




fan mektepleri, tekkeler; topluma gü-
venliği ve adaleti dağıtan ve insanların 
güvenlik endişesi duymadan geleceği 
kurmasını sağlayan hukuk düzeni saye-
sinde bu medeniyet serpilip gelişmiş ve 
insanlık tarihinde eşsiz izler bırakmış-
tır. İnsanlığın gelişimine katkılar sunan, 
kerim insanın tekevvünü için mesaisini 
harcayan, bütün müktesebatını insanlı-
ğın hayrı için seferber eden bu coğraf-
yanın ürettiği miras, her bir ülke ve her 
bir kavim ölçeğinde İslam toplumlarının 
şeref tablosu olmuştur. Bütün bu ka-
zanım ve katkılara rağmen ne yazık ki, 
Avrasya coğrafyasının insanları ezadan 
ve cefadan da uzak kalmamışlardır. 
Gerçi geçtiğimiz birkaç yüzyılın karma-
şık, kaotik çalkantıları içinde doğusuy-
la batısıyla bütün Müslümanlar kayda 
değer sıkıntılarla yüz yüze gelmişlerdir. 
Pek çok yerde zulüm, horlanma ve dış-
lanma, Müslümanların gündelik tecrü-
belerinin bir parçası hâline gelmiştir. 
Bu süreç o kadar ağır ve o kadar acıtıcı 
bir şekilde işlemiştir ki, gönül coğrafya-
mızın pek çok köşesinde Müslümanlar, 
önlerine çıkan yeni sorunlarla, inanç, 
kimlik ve beyan başta olmak üzere 
pek çok problemle baş etmek zorunda 
kalmışlardır. Bu bağlamda Müslüman 
dünyanın Avrasya coğrafyası, adeta di-
limlenmiş ve komünizmden faşizme, 
ateizmden İslam karşıtlığına hemen her 
celsede Müslüman varlığını tehdit eden 
amansız saldırıların hedefi hâline gel-
miştir. Köklü Müslüman geçmişi, dinin 
herkesi soluklandıran, besleyen, tahkim 
eden rahmeti sayesinde kardeşlerimiz 
bu imtihanı başarmış ve bugün yeni bir 
sürece girilmiştir.

Bilgiyle hikmete eşzamanlı bir şe-
kilde değer veren, gündelik hayatın te-
mel parametrelerini bu iki değere aynı 
düzeyde yakın durarak tanzim eden bir 
gelenek, bugün yeniden canlandırılmayı 
beklemektedir. Avrasya coğrafyasındaki 
köklü medeniyetin bugünkü mensupla-
rı, bu güçlü geleneği yeni yorumlarıyla 
geleceğe taşımasını bilecektir. Geçmişi 
kıymetli kılan bu köklü tecrübe, kendi-
ni yenileyerek gelecekte de var olacak 
ve yine yeniden bütün insanlığa eşsiz 
güzellikler sunan bir ummana dönüşe-
cektir.  

İLİM VE HİKMET YURDU:
AVRASYA

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 
İslam tarihinin erken dönemlerinden iti-
baren İslam’la müşerref olmaya başlayan 
Avrasya coğrafyası, İslam âlimlerinin Ma-
veraünnehir adını verdikleri coğrafyayı da 
içine alan, İslam kültür ve medeniyetinde 
çok özel yeri olan gönül coğrafyamızın 
adıdır. İslam, ipek yolunu izleyerek, bu 
coğrafyanın tüm şehirlerinde, kasabala-
rında, köylerinde bütün ihtişamıyla arz-ı 
endam etmiştir. Bugün bu coğrafyanın 
çeşitli yerlerine serpilmiş tabiun hatta sa-
habe kabirlerinin varlığı bunun en başta 
gelen göstergesidir.

Mekke’de doğup Medine’de mede-
niyete dönüşen İslam nehri, Avrasya coğ-
rafyasına, Maveraünnehir’e ulaşınca bütün 
cihanı kuşatan bir ummana dönüşmüştür. 
İslam’ın bölgeye girmesinden çok geç-
meden, Horasan-Maveraünnehir-Harezm 
(Fergana, Meraga, Serahs, Semerkand, Bu-
hara, Belh, Merv), İslam medeniyetine bü-
yük katkılar sağlayan, onun öğretildiği ve 
üretildiği en dinamik ilim, irfan ve hikmet 
merkezleri olarak temayüz etmiştir. Buhara 
ve Tirmiz gibi şehirler, bundan böyle Sevgi-
li Peygamberimiz (s.a.s.)’in sünnetini ihtiva 

eden en değerli hadis külliyatının der-
lendiği şehirlerin başında yer almıştır. 

Müslümanlar Serahs’ta, Özgen’de, 
Merginan’da hakkın ve hukukun, ibadat 
ve muamelatın en incelmiş ve gelişmiş 
bir işlenişine şahit olmuşlardır. İslam, 
bu coğrafyada bölgenin sosyal, dinî, 
kültürel yapısı ve ihtiyaçları dikkate alı-
narak yeniden yorumlanmış ve hayatın 
her alanında kendine has yeni bir gele-
nek oluşturmuştur. Dünyada matema-
tiğin en zorlu problemleri Harezm’de 
çözülmüş; İslam’ın hikmete bürünmüş 
hâli olan büyük sufiler Yesi’den gö-
rünmüşlerdir. Yeryüzünde dilbilimin 
inceliklerinin öğrenileceği yer Cürcan 
olmuş; İslam’ın imanıyla aklını bir kap-
ta yoğuran akaidi, kelamı Nesef’te, 
Taftazan’da, Maturid’de yazılmıştır. 
Birbirine sıkı sıkıya bağlı ve iç içe ge-
çen ilmî, felsefi, itikadi, amelî ve ahlaki 
ekollerin büyük yorumcuları; Ebu Man-
sur el-Maturidi, Ebu’l- Muin en-Nesefi, 
Şemsü’l-Eimme es-Serahsi, Hoca Ah-
med Yesevi, Şah-ı Nakşibend, Ali Şir Ne-
vai, Nizamülmülk, Ali Kuşçu, Uluğ Bey, 
Buhari, Tirmizi, Harezmi, Ebu Reyhan 
Biruni, İbni Sina, Farabi, Kadı Beydavi, 
Taftazani, Seyyid Şerif Cürcani, Fahret-
tin Razi gibi daha pek çok kıymetli isim-
lerle tezahür etmişlerdir. Orta Asya’dan 
başlayan büyük göçle birlikte bu gele-
nek, gür bir çınar ağacının uzun dalları 
gibi güneyden Anadolu’ya, Kuzey’den 
Kafkas dağlarına, Balkanlara; Tuna bo-
yuna ve İdil-Volga boylarına, oradan da 
Avrupa’nın içlerine kadar uzanmış; bu-
ralardaki sosyal, kültürel ve dinî hayata 
rengini vermiştir.

Avrasya’da gelişen bu yüksek 
medeniyet, güçlü, toplumsal, eğitsel 
ve hukuki kurumlar ile hayat bulmuş-
tur. Semerkant’ın, Merv’in, Kazan’ın, 
Saraybosna’nın güçlü ve bütün dünya-
ya ışık saçan, ilmin, ulemanın yuvası, 
felsefe ve sanatın yurdu medreseleri; 
bu coğrafyayı kaplayan vakıflar, güç-
süzün destekçisi imaretler; hayata can 
katan, gıdanın, bilginin, sanatın, bilge-
liğin taşındığı ticaret yolları üzerindeki 
hanlar; insanların yüreklerini besleyen, 
birbirlerini sevmesini belleten, sayma-
yı, sevmeyi, birlikte olmayı, diri olmayı 
yaşatan, hikmeti ve irfanı yücelten ir-

Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı ve

TDV Mütevelli Heyeti Başkanı
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NOT DEFTERİNDEN
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şan muhtaçlara sizlerin selâmı ile 
dağıtılmasıydı.

Öte yandan ülkemizdeki 
eğitim sürecine katkıda bulun-
mak üzere Ankara’nın Altındağ 
ilçesinde 608 yatak kapasiteli iki 
bloktan oluşan yurt binasının te-
melini attık; inşaat hızla devam 
ediyor.

Vakfımız tarafından inşa 
edilen, Hanefi fıkhının önemli 
âlimlerinden İmam Serahsî tür-
besinin Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez’in ve çok değerli ho-
calarımızın katıldığı bir törenle 
açılması bir başka güzel hizmeti-
mizdi.

Kültür alanında; Vakfımız 
Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi 
tarafından düzenlenen Prof. Dr. 
Saadettin Ökten’in katıldığı “Me-
deniyet Üzerine Düşünceler” ko-
nulu konferans kayda değer hiz-
metlerimizdendi.

Güzel ve hayırlı hizmetlerde 
buluşmak üzere.

Allah’a emanet olun... 

