Kahyaoğlu da yaptığı konuşmada, Tür-
kiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik 
Merkezinde iki yıldır yaz okulu düzenledik-
lerini belirterek, bu yıl yaz okuluna 120 öğ-
rencinin katıldığını söyledi. Yaz okulunda 
başta Kur’an öğrenimi olmak üzere siyer, 
peygamberler tarihi, dini bilgiler, değer-
ler eğitimi, diksiyon ve dini musiki eğitimi 
verildiğini ifade ederek, “Bu derslere ila-
veten medeniyet ve kültür derslerimizde 
oluyor. Ayrıca değerler eğitimi adı altında 
haftalık konular belirliyoruz. Her hafta be-
lirlediğimiz konuyla alakalı ayet, hadis ve 
güzel sözlerle bu konuyu işliyoruz. Haftalık 
konularımızı da doğruluk, kardeşlik, sev-
gi-saygı, kanaat ve sabır olarak belirledik. 
Çocuklarımız bu dönem içerisinde büyük 
bir başarı göstererek hem Kur’an-ı Kerim’i 
yüzünden okumayı öğrendiler, hem de 
haftalık olarak belirlenen konularla ciddi 
deneyimler kazandılar.” dedi. 
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Azerbaycan Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet 
Komitesi Başkan Yardımcısı Gündüz İsma-

ilov ile beraberindeki heyet Vakfımızı ziyaret 
ederek, yetkililerle görüştü.

Vakfımız Genel Müdürü Süleyman Neca-
ti Akçeşme ve Genel Müdür Yardımcısı Mus-
tafa Tutkun’un katılımı ile bir toplantı gerçek-
leştirildi.

Toplantıda Türkiye Diyanet Vakfının ku-
ruluşdan bugüne çeşitli temel hizmetlerini 
anlatan Süleyman Necati Akçeşme Vakfımızın 
din hizmetlerine katkı anlamında bir model 
olduğunu; eğitimden sağlığa, hayri hizmet-
lerden yayına, kültürel faaliyetlerden cami ve 
tarihi eserlerin onarımına birçok alanda ger-
çekleştirdiği hizmetleri anlattı.

Azerbaycan Heyetinden bir konuşma ya-
pan Gündüz İsmailov, Türkiye Diyanet Vakfı 
gibi bir kuruluşun ülkelerinde açılmasının ge-
rekliliğine işaret ederek, Vakfın hizmetlerinin 
çok büyük ve önemli olduğunu, Azerbaycan’da 
da Türkiye Diyanet Vakfının hizmetlerine şahit 
olduklarını söyledi.

ZİYARETLER

AZERBAYCAN HEYETİ



D ini eğitim ve din hizmetleri alanlarında ince-
leme ve temaslarda bulunmak üzere Diyanet 

İşleri Başkanlığının davetlisi olarak ülkemize gelen 
Gana Başmüftüsü Şeyh Osman Nuhu Sharubutu 
ve beraberindeki beş kişilik heyet Vakfımızı ziya-
ret ederek yetkililerle görüştü.

Özellikle eğitim alanında bilgi alışverişinde 
bulunmak üzere bir toplantı düzenlendi. Toplan-
tıya Vakfımız Genel Müdürü Süleyman Necati Ak-
çeşme, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Palakoğ-
lu ve Mustafa Tutkun katıldı.

Toplantıda Türkiye Diyanet Vakfının yurt 
içinde ve yurt dışında yürüttüğü hizmetleri an-
latan Süleyman Necati Akçeşme, Vakfın eğitim 
alanında sunduğu hizmetleri dile getirerek “Yurt 
dışındaki soydaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi için YÖK, Dışişleri Bakanlığı ve 
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılmak suretiy-
le Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan’da birer 
İlahiyat Fakültesi, Sofya’da bir Yüksek İslam Ens-
titüsü, Romanya’da bir kolej, yine Azerbaycan, 
Romanya ve Bulgaristan’da toplam beş imam-
hatip lisesi açtık. Bu eğitim-öğretim kurumunda 
halen 1.875 öğrencinin eğitimi devam ederken, 
bu okullardan bugüne kadar 3.207 öğrenci me-
zun oldu.” dedi.