Bültenimizin 109’uncu sayısın-
dan merhaba. 
108. sayımızdan bu yana za-

man yine aktı ve dünyamızda pek 
çok olay yaşandı. Olayların başrol-
lerinde ise yine dünyayı imar ede-
rek insanları mutlu etmeye çalışan-
larla dünyayı imha ederek insanlığı 
mutsuz ve perişan etmeye niyet-
li insanlar vardı. Türkiye Diyanet 
Vakfı olarak bizler de misyonumuz 
gereği dünyayı imar etmeye niyetli 
insanlarla birlikte zulme uğramış, 
bir yudum suya, gelecek bir parça 
ekmeğe ihtiyaç duyan mazlumlara, 
yetimlere, öksüzlere; hâsılı bir şe-
kilde güçsüz kalmış, darda kalmış, 
evsiz, barksız kalmış insanların ya-
ralarını sarmaya çalıştık. Bültenimi-
zin bu sayısında da milletimizin kat-
kılarıyla yani sizlerin destekleriyle 
gerçekleştirdiğimiz hizmetleri özet 
olarak sizlere ulaştırmaya çalıştık.

 Bu hizmetlerin başında soğuk 
kış şartlarında yaşam mücadelesi 
veren ve hayata tutunmaya çalı-
şan Suriye halkı için Vakfımız ta-
rafından “Şimdi Suriye’ye Yardım 
Zamanı” adıyla başlatılan yardım 

kampanyası geliyordu. Sizlerin 
de bildiği gibi Suriye halkı, so-
ğuk kış şartlarında komşu ül-
kelerdeki mülteci kampları ile 
Suriye’nin kritik bölgelerinde 
hayat mücadelesi veriyorlar. On 
binler ise Suriye’yi bir an ev-
vel terk ederek sınır ötesindeki 
kamplardan birisine ulaşmaya 
çalışıyor. 2 milyondan fazla kişi 
ise ülke içinde perişan halde, 
yıkıntıya dönen şehirlerde, kışın 
pençesinde ayakta kalmaya ça-
lışıyor. İşte çocuklarına süt bu-
lamayan, içecek su bulamayan 
bu insanlar için açtığımız yardım 
kampanyasına vicdan ve mer-
hamet sahibi sizler duyarsız kal-
madınız ve ekmeğinizi bölerek 
katkıda bulundunuz. Yaptığınız 
katkılara teşekkür ediyoruz.

Diğer güzel bir hizmetimiz, 
vekâletini Vakfımıza verdiğiniz 
kurbanların kesilerek etlerinin 
başta Van’daki depremzede kar-
deşlerimiz ile Suriyeli mülteci 
kardeşlerimiz olmak üzere he-
men hemen dünyanın her köşe-
sindeki açlıkla başa çıkmaya çalı-

İsmail PALAKOĞLU
Genel Müdür



la Vakfımız tarafından başlatılan 
“Şimdi Suriye’ye Yardım Zamanı” 
adıyla açılan yardım kampanyasına 
desteklerinizi bekliyoruz.

Suriye halkı için Vakfımız tara-
fından başlatılan yardım kampan-
yasına katılmak için afişlerimizde 
bulunan bankalar aracılığı, inter-
net ortamından online olarak veya 
Turkcell, Avea ve Vodafone (Turk-
cell ve Vodafone kontörlü hatlar 
hariç) operatörlerinden “SURİYE” 
yazıp 5601’e mesaj göndererek 
¨5’lik bir katkıyla Suriye halkına 
destek olun.

Soğuk kış şartlarında hayat 
mücadelesi veren Suriye hal-
kı için Vakfımız tarafından 

“Şimdi Suriye’ye Yardım Zamanı” 
adıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Suriye’de meydana gelen iç 
savaş neticesinde çatışmalardan 
kaçarak sınır bölgelerine sığınan 
mülteciler ile Suriye’de zor şartlar-
da hayatta kalmaya çalışan Suriye 
halkının barınma, beslenme ve 
sağlık alanında yardım ihtiyaçları 
her geçen gün artıyor.

On binlerce Suriyeli, Türkiye, 
Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak’ta, 

ya da Türkiye sınırına yakın 
bölgelerde sert kış şartları al-
tında silahların susacağı günü 
bekliyor.

Soğuk kış şartlarının ya-
şandığı bölgede yiyecek sı-
kıntısı ise sivilleri zorluyor. 
Temel ihtiyaç maddelerinden 
yoksun Suriye halkı bölgeye 
gelen yardımlardan alabilmek 
için birbirleriyle yarışıyor.

Suriyeli çocuklar, yaşlılar, 
kadın erkek bir çok mazlum yi-
yecek bir ekmek ve ısınacak bir 
battaniye bekliyor. Bu amaç-
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Başkanı Görmez, toplantıdaki 
konuşmasında, Suriye’de bir 
insan ölürken, bütün yeryü-
zünde insanlığın öldüğünü, 
Suriye’de ekmek kuyruğunda 
90 insan katledilirken, tüm 
dünyada 90 kez insanlığın kat-
ledildiğini ifade ederek, “İn-
sanlığımız rehin alındı. Yardım 
seferberliği ile sadece dost, 
kardeş, komşu ve akraba Su-
riye halkına yardım etmeyece-
ğiz, millet olarak insanlığı rehin 
olmaktan kurtaracağız.” dedi.

Suriye’de yaşanan tra-
jedinin mağduru Suriyelilere 
yardım için seferber olan sivil 
toplum kuruluşları ile Başba-
kanlık Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı, Türk Kızılay’ı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı tara-
fından başlatılan “Kış geldi... 
Suriye için bir ekmek, bir bat-
taniye” kampanyasının tanı-
tımı, İstanbul’da Haliç Kongre 
Merkezi’nde yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı 
ve Vakfımız Mütevelli Heyeti 

“İnsanlığı
rehin olmaktan
kurtaracağız” 

Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vak-

fı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Görmez, “Yardım 
seferberliği ile sadece dost, 
kardeş, komşu ve akraba Su-
riye halkına yardım etmeye-
ceğiz, millet olarak insanlığı 
rehin olmaktan kurtaraca-
ğız.” dedi.

SURİYE’YE YARDIM KAMPANYASININ TANITIMI 
İSTANBUL’DA YAPILDI

GÜNDEM



“Bütün insanlığı
Suriye’de katledilen insanlığa

dikkat kesilmeye
davet ediyorum”

Zalimin ve mazlumun di-
ninin, inancının sorulma-

dığını dile getiren Görmez, 
şöyle konuştu: “Sünnisi ve 
Şiisi ile bütün İslam dünyası-
na, sadece bizim milletimize 
değil, bir kardeşiniz olarak, 
Diyanet İşleri Başkanı ola-
rak sesleniyorum; Zemzem 
Tower’lardan Kabetullah’ı 
seyretmekten medet uman 
ve sevabı orada arayan bü-
tün kardeşlerimizi, Suriye’de 
katledilen insanlığa dikkat 
kesilmeye davet ediyorum. 
Her gün Kerbelâ için gözyaşı 
döken bütün Şii kardeşleri-
mizi bu kampanyaya destek 
vermeye davet ediyorum. 
Yezitlerin zulmü altında in-
leyen Hüseyinlere bir tas su 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı ola-
rak pek çok yardım kampan-
yasına destek verdiklerini ve 
pek çok insanî yardım kam-
panyası başlattıklarını anlatan 
Başkan Görmez, Somali’de, 
Arakan’da, Endonezya’da, 
Pakistan’da, Afganistan’da, 
Gazze’de, Haiti’de ve dünya-
nın herhangi bir yerinde bir 
doğal felaket gerçekleştiğinde 
milletimizin harekete geçti-
ğini dile getirdi. Başkan Gör-
mez, milletin ortak vicdanının 
kamu kurumlarından erken 
davrandığını ve kurumlara 
baskı uyguladığını vurgulaya-
rak, hiçbir kampanyanın, bu-
günkü kampanya gibi kendi-
sine acı ve hüzün vermediğini 
söyledi.

“Bu kampanya
daha farklı”

Diyanet İşleri Başkanı Gör-
mez, konuşmasını şöyle 

sürdürdü:  “Bütün kampanya-
lar ya bir tabii afet, açlık fela-
keti, işgal yahut fakir dünya-
nın bir başka dünya ile savaşı 
neticesinde mağdur kalan 
insanlara yönelik olmuştur. 
Bugün başlatacağımız yardım 
kampanyası daha farklı. Çün-
kü bu kampanya, yanı başı-
mızda siyasi güç ve ihtiras ka-
bul etmeyen bir topluma her 
türlü zulmü reva gören; topla, 
tüfekle, bombalarla yok edil-
meye çalışılan, infaz edilen, 

aç açık, ilaçsız bırakılan, dört, 
beş, altı asır birlikte yaşadığı-
mız, aynı inancın, aynı tarihin, 
kültürün mensubu olarak bir-
likte yaşadığımız, kardeş ol-
duğumuz, akraba olduğumuz 
Suriye halkına yönelik bir yar-
dım kampanyası.”

Kampanyanın sadece 
milletin değil, insanlığın ortak 
vicdanını harekete geçirece-
ğini belirten Başkan Görmez, 
odaklanılması gereken nokta-
nın “bütün insanlığa acı veren 
sonuçlar” olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Mehmet Gör-
mez, “Suriye’de başlayan ha-
diselerle ilgili görüşü, düşün-
cesi, kanaati ne olursa olsun 
milletimizin bütün fertlerini, 
sebepleri bir tarafa bırakarak, 
sonuçları üzerinde düşünme-
ye ve bu sonuçlarından dolayı 
behemehal harekete geçerek, 
yardım etmeye çağırıyorum.” 
diye konuştu.
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“Maaşımı
Suriyeli kardeşlerimize 

bağışlıyorum”

Diyanet İşleri Başkanı ve Tür-
kiye Diyanet Vakfı Mütevelli 

Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, hocaların “almakla bi-
linen ve vermemekle itham edi-
len” insanlar olarak bilindiğini 
dile getirerek, “Onun için kam-
panyayı önce Türkiye’de mihrap 
hizmeti gören, mihrapta milleti-
mize manevi rehberlik yapan di-
yanet mensupları arasında başla-
tıyorum. Kendim de 2013 yılının 
ilk ayında alacağım bütün maaşı 
vererek, sadece kendi meslektaş-
larıma öncülük yapmak için bunu 
buradan ilan etmek ihtiyacı his-
sediyorum. Hocalarımızın üzerin-
deki halk arasındaki yanlış ithamı 
kaldırmak için bunu yapıyorum.” 
diye konuştu. 

esirgeme konumuna düşme-
yelim, diyorum. Bu sadece 
bir Müslümanlık meselesi 
değil, aynı zamanda bir in-
sanlık meselesi olduğu için 
yeryüzündeki bütün insanlığı, 
yaratıcının yüreklerine yerleş-
tirdiği şefkati, rahmeti, vic-
danı dikkate alarak, insanlığı 
kurtarmak adına Suriye’deki 
kardeşlerimize, iki ateş ara-
sında kalmış sivil topluma, aç 
ve açık, ilaçsız ve dermansız 
kalan çocuklara, kadınlara, 
yaşlılara yardım elini uzatma-
ya davet ediyorum.”

GÜNDEM



T ürkiye Diyanet Vakfı tara-
fından Ankara’nın Altındağ 
ilçesinde inşa edilecek 608 

yatak kapasiteli iki bloktan oluşan 
yurt binasının temeli düzenlenen 
bir törenle atıldı.

Temel atma törenine Başba-
kan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anka-

ÖĞRENCİ YURTLARIMIZA
YENİ BİR HALKA EKLENİYOR

ra Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İ. Melih Gökçek, Altın-
dağ Belediye Başkanı Veysel 
Tiryaki, Diyanet İşleri Başkanı 
ve Vakfımız Mütevelli Heye-
ti Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez ile Vakfımız yetkilileri 
katıldı.

11Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni  |
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mız ile birlikte yürüttüğü hiz-
metlerinin en önemlisinin eği-
tim hizmeti olduğuna vurgu 
yapan Mehmet Görmez, “Tür-
kiye Diyanet Vakfı, 1993’ten 
bugüne kadar, yani Sovyetler 
Birliği ve Yugoslavya’nın dağı-
lışından bugüne kadar 15 bin 
öğrenciyi Türkiye’ye getirmiş, 
Türkiye’de her türlü din eği-
timi vererek kendi ülkelerine 
dönmesini sağlamıştır. Şu an 
Türkiye’de 2.000 öğrencimiz 
tahsil görmekte, her seviye-
den din eğitimi almaktadır. 
Bütün bunlar gerçekten hem 
ülkemizin dünyada temsilini, 
hem de ülkemizdeki iyilikle-
ri, güzellikleri başka dünyaya 
taşımada en önemli öncülük 
görevini üstlenmektedirler. 
Ayrıca bu hizmet içerisinde 
çok önemsediğimiz hizmet-
lerden bir tanesi biraz sonra 
temelini atacağımız, iki blok 
halindeki  modern iki yurt bi-
nasıdır. Bugün 10 ilde ancak 
yurt hizmeti veriyoruz, keşke 
her ilde verebilsek.”

sivil toplum kuruluşu hizmet 
ve hayır götürüyor. Bunu top-
ladığınız zaman, her sene bu 
yardımların % 47’sini, bazen 
% 50’sini sadece Türkiye Diya-
net Vakfı götürüyor. Rusya’nın 
içerisindeki Müslümanlara, 
Orta Asya Türk Cumhuriyet-
lerine, Kafkasya’ya Balkanlara 
Afrika’ya hayır sever milleti-
mizin götürdüğü hizmetlerin 
asgari % 47’sine öncülük ya-
pan kurum Türkiye Diyanet 
Vakfıdır.” dedi.

“Hizmetlerin en önemlisi
şüphesiz eğitim hizmetidir”

T ürkiye Diyanet Vakfının, 
Diyanet İşleri Başkanlığı-

“Türkiye Diyanet Vakfı
hayırsever milletimizin

eseridir”

T ürkiye Diyanet Vakfının 
hayırsever vatandaşla-

rımızın desteği ile dünyanın 
her tarafına hizmet götürme 
gayretinde olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Mehmet Gör-
mez “Türkiye Diyanet Vakfı 
demek hayırsever Türk milleti 
demektir. Çünkü tamamen 
varlığını hayırsever milleti-
mizden alan, onların destek-
leriyle dünyanın her tarafın-
da hizmet eden bir vakıf. Son 
20-30 yılda Türkiye’den yurt 
dışına bilhassa Avrasya coğ-
rafyasına, Afrika’ya onlarca 

EĞİTİM

Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı ve
TDV Mütevelli Heyeti Başkanı



kimliğini, kişiliğini geliştiren, 
manevi dünyası zengin, bütün 
dünyaya hizmet etmeye aday, 
bütün insanlığa barış getir-
meye aday bilim adamları ol-
masını, iş adamları olmasını 
sağlayacak ortamları bu yurt 
binalarında oluşturmalıyız.” 
dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gör-
mez konuşmasının sonunda 
bir müjde de vererek, önü-
müzdeki süreçte İstanbul 
Ümraniye’de Türkiye Diyanet 
Vakfının kuracağı üniversite 
kampüsünün yanı başında 
1.500 kişilik öğrenci yurt bi-
nasının temelinin atılacağını 
söyledi.

“Yurtlarımız ilim ve irfan
yuvaları olmalı”

Y urtların her ilde olması ve 
ilim-irfan yuvaları haline 

getirilmesi gerektiğini belir-
ten Prof. Dr. Mehmet Görmez 
“Ben buradan özellikle hayır-
sever milletimize, sivil toplum 
örgütlerine çağrıda bulunuyo-
rum. Artık ülkemizde her ilde 
üniversite oldu, muhtemelen 
Kredi Yurtlar Kurumumuz 
her ilde yurt yapma planı da 
yapmaya başlamıştır. Ancak 
bu yetmez. Hangi üniversi-
teye giderse gitsin, bu mil-
letin çocuklarından hiç birisi 
sokakta kalmamalı, barış ve 

huzur ortamında bir barınma 
imkanına sahip olmalı. Barış 
ve huzur ortamıyla birlikte iki 
şey daha sağlamalıyız; bun-
lardan bir tanesi yurtlarımız 
aynı zamanda ilim ve irfan 
yuvaları olmalı, bilgi ve kültür 
atmosferini oluşturmalıyız, 
öğrencilerimizin kimliklerini, 
kişiliklerini, manevi dünyala-
rını da geliştirici bir manevi 
huzur ortamını da oluşturma-
mız gerekiyor. Biz genç nüfusa 
sahip bir milletiz ve onunla da 
iftihar ediyoruz. Sadece bilgi 
yüklemek yetmiyor gençlere, 
öğrencilere… O bilgiyle bera-
ber, hem çağın bilgisine sahip, 
hem tarihin bilgisine sahip, 

13Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni  |
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Veysel TİRYAKİ
Altındağ Belediye Başkanı 

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de yaptı-
ğı konuşmada yurt içinde ve yurt dışında başta 

sağlık ve eğitim olmak üzere birçok alanda çalışma 
yapan Türkiye Diyanet Vakfına ve emeği geçenlere 
teşekkür etti.

İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

“Hayırlı bir hizmete daha
imza atılacak.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Me-
lih Gökçek tören münasebetiyle yaptığı 

konuşmada, hayırlı bir hizmete imza atılaca-
ğını belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi 
olarak Türkiye Diyanet Vakfı ile bugüne kadar 
birçok iş birliği içerisinde olduklarını ve bir 
çok projeye müşterek olarak imza attıklarını 
belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı ile birlikte önümüzdeki günlerde iki büyük 
cami için de iş birliği içerisinde olacaklarını belir-
ten Gökçek, bu camilerden bir tanesinin Ulus’a, 
bir tanesinin de Konya yoluna yapılacağı müjde-
sini verdi.