Yurt dışından gelen konuk örencilere burs 
imkânı sağlandığını belirten Akçeşme “Eğitim 
bursları da Vakfımızın eğitim faaliyetleri arasın-

da önemli bir yere sahiptir. Bu çerçevede yurt 
dışından, 85 ülkeden Türkiye’ye gelen ve eğitim-
lerini İmam-Hatip Lisesi, ilahiyat fakültelerinde 
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sür-
düren öğrencilerimizin toplam sayısı 1.800 civa-
rındadır.” dedi.

Gana Başmüftüsü Şeyh Osman Nuhu Sha-
rubutu yaptığı konuşmada Türkiye’de olmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getirerek, Afrika’nın 
geçmişte Hıristiyanlaştırıldığını, ancak günü-
müzde İslam’ın tüm kıtada Müslümanlar vası-
tasıyla tekrar yaygınlaşmaya başladığını, eğitim 
alanında büyük bir boşluk olduğunu ve bunun 
doldurulması gerektiğini dile getirerek “Siz de 
biliyorsunuz Afrika geçmişte Hıristiyan bir kıta 
idi. Ancak günümüzde İslam yükselen bir değer 
olarak ortaya çıktı ve yayılmaya başladı. Genç-
lerimiz, insanlarımız Müslümanlar vasıtasıyla 
İslam’ı tanımaya başladılar. Biz verilecek eği-
timlerle gençlerimizi bilinçlendirmek istiyoruz. 
Gençler gelecek demektir, bu gençlere doğru 
ve geleceğin inşası için eğitim vermek şarttır. 
İslam’ın doğru anlaşılması için desteğe ihtiya-
cımız var. Eğer eğitim alanında yeterli hassasi-
yeti gösteremez ve gerekli eğitimi veremez isek 
misyonerler vasıtasıyla Hıristiyanlık tekrar yay-
gınlaşabilir. Bu açıdan sizlerle işbirliği içerisinde 
özellikle eğitim faaliyetlerine ağırlık vermek is-
tiyoruz.” dedi.
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GANA HEYETİ



Kırgızistan Din İşleri Komisyonu Başkanı 
Abdilatif Dzhumabayev ve beraberindeki 

heyet Vakfımızı ziyaret ederek yetkililerle gö-
rüştü.

Kırgızistan Heyeti ile; projeler geliştirmek 
ve Kırgızistan’da gerçekleştirilen faaliyetler 
hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere 
Vakfımız Genel Merkezinde yemekli bir top-
lantı düzenlendi. Toplantıya Vakfımız Genel 
Müdür Yardımcıları İsmail Palakoğlu, Mustafa 
Tutkun ve Yasin Uğraş katıldı.

Toplantıda Türkiye Diyanet Vakfının ku-
ruluş amacı ve organlarını anlatan İsmail Pa-
lakoğlu, Türkiye Diyanet Vakfının 1975 yılın-
da kurulduğunu ve bugün hizmette 37 yılını 
doldurduğunu belirterek “Türkiye Diyanet 
Vakfı, kuruluş amacının gereği Diyanet İşleri 
Başkanlığı hizmetlerine önemli ölçüde destek 
sağlamaktadır. Genel Merkez ve 965 şubesiy-
le Diyanet İşleri Başkanlığı merkezi ile bütün 
müftülüklerin, hizmet binası, büro mefruşatı, 
demirbaş, araç, kırtasiye, personelin eğitimi, 
Kur’an kurslarının bina, iaşe ve ibatesi vb. 
hizmete yönelik tüm ihtiyaçlarının karşılan-
masında imkanlarıyla destek vermektedir.” 
dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının yut içi ve yurt 
dışında gerçekleştirdiği eğitim, kültür, sosyal, 

dini ve ilmi faaliyetleri anlatan İsmail Palakoğ-
lu, Vakfın yurt dışında da önemli hizmetler ger-
çekleştirdiğini ve bu hizmetlerin eğitim ağırlıklı 
olduğunu belirtti. 

Kırgızistan’la Vakıf arasında devam eden 
ikili ilişkilerin çok güzel bir şekilde yürüdüğü-
nü, bunun da devam etmesi temennisinde 
bulunan İsmail Palakoğlu, misafir heyeti ül-
kemizde görmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, imkânlar ölçüsünde her türlü 
destek ve yardımda bulunacaklarını sözlerine 
ekledi.

Kırgızistan Din İşleri Komisyonu Başkanı 
Abdilatif Dzhumabayev de yaptığı konuşma-
da; Kırgızistan’da din eğitimi ve din hizmetleri 
alanında bazı eksikliklerin bulunduğunu ifade 
ederek “Kırgızistan’daki dini kurumların tıpkı 
Türkiye’de olduğu gibi etkili, sistemli ve çalışa-
bilir duruma getirmemiz gerekir. Dini müesse-
seleri kurumsallaştırmamız lazım.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliği yapma-
yı çok önemsediklerini belirten Dzhumabayev, 
Kendileri için Türkiye’nin model ülke olduğunu, 
dini kurumların oluşumunda Türkiye’ye kendi-
lerine örnek aldıklarını vurgulayarak “Diyanet 
Vakfı modelinin Kırgızistan’da da hayata geçiril-
mesi için çaba gösteriyoruz. Bu konuda sizlerin 
destek ve katkılarına ihtiyacımız var.” dedi.
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ZİYARETLER

KIRGIZİSTAN DİN İŞLERİ KOMİSYONU



Pakistan İslam İdeoloji Konseyi Başkanı Mu-
hammed Han Şirani ve beraberindeki heyet 

Vakfımızı ziyaret ederek, Vakfımız yetkilileri ile 
bir süre görüştü.

Bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Vak-
fımız Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya, 
Vakfımız Genel Müdürü Süleyman Necati Ak-
çeşme, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Pala-
koğlu, Mustafa Tutkun ve Yasin Uğraş katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye Di-
yanet Vakfı Genel Müdürü Süleyman Necati Ak-
çeşme dost ve kardeş ülke Pakistan’dan gelen 
heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, iki ülke arasında çok köklü ilişkiler bu-
lunduğunu, bu bağlamda Türkiye Diyanet Vakfı 

olarak da birçok alanda işbirliği içerisinde ola-
caklarını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfının kurumsal yapısı 
ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Süleyman 
Necati Akçeşme, Vakfın gerek yurt içinde ge-
rekse yurt dışında dini, kültürel, sosyal ve eği-
tim alanında çok önemli projeleri hayata geçir-
diğini söyledi.

Pakistan İslami İdeoloji Konseyi Başka-
nı Senatör Muhammed Han Şirani de Türkiye 
Diyanet Vakfının kurumsal yapısı ile gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirdiği faa-
liyetlerden çok etkilendiklerini belirterek, aynı 
yapının kendi ülkelerinde de kurulması arzu-
sunda olduklarını dile getirdi. 
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PAKİSTAN HEYETİ
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YENİ YAYINLARIMIZ

MİMARÎ HADİSLERİ
Türk - İslâm Mimarîsini Taçlandıran
Peygamber Sözleri 
Doç. Dr. Bekir TATLI 

Müslüman Türkler inşa ettikleri mimarî yapıları duygusuz bi-
nalar yığını halinde bırakmamışlar, onların içini ve dışını nakış 
nakış işleyerek birer şahesere dönüştürmüşler ve torunlarına 
öyle teslim etmişlerdir. Bu mimarî eserlerin başta âyetler ve ha-
disler olmak üzere çeşitli yazı motifleriyle adeta taçlandırıldığı 
ve gelin gibi süslendiği dikkatten kaçmamaktadır. Araştırmalar 
bu yazılı motiflerin gelişigüzel seçilmiş olmadığını, bilakis her 
birinin itinayla belirlendiğini gösteriyor. Böylelikle söz konusu 
mimarî yapılar, ihtiva ettikleri yazılı süslemelerle birer eğitim 
kurumu olma özelliğini, etrafında yaşayan insanlara verdiği me-
sajlarla kanıtlamış olmaktadır.