EĞİTİM



dağ, “Biz bu dönem içerisinde 
hem öğrenci yurdu sayısını iki 
katına çıkardık, hem de kalite-
sini artırdık. Bu hususta vakıf-
ların da büyük gayretleri var. 
Diyanet Vakfı gibi, özel ama, 
bir kamu vakfının yapacağı 
işlerde son derece anlamlı ve 
önemli. Türkiye Diyanet Vakfı 
sadece Türkiye’de değil, bütün 
kıtalarda hizmet veren, bütün 
ülkelere elini uzatan ve orada-
kilerin ihtiyacını sadece maddi 
anlamda değil, manevi anlam-
da da ihtiyacını gidermek için 
önemli adımlar atan, Türki-
ye’mizin Vakıf alanındaki yüz 
aklarından bir tanesi.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının 
yurt içinde ve yurt dışında 
gerçekleştirdiği faaliyetleri 
yakından bildiğini ifade eden 
Bekir Bozdağ “Ben Somali 
yardımlarının koordinasyo-
nundan sorumlu Bakan ola-
rak, Somali’de yaptıklarını, 
Afrika’da yaptıklarını biliyo-
rum ve gururla gönülden bu 
işlerle uğraşanlara bu hiz-
mette yarışanlara şahsım ve 
ülkem adına teşekkürü borç 
biliyorum. Çünkü nereye git-
sek orada varlar, nereye git-
sek ay yıldızlı bayrağın altında 
bu dinin güzelliklerini ve bu 
milletin güzelliklerini en gü-
zel şekilde anlatıyor ve temsil 

“Nesillerimiz eğitimli olursa 
geleceğimiz

emin ellerde olacaktır”

Törende bir konuşma ya-
pan Başbakan Yardımcısı 

Bekir Bozdağ, hükümet olarak 
eğitim alanına önem verdik-
lerini, hazırlanan bütçede en 
büyük payın eğitime ayrıldı-
ğını belirterek “Eğitim, yap-
tığımız çalışmalar içerisinde 
önem verdiğimiz konulardan 
bir tanesidir. Hükümet olarak 
iktidara geldiğimizden bugü-
ne kadar hazırladığımız büt-
çelerin arasına birinci sırada 
her zaman eğitimi koyduk. 
Çünkü biz biliyoruz ki nesille-
rimiz eğitimli olursa, gelece-

ğimiz emin ellerde olacaktır. 
Okullaşmamız, üniversiteyi 
bitirme oranımız ve ülkemizin 
her yerinde standardı yük-
sek eğitim imkanlarını bütün 
yavrularımıza temin edebil-
diğimiz ölçüde Türkiye’miz 
daha güçlü olacak, daha emin 
adımlarla yoluna devam ede-
cektir.” dedi.

“Türkiye Diyanet Vakfı 
vakıf alanında

yüz akı bir kurum”

Yükseköğrenimde okuyan 
öğrencilerin sayısının art-

tığını, buna paralel olarak 
öğrenci yurdu ihtiyacının da 
arttığını belirten Bekir Boz-
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Bekir BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı
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nelik bir köyünde olan cami-
leri toplam sayıya katar, son-
ra nüfusa bölerek birtakım 
hesaplarla sonuca varırsanız 
hata edersiniz. Çünkü artık 
nüfus büyükşehirlere gelmiş 
ve hayatını orada devam et-
tirmektedir. Dolayısıyla İs-
tanbul, Ankara ve İzmir gibi 
şehirlerimizin tamamının bu 
anlamda ciddi ihtiyaçları var. 
O yüzden zaman zaman Cuma 
namazı kılmak için cami ara-
yanların cami bulmakta zor-
landıkları, bulunan yerlere 
bakıldığı zaman da ibadet ne-
deniyle yolların dahi trafiğe 
kapatıldığına şahit oluyoruz. 
Bunlar doğru görüntüler de-
ğildir. O nedenle diyoruz ki 
şehirler, değişecek, gelişecek, 
daha iyi bir noktaya gidecek. 
Ama mutlaka mabetler de şe-
hirlerin en güzel yerinde ola-
cak. Çünkü bizim kültürümü-
zün, medeniyetimizin özünde 
bu vardır.”

müthiş derecede bir cami 
ihtiyacının olduğu tartışma-
sız bir gerçektir.” diye ko-
nuştu. Başbakan Yardımcısı 
Bozdağ, şöyle devam etti: 
“Türkiye’de her zaman ibadet 
mekânları ile ilgili azlık çokluk 
tartışması yapılmıştır. Ama 
Türkiye’deki camilerin dağı-
lımına bakıldığı zaman kırsal 
alanları çıkardığınızda büyük-
şehirlerde müthiş derecede 
bir cami ihtiyacının olduğu 
çok tartışmasız bir gerçektir. 
Çünkü ekonomik imkânların 
artması veya başka nedenler-
le insanların şehirlerde yaşa-
mayı tercih etmesi, köyden 
kente veya küçük kentlerden 
büyükşehirlere göçü arttır-
mıştır. Bugün İstanbul’un nü-
fusu 15 milyona, Ankara’nın 
nüfusu 5 milyona dayanmış-
sa, o zaman bu kadar göçün 
ihtiyacı olan mabetlerin de 
oralarda hayata geçirilmesi 
lazım.  Siz Türkiye’nin 10 ha-

ediyorlar. Bu sebeple Türkiye 
Diyanet Vakfını sadece Türki-
ye’deki yurtlarıyla, Türkiye’de-
ki yaptıklarıyla düşünmemek 
lazım, dünyanın her ülkesinde 
yaptıklarıyla Türkiye’nin yüz 
akı vakıflarından bir tanesi 
olarak görmek lazım.” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfının 
bugüne kadar yurt içinde 10 
adet yükseköğrenim öğrenci 
yurdunu hizmete açtığını be-
lirten Bozdağ, konuşmasının 
sonunda bu sayının çoğaltıl-
masını ve her ilde bir öğren-
ci yurdunun Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından inşa edilmesi 
gerektiğini söyledi. 

“Büyükşehirlerde
camiye olan ihtiyaç artıyor”

Türkiye’de zaman zaman 
camilerin sayısı ile ilgili 

tartışmalar yaşandığına işa-
ret eden Başbakan Yardımcı-
sı Bozdağ, “Büyükşehirlerde 

EĞİTİM
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5.398 m2 büyüklüğündeki arsa üzerine inşaatına 
başlanan yükseköğrenim yurt binası tek bir baza 
üzerinde yükselen 2 adet yatakhane bloğundan 
oluşmaktadır. 
Blokların her biri bodrum, zemin ile birlikte top-
lam 14 kattan oluşacak şekilde planlanmıştır. 
Bina zemin kat oturum alanı 1.799 m2 ve toplam 
inşaat alanı 20.889 m2’dir. İnşaatın keşif bedeli  
¨ 25.000.000 olarak hesaplanmıştır.

608 öğrenci kapasiteli
Yurt müştemilatında;

Otopark, Voleybol sahası, Bürolar, Bay bayan 
mescitleri, Toplantı ve seminer salonları, Kütüp-
hane, Revir, Yemek salonları, Bilgisayar, internet 
salonları, Hobi-oyun salonları, Yatakhaneler, En-
gelli öğrenci odası, Yüksek Lisans öğrencileri için 
yatakhaneler yer almaktadır. 
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Her yıl olduğu gibi Bakanlar Kurulu Kararı ve Yö-
netmelik gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı 
organizesinde ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği 

içerisinde düzenlenen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim 
Organizasyonu bu yıl da başarı ile tamamlandı.

Yurt içinde kurbanlar başta Van’daki deprem-
zedeler ile Suriyeli mülteciler olmak üzere 82 mer-
kezde kesilerek, kurban etleri buralarda ki ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmıştır.

Vekâleti alınan kurbanlar; yurt içinde Müftülük-
lerimiz, Vakfımız Şubeleri, yurt dışında ise Başkanlı-
ğın Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, Baş-
bakanlık TİKA ve Dış İşleri Bakanlığımız tarafından 
birlikte organize edildi, görevlilerimizin koordine ve 
nezaretinde kesildi.

Kesilen kurbanların etleri, yurt içi ve yurt dışın-
da vekâlet veren vatandaşlarımız adına muhtaçlara 
ulaştırıldı. 

“Kurban, var edene varlıkla yakın olma aşkıdır.”