DİNÎ 7’den 77’ye
Bulmaca Kitabı

Sezai ÇELİK 

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konularıyla ilgili bilgi ve kav-
ramların kazandırılmasında uygulanacak etkinliklerden oluşan 
bu bulmaca kitabında amaç, konuların öğrencilere öğretilmesi 
sürecinde, öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenmeye katılımını 
sağlayarak derse olan ilgi ve meraklarını uyandırmak ve bu ko-
nudaki bilgilerini harekete geçirmektir. Öğrenciler bu tür bul-
macalar yoluyla hem dinî bilgilerini pekiştirecek hem de eğlen-
celi vakitler geçireceklerdir.
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HOCA AHMED YESEVÎ’NİN
HADİS KÜLTÜRÜ

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

Pîr-i Türkistan lakabıyla bilinen Hoca Ahmed Yesevî; düşünce 
ve eserleriyle Orta-Asya Türkistan Coğrafyasında, Türk ve İslâm 
dünyasında derin izler bırakmış mümtaz şahsiyetlerden birisi-
dir. Fikir ve düşüncelerinin etkileri yaşadığı dönemde kalmayıp 
günümüzde de görülmektedir. Dolayısıyla ona olan ilgi yaşadı-
ğı dönemden itibaren artarak devam etmektedir. Bu vesileyle 
Hoca Ahmed Yesevî’nin çeşitli yönlerini inceleyen pek çok ça-
lışma yapılmıştır. Bu çalışmada ise; yapılan çalışmalarda fazlaca 
üzerinde durulmayan bir yönü, onun hadis ilmi ve kültürüne 
olan ilgisi, eserlerinde kullandığı hadislerin tahric ve değerlen-
dirmesi, peygamber tasavvuruyla birlikte ele alınmıştır.

MAVİ KUŞUN RÜYASI
ÇOCUKLAR İÇİN ŞİİRLER

Celâlettin KURT
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ATAMA

Mehmet ERDOĞAN
Türkiye Diyanet Vakfı Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Vakfımız Personel ve İdari İşler Müdürlüğünde uzman olarak 
görev yapan ve 2003 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığında 
Başkanlık makamı emrinde görevlendirilen Mehmet Erdoğan, 
01.06.2012 tarihinde Vakfımız Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğü görevine getirildi. Mehmet Erdoğan Ankara Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi mezunudur.

Adnan NACİR
Türkiye Diyanet Vakfı Bilgi İşlem Merkezi Müdürü

1979 yılında Mardin’de doğdu. İlk ve ortaöğretimini Diyarbakır’da 
tamamladı. 2000 yılında Başkent Üniversitesi Bilgisayar Prog-
ramcılığı, 2006 yılında da Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çeşitli kuruluşlarda ko-
ordinatörlük ve uzmanlık görevlerinde bulundu. 19.07.2012 ta-
rihinde Vakfımızda Bilgi İşlem Merkezi Müdürü olarak göreve 
başlayan Adnan Nacir evlidir.

Salih AKINCI
Türkiye Diyanet Vakfı Muhasebe Müdürü

1970 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Ankara’da 
tamamladı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli kuruluşlarda, muhasebe 
şefi ve Muhasebe Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 13.06.2012 
tarihinde Vakfımızda Muhasebe Müdürü olarak göreve başlayan 
Salih Akıncı evli ve üç çocuk babasıdır.
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16.02.1972 Afşin Kahramanmaraş’ta doğ-
du. İlk, Orta ve Liseyi Afşin’de okudu. 1990 yı-
lında Afşin İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 
Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 
başladı. 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında İla-
hiyat Fakültesini tamamladı. 1995-1998 yılları 
arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasav-
vuf Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı.

1993-1998 yılları arasında öğrenci yurdu 
hizmetleri ve eğitim faaliyetleri yürüten İsma-
il Palakoğlu, 1998-2008 yılları arasında özel 
bir vakıfta Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ve Mütevelli Heyeti Üyeliğinde bu-

lundu. 2008-2010 yılları arasında özel bir sivil 
toplum kuruluşunda Tanıtım ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü yaptı. Eğitim, sağlık, sosyal, kültür, 
inşaat ve basın-yayın gibi birçok alanda farklı 
görevler aldı.

17.03.2011 tarihinde Türkiye Diyanet 
Vakfı Genel Müdür Yardımcılığı görevine baş-
layan İsmail Palakoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyetinin 08.08.2012 tarihinde al-
dığı karar ile Genel Müdürlük görevine geti-
rilmiştir.

Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail 
Palakoğlu’nun çeşitli dergilerde yayınlanmış 
makaleleri ile basılmış bir kitabı vardır.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İSMAİL PALAKOĞLU GETİRİLDİ
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