VEKÂLETLE KURBAN ORGANİZASYONU

SUDAN
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TANZANYA

SUDAN

UGANDA



AÇILIŞ

26 |  Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni

İmam Serahsî ’nin
Türbesi Açıldı



diğini ve esaretin başladığını 
vurgulayarak, “Bugün İslâm 
âleminin içinde bulunduğu 
durumdan kurtulabilmesi için 
Maveraünnehir’in tekrar tah-
tına çıkması gerekiyor. Bunun 
için tıpkı ilk günlerinde bu 
toprakları ziyaret eden Sevgili 
Peygamberimizin güzide as-
habının getirdiği inci ve mer-
canlara bu coğrafyanın sahip 
çıktığı gibi bugün de Müslü-
manların ve İslâm dünyasının 
ilim ve hikmet hazinesine ye-
niden sahip çıkması gereki-
yor.” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başka-
nı ve Türkiye Diyanet Vak-
fı Mütevelli Heyeti Başkanı  
Görmez’in konuşmasında öne 
çıkan başlıklar şöyle:

Hanefi fıkhının önem-
li âlimlerinden İmam 
Serahsî’nin Türkiye Di-

yanet Vakfı tarafından inşa 
edilen türbesi, Diyanet İşleri 
Başkanı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez’in 
katıldığı bir törenle açıldı.

Resmi ziyaret kapsamın-
da Kırgızistan’ın Oş kentinde 
bulunan Diyanet İşleri Başkanı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Başkanı  Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, “Şemsü’l-
eimme” olarak anılan büyük 
İslâm âlimi İmam Serahsî’nin 
türbesinin açılışı için düzenle-
nen törene katıldı.

Türkiye’den kalabalık 
bir heyetle Oş’a giden Baş-

kan Görmez, törende yaptığı 
konuşmada, Türkistan coğ-
rafyasının İslâm kültür ve 
medeniyetinde çok önemli 
bir yeri olduğunu belirterek, 
İslâm dünyasının günümüz-
de içinde bulunduğu du-
rumdan kurtulabilmesinin 
yolunun Maveraünnehir’de 
inkişaf eden ilim ve hikmet 
hazinesinin yeniden diriltil-
mesinden geçtiğini söyledi. 
“Mekke’de doğup Medine’de 
medeniyete dönüşen İslâm 
nehri, Maveraünnehir’e ula-
şınca bütün cihanı kuşatan 
bir ummana dönüştü.” di-
yen Diyanet İşleri Başkanı, 
Maveraünnehir’in maverasını 
kaybetmesi ile sahip olunan 
bütün değerlerin kaybedil-
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“Maveraünnehir, Müslüman-
lara ve dünyaya bilginin ma-
verasını öğreten coğrafyanın 
adıdır”

Sizlerin yaşadığı bu coğ-
rafyanın İslâm kültür ve 

medeniyetinde çok özel bir 
yeri vardır. İslâm âlimleri bu 
coğrafyaya Maveraünnehir 
adını vermişlerdir. Aslında bu 
adlandırma Sevgili Peygam-
berimizin güzide ashabının 
yeryüzüne yayılmasıyla orta-
ya çıkmıştır. Sahabe-i Kiram, 
din-i mübin-i İslâm’ın rahmet 
yüklü evrensel mesajlarını 
dünyanın en uç noktalarında-
ki, en uzak yerlerindeki bütün 
insanlara ulaştırabilmek için 
önlerine çıkan uçsuz bucaksız 
deryaları, dağları, ovaları aşa-
rak mesafeler kat etmişlerdir. 
Bütün bu gayret sadece i’la-yı 
kelimetullah uğruna; Allah’ın 
ve Peygamberinin isminin du-
yulmadığı hiçbir yer kalmasın 
diye gerçekleşmiştir.

Bu güzide insanlar bu 
topraklara geldiklerinde ön-
lerine bir nehir çıkar. Nehrin 
öbür tarafını göremedikleri 
için bu nehri umman zan-
nederler. Uzun süre nehri 
geçmezler ve beklerler. Ne-
hirde ilerlemeye başlayınca 
da umman zannettikleri bu 
deryanın bir nehir olduğunu 
anlarlar. Nehrin öteki yaka-
sına ayak bastıkları gün bu 
topraklar “Maveraünnehir” 
adını alır. İşte Maveraünne-

AÇILIŞ



buluştuğu İslâm medeniye-
tinin ilim ve irfan şehirleri 
Semerkand’lar, Buhara’lar, 
Taşkent’ler, Özgen’ler ortaya 
çıktı. Merginani’ler, Serahsi-
ler, Oshiler, Özgeniler yetişti.

“Maveraünnehir mevarasını 
kaybettiğinde sahip olunan 
bütün değerler de kayboldu 
ve esaret başladı”

Üzülerek ifade edelim ki 
Maveraünnehir mevarası-

nı kaybettiğinde sahip olunan 
bütün değerler de kaybol-
du ve esaret başladı. Bugün 
İslâm âleminin içinde bulun-
duğu durumdan kurtulabil-
mesi için Maveraünnehir’in 
tekrar tahtına çıkması ge-
rekiyor. Bunun için tıpkı ilk 
günlerinde bu toprakları zi-
yaret eden Sevgili Peygam-
berimizin güzide ashabının 
getirdiği inci ve mercanlara 
bu coğrafyanın sahip çıktığı 
gibi bugün de Müslümanların 
ve İslâm dünyasının ilim ve 
hikmet hazinesine yeniden 
sahip çıkması gerekiyor. Aynı 
şekilde Maveraünnehir’in 
kendi yetiştirdiği evlatlarına, 
âlimlerine, büyüklerine de 
sahip çıkmak gerekiyor. Ve en 
önemlisi yeniden maveraya 
sahip olmak gerekiyor. Bütün 
bunlar olduğu gün -Allah’ın 
izniyle- Maveraünnehir yeni-
den dirilecek ve bütün İslâm 
dünyasını tarihte olduğu gibi 
ilim ve irfanla aydınlatacaktır.

hir, Fergana vadisinden önce 
geçilmesi bir zaman hayal gibi 
görünen, belki bir deniz zan-
nedilen Siri Derya ve Amuder-
ya nehirlerinin öbür tarafıdır.  
Aslında bu nehirler, İslâm 
düşünce tarihinde sadece fi-
ziksel olarak nehirlerin öte 
yakasını ifade etmez. Bununla 
birlikte Maveraünnehir, İslâm 
düşüncesinin, İslâm ahlâkının 
ve İslâm medeniyetinin ma-
verasıdır. Maveraünnehir, sa-
habenin, Amuderya ve Siri 
Derya’yı geçerek keşfettikleri 
bu topraklarda İslâm’ın nuru-
nun, İslâm’ın bilgisinin, ilmi-
nin, irfanının inkişafıdır. Ma-
veraünnehir, Resûl-i Ekrem 
Efendimizin müjdesidir. Ma-
veraünnehir, Müslümanlara 
ve dünyaya bilginin maverası-
nı öğreten coğrafyanın adıdır. 
Maveraünnehir kalbin mave-
rasını öğreten topraklardır.

“Mekke’de doğup Medine’de 
medeniyete dönüşen İslâm 
nehri, Maveraünnehir’e ula-
şınca bütün cihanı kuşatan 
bir ummana dönüştü”

İslâm medeniyetini mave-
rasız düşünmek, İslâm me-

deniyetini maverasızlaştırır. 
İslâm medeniyetini medeni-
yet kılan temel unsur, aslında 
İslâm’ın insana ve kâinata bir 
mavera bakışı kazandırmasın-
da yatmaktadır. İslâm mede-
niyeti maveralı bir medeni-
yettir. Sadece gözün görmesi 

ile yetinmez. Aklın nazarıyla 
kalbin basiretini birleştirir. 
Gözün ruyetini, aklın nazarı-
nı, kalbin basarını ve basireti-
ni birleştirir.

Mekke’de doğup 
Medine’de medeniye-
te dönüşen İslâm nehri, 
Maveraünnehir’e ulaşınca 
bütün cihanı kuşatan bir um-
mana dönüştü. Önce Tefsir 
Usulü, Hadis Usulü, Fıkıh 
Usulü gibi bir usul oldu. Son-
ra Tefsir oldu, Hadis oldu, 
Kelâm oldu, Akaid oldu, Fı-
kıh oldu, Felsefe oldu, Ta-
savvuf oldu, Ahlâk oldu. Bu 
coğrafyada Kindiler, Farabi-
ler, İbn Sinalar yetişti. Sevgili 
Peygamberimizin insanlığa 
bıraktığı hadis mirası Buhari 
oldu, Müslim oldu, Ebu Da-
vud oldu, Darimi oldu, Nesai 
oldu, Tirmizi oldu. Böylece 
hadis ilmi Maveraünnehir’de 
doğan âlimler tarafından mu-
hafaza edildi, yayıldı ve tebliğ 
edildi. Yine bir şehri erdemli 
kılan değerleri yazan Fara-
bi ile bir kalbin nasıl faziletli 
olacağının dersini veren Hoca 
Ahmed Yesevi’ler yetişti. Bu 
coğrafyada yetişen ve feyz 
alan dervişler Anadolu’ya 
geldiler. Anadolu’nun bağrını 
İslâm’a açtılar. Yine bu coğ-
rafyada hadis ilminin en bü-
yük banisi Buhari ile gönüller 
sultanı Şah-ı Nakşibendi’ler 
yetişti. Tefsirle kelâmın, ha-
disle fıkhın, tasavvuf ile fel-
sefenin, astronomi ile ahlâkın 
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ettik ve İmam Serahsî’ye ya-
raşır bir türbe inşa etmeye 
karar verdik. Kabrin yakının-
daki evleri istimlak ettik. Tür-
kiye Diyanet Vakfımız böyle 
bir görevi üstlendi. Allah’a 
hamdolsun bugün bu türbe-
nin açılışını gerçekleştiriyo-
ruz.

Bu vesile ile İmam 
Serahsî’yi rahmet ve şük-
ranla yâd ediyorum. Türbe-
nin inşası süresince başta 
Kırgızistan’ın çok kıymetli 
devlet büyükleri olmak üzere 
emeği geçen herkese çok te-
şekkür ediyorum. Türbenin, 
Maveraünnehir’de yeni İmam 
Serahsî’lerin yetişmesine ve-
sile olmasını Yüce Rabbimden 
niyaz ediyorum. 

bizlere göstermiştir. İmam 
Serahsî, hapislerde, kuyular-
da talebeler, âlimler yetiştir-
miş, muhalled eserler vücuda 
getirmiştir. 30 ciltlik Meb-
sut’unu kuyularda yazmıştır.

Biz İmam Serahsî’nin 
kabrini 2003 yılında bir sem-
pozyum sonrasında ziyaret 

“Müslümanların ve İslâm 
dünyasının ilim ve hikmet 
hazinesine yeniden sahip 
çıkması gerekiyor”

İşte bugün burada İslâm me-
deniyetinin kubbesini aya-

ğa kaldırmış Maveraünnehir 
âlimlerinden, kaynaklarımız-
da “İmamların güneşi” ola-
rak kendisinden bahsedilen 
Ebu Bekr Şemsü’l-eimme 
Muhammed b. Ebû Sehl es-
Serahsî’nin türbesinin açılışı 
münasebetiyle toplanmış bu-
lunmaktayız.

İmam Serahsî’nin haya-
tı ibretlerle doludur. En zor 
şartlarda dahi ilmin tahsil 
edilebileceğini ve ciltler do-
lusu kitaplar yazılabileceğini 

AÇILIŞ



D iyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hz. Hü-
seyin ve 70 masum insanın şehadetlerinin 
1332 yıldönümü nedeniyle Hacı Bayramı 

Veli Camisinde düzenlenen “Kerbelâ Şehitlerini 
Anma Programı”na iştirak eden vatandaşlarımıza 
aşure ikram edildi. 
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T ürkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi 
(KAGEM) tarafından Kocatepe Camii Konferans Salo-
nunda “Medeniyet Üzerine Düşünceler” konulu kon-

ferans düzenlendi.
Konuşmacı olarak Prof. Dr. Saadettin Ökten’in katıldığı 

konferansa, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Di-
yanet İşleri Başkanı ve Vakfımız Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez, Milletvekilleri ve Vakfımız yetki-
lileri katıldı.



için hepimize büyük çabalar 
düşüyor.” dedi.

Kadın konusunun tarih 
boyunca medeniyetlerin en 
önemli konusu olduğunu 
belirten Mehmet Görmez, 
yeryüzünü imar etme görevi 
açısından, kadına ve erkeğe 
biçilen rollerin farklı oldu-
ğunu söyleyerek “Tevrat’ın 
yaratılış bölümünün Osman-
lı tercümesinden bir ayet 
okuyayım size “Allah erkeği 
yerden, hatunu erden halk 
etti”. Bu sebeple erkeğin tüm 
himmeti yerde, hatunun tüm 
himmeti erde oluyor. Ben 
Kur’an-ı Kerim’in bu anlayışı 
değiştirdiğini düşünenler-
denim. Kur’an hatunun tüm 
himmetini ere sarfetmesini 
istemedi. Hatunun erkek-
le birlikte yeryüzünü imar 
etmesini istedi. Erkeğin ve 
kadının da tıpkı ayeti keri-
mede geçtiği gibi “Mümine 
kadınlar ve mü’min erkekler 
birbirlerinin velileridirler. 
Birlikte marufu emrederler, 
birlikte münkeri nehyeder-
ler.” En başta okuduğum 
ayette cinsiyet ayırımı yap-
madan kadına ve erkeğe bir-
likte yeryüzünü imar etme 
görevini veriyor. Tevrat’ta 
bu görev taksiminde, yer-
yüzünün imarını erkeklere, 
erkeklerin de imarı kadınla-
ra veriliyor. Benim Kur’an ve 
Hz. Peygamberin hadislerini 
okumalarımdan anladığım, 
Cenab-ı Hakk’ın her iki cinse 

“Gönül dünyası
imar edilmeden

yeryüzü imar edilemez.”

A çış konuşmasında, 
Kur’an-ı Kerim’de ya-
radılış gayemizi ve 

varlık sebebimizi anlatan bir 
çok ayetin bulunduğunu ifa-
de eden Diyanet İşleri Başka-
nı ve Vakfımız Mütevelli He-
yeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, bu ayetlerin içeri-
sinde dikkat çekici bir ayetin 
bulunduğunu ifade ederek 
“Kur’an’ın en kısa ayetle-
rinden bir tanesi; “Allah sizi 
yerden yarattı ve sizden yer 
yüzünü imar etmenizi istedi.” 
ayetidir. İnsanoğlunun yeryü-
zünde yaşadığı devreye biz 
ömür deriz. O ömür kelimesi 
de bu ayetteki kelimeden tü-
retilmiştir. Zaman zaman gö-
nül dünyamızı tamir etmek 
için umreye gideriz, umre ke-
limesi de yine bu kelimeden 
türemiştir.” dedi.

Bu ayetin İslam toplum-
larına ilham kaynağı olan çok 
büyük bir ayet ve muhteva 
olduğunu belirten Görmez 
“Bu sebeple medeniyet ko-
nusu yer yüzünü imar etme 
meselesidir. Varlık anlayışı-
mız, insana bakışımız, kâinat 
tasavvurumuz, kadın anla-
yışımız, bütün bunlar aynı 
zamanda medeniyet konu-
sunun çok önemli alt başlık-
larıdır.” dedi.

Din anlayışlarının, Medi-
ne ve medeniyetle aynı kök-
ten geldiğini belirten Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, dinin 
tabiatı itibariyle medeniyet 
ürettiğini ve medeniyetler 
oluşturduğunu ifade ederek 
“En büyük medeniyet Yesrip 
köyünün Medine’ye dönüş-
mesidir. Efendimiz Muham-
med Mustafa (SAS) Yesrip 
köyünü Medine’ye dönüştür-
dükten sonra o Medine’den 
bir medeniyet ortaya çıkmış-
tır.” dedi.

Medeniyet üretebilen ve 
medeniyet üretemeyen anla-
yışlar olduğuna dikkat çeken 
Görmez “Kur’an’dan hare-
ketle ben din anlayışlarımızı 
ikiye ayırıyorum. Medeniyet 
üretebilen din anlayışları, 
dindarlıklar, medeniyet üre-
temeyen din anlayışları ve 
dindarlıklar vardır. Bizim me-
deniyet havzamızda sahip ol-
duğumuz din anlayışı mede-
niyetler üreten bir anlayıştır. 
İşte o anlayışı geliştirebilmek 
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ması olarak telakki edilebilir 
ama bunun da ötesinde, o 
manevi geleneğimizin tarihe 
yansımasıdır. Bu çerçeve içeri-
sinde hepimizin tarihi, zamanı, 
bulunduğumuz mekânı, coğ-
rafyayı, ama her şeyden önce 
de kendimizi ve var oluşumu-
zu yeniden anlamlandırmamız 
lazım, yaptığımız faaliyetlerin 
anlam kazanacağı genel çerçe-
ve budur.” dedi.

Tekrar kendi geleneğimizi 
keşfetmemizin gerekliliği üze-
rinde duran Ahmet Davutoğ-
lu, “Öylesine büyük bir tarihi 
değişim sürecinden geçiyoruz 
ki işte tam bu günler, hepimi-
zin tekrar tekrar kendi gele-
neğimizi keşifle uğraşmamız 
lazım. O geleneğimizin için-
deki cevheri tekrar anlayarak, 
anlamlandırarak, geleceğe 
yönelik yürüyüşümüze yeni 
boyutlar kazandırmamız la-
zım. Ümit ederiz ki insanlık da 
bu deruni görüşleri, bu büyük 
varoluşun anlamını fark eder 
ve bugün çevremizde yaşanan 
büyük sıkıntılara, büyük acıla-
ra, ıstıraplara deva olur.” dedi.

“Kendi geleneğimizi
keşifle uğraşmamız lazım”

Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet Vakfının 

kültürel hayatımıza büyük zen-
ginlikler kattığını belirterek ko-
nuşmasına başlayan Dış İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davu-
toğlu, din, medeniyet, varoluş 
ve imar arasında doğrudan bir 
irtibatın bulunduğunu, bu irti-
batın da hiçbir zaman unutul-
maması gerektiğini belirterek 
“Her şeyi anlamlı kılan, aslında 
insanın kendi var oluşuna kat-
kı ve anlamdır. Bu çerçevede 
medeniyet sadece bu varoluş 
anlamının fiziki âleme yansı-

yeryüzünü birlikte imar etme 
görevini verdiği yönündedir.” 
dedi.

İnsanın gönül dünyasını 
imar edebilmeden, yeryü-
zünün imar edilemeyece-
ğine vurgu yapan Mehmet 
Görmez, “Kendi kalbini imar 
edemeyen, kendi gönül dün-
yasını imar edemeyen, tamir 
edemeyen insanların yeryü-
zünü imar etmeleri, umrana 
varmaları, medeniyet kurma-
ları mümkün değildir. Bunu 
kadınlar ve erkekler birlikte 
yapacaklar. Tıpkı sevgili Pey-
gamberimizin Medine’yi ka-
dınlar ve erkekler için açık 
üniversiteye dönüştürdüğü 
gibi, kadınların ve erkeklerin 
birbirlerini ve yeryüzünü bir-
likte imar etmekle mükellef 
olduğunu düşünüyorum.” 
dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gör-
mez konuşmasının sonunda, 
“Bu çalışmaların bu imara, 
ömürlerimizin bereketlen-
mesine, bu umrana vesile 
olmasını Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum.” dedi.

KONFERANS



“KAGEM; Ankara’nın ilim,
kültür ve sanat merkezlerinden

biri haline gelmiştir.”

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın 
Aile ve Gençlik Merkezi 

Müdürü Hicret K. Toprak da 
KAGEM’in 2013 yılında ger-
çekleştireceği projeler hak-
kında bilgi verdi.

SERGİ VE KONSER

Konferansta; TRT Radyo sa-
natçısı Necati Samancı ve 

ekibi tarafından Osmanlı Sul-
tanlarının bestelerinden ör-
nekler de sunuldu.

Programın ardından 
Enver Şengül ve Müsebbih 
Ergin’in “Balkanlarda Osmanlı 
Medeniyeti” konulu fotoğraf 
sergisinin açılışı yapıldı. 

Açılış ve protokol konuşma-
larının ardından Prof. Dr. Saa-
dettin Ökten tarafından Me-
deniyet Üzerine Düşünceler 
konulu tebliğ sunuldu.

Tebliğinde medeniyet ta-
savvuru üzerinde duran 

Saadetten Ökten, hayatın 
manası ve gayesine insanın 
varlığına dair sorulara cevap 
verebilen sisteme medeniyet 
tasavvuru dendiğini söyledi.

Her toplumun bir mede-
niyet tasavvurunun olduğunu 
belirten Ökten, medeniyet 
tasavvuru olmayan bir toplu-
mun yaşamasının da müm-
kün olmayacağını belirtti.

Medeniyet tasavvuru-
nun, âlem tasviri, değerleri ve 
usullerinin bulunduğunu be-
lirten Ökten,

Medeniyet tasavvurunun 
biçimler ürettiğini ve üretilen 
her biçimin de kendi medeni-
yetinden doğduğunu söyledi. 
Bu biçimlerin muaşeret, bi-
lim, tefekkür ve duygu şeklin-

de ele alan Saadettin Ökten, 
biçimleri örneklerle anlattı.

Medeniyet tasavvurunun 
ürettiği biçimlerin hayata yan-
sıdığını belirten Ökten, “Gün-
lük hayatımızda yaşadığımız 
biçimler medeniyet tasavvu-
runun bir yansımasıdır.” dedi.

Medeniyet tasavvurunun 
genel olarak iki kaynağının ol-
duğunu belirten Ökten, bun-
ların akıl ve vahiy olduğunu, 
yalnızca aklın ön palanda ol-
ması durumunda insanlarda 
tatminsizlik duygusunun ön 
plana çıkacağını ve bunun da 
isyana götüreceğini söyledi. 
Vahyin ise huzur, sükun ve tat-
mini ortaya çıkardığını söyledi.

Prof. Dr. Saadettin Ökten 
medeniyet tasavvurunun ge-
lişmesi ve biçimler üretebil-
mesi için, medeniyet tasavvu-
runun sevilmesi ve inanılması 
gerektiğini belirterek, mede-
niyet tasavvurunun içgüdüle-
rin, aklın ve duyguların cevap 
veremediği olguya cevap ver-
diğini de sözlerine ekledi. 
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PANEL

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi tarafından “Dünyada 
ve Türkiye’de Yoksulluk Karşısında Biz” konulu panel düzenlendi.
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Beylü Dikeçligil’in oturum başkanlığında gerçekleştirilen panele, Selçuk Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan Özensel 
ve Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyometri Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Aylin Yonca Gençoğlu panelist olarak katıldılar. 

Panel öncesinde bir açış konuşması yapan Kagem Müdürü Hicret K. Toprak, 
yoksulluk konusunun insanlık tarihinin her döneminde var olduğunu, ancak yok-
sullukla mücadele biçimlerinin her çağda değiştiğini ifade ederek, İslam tarihinin 
bu konuda zengin ve köklü bir miras ortaya koyduğunu, bugün de bu köklü miras-
tan, günümüz dinamiklerini de görmek koşuluyla istifade edilebileceğini söyledi. 
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Dünyada ve Türkiye’de

YOKSULLUK
Karşısında BİZ



nün tezahürlerini ve Türkiye’de 
yoksullara karşı uygulanan 
sosyal yardım Politikalarını de-
ğerlendirdi. Bugün yoksullukla 
mücadele sonucu önemli me-
safeler alınmış olmasına rağ-
men yoksul ve zengin arasın-
daki mesafenin büyük ölçüde 
açıldığının altını çizen Özen-
sel, “Takdir etmemiz gereken 
önemli mücadeleye rağmen, 
rakamlara ve istatistiklere bak-
tığımızda aslında yardım alan 
yoksulların sayısının niceliksel 
olarak çok da azalmadığını gö-
rüyoruz. Yoksulluk stratejile-
rini yeniden gözden geçirme 
adına bunun önemli olduğu-
nu söylemek istiyorum.” dedi. 
Türkiye’de yoksulluk algısı ve 
yoksullukla mücadele strateji-
leri konusunda dinin ve dinin 
temel argümanlarının bu mü-
cadelemiz üzerinde çok önemli 
olduğunu vurgulayan Özensel, 
yoksullukla mücadele konu-
sunda stratejilerimizi iyi belir-
lemenin bizi daha iyi sonuçlara 
götürebileceğini dile getirdi.

Konuşmalardan sonra kısa 
bir değerlendirme yapan Otu-
rum Başkanı Prof. Dr. Beylü Di-
keçligil, kültürümüzde paylaş-
manın önemli olduğuna dikkat 
çekerek, bireysel mekanizma-
ların yanı sıra kitlesel yardım-
ların da çok önemli olduğunu 
söyledi.

Panelin ardından dinleyi-
cilerin soruları ve katkılarıyla, 
yoksullukla mücadele konu-
sunda somut öneri ve teklifler 
değerlendirildi. 

Prof. Dr. Beylü Dikeçligil 
konuşmasında, bireysel haya-
tımızda, olanla-olması gereken 
arasında daima bir mesafe ol-
duğunu, bu mesafenin hiçbir 
zaman sıfırlanmayacağını, do-
layısıyla toplumsal sorunların 
her zaman olacağını, bunları 
azaltmak için bireysel olarak 
çaba harcamak gerektiğini ve 
sorunlara duyarlı oldukça çö-
züm üretebileceğimizi söyledi.

Yrd. Doç. Dr. A. Yonca 
Gençoğlu, küreselleşen dün-
yada yoksulluk ve dünyada 
yoksulluğa nasıl bakıldığını 
anlattığı bildirisinde; tarihsel 
süreç içerisinde yoksulluğun 
uğradığı değişimleri ve 16. 
yüzyıldan günümüze gelince-
ye kadar geçirdiği evreleri an-
lattı. Özellikle Batı Avrupa’da 
yoksulluğun nasıl ortaya çık-
tığını, nasıl algılandığını ve 
egemen kuvvetlerin yoksulluk 
karşısında nasıl bir politika iz-
lediklerini anlatan Gençoğlu; 
gelişmekte olan ülkelerde, Af-
rika ülkelerinde, Çin’de, Latin 
Amerika’da, Hindistan’da yok-

sullara yapılan sert muamele-
lerin 1950’li yıllara kadar sür-
düğünü söyledi. Günümüzde 
de, yoksulluğa bakış açısının 
devam ettiğini kaydeden Gen-
çoğlu, “Dünyada var olabilmek 
için insanın eğitimli olabilmesi 
çok önemli. Fakat yoksulluk, 
değil eğitimli insan olmayı, in-
sanların iyi koşullarda yaşama 
şansına sahip olmasını bile 
engelliyor ve yoksul insanlar 
küreselleşen dünyada gide-
rek daha fazla dışlanıyorlar.” 
diyerek, yoksulluk konusuna 
“adalet” duygusu üzerinden 
bakılması gerektiğini, özellik-
le gelişmekte olan ülkelerdeki 
ileri derecedeki yoksulluğun 
insan haysiyetini zedeleyen bir 
durum olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Ertan Özensel ise 
bildirisinde, yoksulluk kültürü 
ve Türkiye’deki yoksulluk görü-
nümleri üzerinde durarak yok-
sulluğun günümüz dünyasında 
çok farklı kriterler temel alına-
rak tanımlandığını örneklerle 
açıkladı. Özensel, Türkiye’de 
yoksulluk ve yoksulluk kültürü-
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Başkanı  Abdurahman She-
ikh Nur’u makamında ziyaret 
ederek Başkanlığımız ve Vak-
fımızın faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. 

Bosaso Üniversitesi’ni de 
ziyaret eden koordinatörlü-
ğümüz; üniversite çalışmaları 
hakkında üniversite Rektörü 
Dr. Mohamed Ali Farah’dan  
bilgi aldı. Bosaso, Gardo, Ga-
rowe ve Galgayo’daki cami, 
yetimhane, kur’an kursu, 
ilköğretim, ortaokul ve lise-
lerin bazılarını ziyaret eden 
koordinatörlüğümüz bu ku-
rumlarda incelemelerde bu-
lundu. 

Ayrıca, Vakfımız Somali 
Koordinatörlüğü; Somali’nin 
diğer bölgelerinin de ihtiyaç-
larını tespit etmek üzere dini 
ve eğitim kurumlarını ziyaret 
ediyor.

Somali hizmetlerine 
daha kapsamlı yardımda bu-
lunmayı amaçlayan koordina-
törlüğümüz; bu ziyaretlerde 
camilerin ve mescitlerin ba-
kım onarımı ve inşaatı, Kur’an 
Kurslarının, yetimhanelerin, 
öğrencilerin ihtiyaçlarının 
karşılanması gibi hususlarda 
nelerin yapılabileceğini mü-
zakere ediyor. Bu kapsamda 
ekiplerimiz Puntland Eyaleti 

V akfımız Somali çalış-
malarına devam edi-
yor. Eğitim ve insani 

yardım anlamında zorluklarla 
mücadele etmek zorunda ka-
lan Somalili kardeşlerimizin 
yüzleri Vakfımızın çalışmala-
rıyla biraz daha gülüyor. Vak-
fımız tarafından İmam Hatip 
Lisesi’nin bakım ve onarımı 
tamamlandı. Yeni eğitim öğre-
tim döneminde eğitime baş-
layan okulumuz Somali’nin 
yarınlarına ışık tutacak. Dini 
ilimler ve modern ilimlerin 
aynı anda okutulacağı okulu-
muzda şu anda 120 öğrenci 
eğitim görüyor. 

VAKFIMIZ
SOMALİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
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TANITIM

Diyanet İşleri Başkanı Eğitim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından Afyon ve Manavgat’ta 
düzenlenen il müftü yardımcıları, ilçe müf-

tüleri ve imamlara yönelik düzenlenen seminerle-

re katılan Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğ-
lu sunum eşliğinde Türkiye Diyanet Vakfının yurt 
içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetleri 
anlattı. 

TANITIM FAALİYETLERİNE HIZ VERİLDİ



ZİYARETLER
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Senegal Fatich Belediye Başkanı Matar Ba 
ve beraberindeki heyet Vakfımızı ziyaret 
ederek, Genel Müdür İsmail Palakoğlu ile 

bir süre görüştü.
Resmi temaslarda bulunmak üzere ülke-

mize geldiklerini belirten Matar Ba, Türkiye 
Diyanet Vakfı ile işbirliği içerisinde hizmet ger-
çekleştirmek istediklerini belirterek yapılmakta 
olan kurban eti dağıtımının arttırılmasını bekle-
diklerini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İsmail 
Palakoğlu da Vakfın dört yıldır Senegal’de veka-
letle kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı-
ğını, bu faaliyetin bundan sonra artarak devam 
edeceğini söyledi.

Ayrıca, Senegal Kur’an Hafızlık Derneği 
Başkanı ve aynı zamanda M.B. Ahour Belediye 
Başkan Yardımcısı olan El Hac Baba ile Senegal 
Büyükelçiliğinden Mamoda Boye’de Vakfımızı 
ziyaret ederek, Vakfımız Genel Müdürü İsmail 
Palakoğlu ile bir süre görüştü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrika ülkelerine 
yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerden dolayı çok 
mutlu olduklarını ve bu doğrultuda dernekleri-
nin planladığı projeler için işbirliği içerisinde ol-
mak ve temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye 
geldiklerini ifade eden El Hac Baba “Derneğimiz 
Senegal’de önemli faaliyetler icra ediyor. Bu 
güne kadar 217 cami inşa ettik, 1.500 civarında 
su kuyusu açtık, halen 1.500 civarında yetimin 
iaşe ve ibatelerini karşılıyoruz. Ramazan ayında 
erzak dağıtımında bulunuyor ve eğitim alanında 
önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz. Şu anda 
açmış olduğumuz okullarda 3.700 öğrenci öğre-
nim görmektedir. Planladığımız projelerimizden 
bir tanesi de 12 adet caminin alt kısmına Kur’an 
eğitim merkezi açmak. Sizlerle işbirliği içerisinde 
bu projemizi gerçekleştirmek istiyoruz.” dedi.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu 
da Türkiye Diyanet Vakfının kuruluş amacını, 
yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen hiz-
metleri anlattı. 

SENEGAL HEYETİ



A zerbaycan Dini Kurumlarla İşbirliği Üzre 
Devlet Komitesi Başkanı Elshad İskandarov, 

Dini Araştırmalar Merkezi Başkanı Elchin As-
garov ve beraberindeki heyet Vakfımızı ziyaret 
etti.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu 
ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun’un 
katıldığı toplantıda Vakfın yurt içinde ve yurt dı-
şında gerçekleştirdiği faali-
yetler anlatıldı.

Azerbaycan Dini Ku-
rumlarla İşbirliği Üzre 
Devlet Komitesi Başka-
nı Elshad İskandarov da 
Azerbaycan’da Türkiye 
Diyanet Vakfına benzer 
bir vakıf kurmak istedik-
lerini ve bu konuda ince-
lemelerde bulunduklarını 
belirterek, Vakfın tecrü-
belerinden faydalanmak 
ve işbirliği içerisinde ol-
mak istediklerini dile ge-
tirdi.

Özellikle Azerbaycan’da yardım toplama 
konusunda kurulu bir sistemin bulunmadığını 
ve bu konuda bir standart oluşturmaya çalıştık-
larını söyleyen İskandarov, bu hususta neler ya-
pılabileceği konusunda Vakfın yardımda bulun-
masını, din adamlarının aydın, hoşgörülü, dini 
bilgilerle mücehhez bir hale gelmesi için yardım 
beklediklerini belirtti. 
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ZİYARETLER

AZERBAYCAN HEYETİ



Küba İslâm Birliği Başkanı Yahya Pedro, Vak-
fımız Genel Merkezini ziyaret ederek, Vakfı-

mız yetkilileri ile bir süre görüştü.
Vakfımız Genel Merkezinde görüş alışveri-

şinde bulunmak üzere yapılan toplantıya, Vak-
fımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ile Genel 
Müdür Yardımcıları Mustafa Tutkun ve Yasin 
Uğraş katıldı. 
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KÜBA İSLÂM BİRLİĞİ BAŞKANI
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İran İslâmî ve Kültürel İşler Bakanı Muohammad Bagher 
Khorramshad ve beraberindeki heyet Vakfımızı ziyaret 

ederek yetkililerle görüştü.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı Maz-

har Bilgin, Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde yürüttüğü 
dinî, eğitim, kültür ve sosyal alandaki hizmetlerini anlattı.

Heyet, Vakfın faaliyetlerinin önemli olduğuna işaret etti, 
Türkiye Diyanet Vakfı ile ortaklaşa “Kur’ân’a Göre Yaşam” ko-
nulu ortaklaşa bir konferans düzenleyebileceklerini dile ge-
tirerek, bu tür organizasyonlar sayesinde kurumlar arasında 
fikir alış verişinin olabileceğini sözlerine eklediler. 

ZİYARETLER

İRAN HEYETİ
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DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. İzzet Er 
Başkanlığında ki Almanya DİTİB 

bölge sorumlularından oluşan heyet Vakfımızı 
ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Türkiye Diyanet Vakfının 
gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan Genel Mü-
dür İsmail Palakoğlu, özellikle Türkiye Diyanet 
Vakfının yurt dışına yönelik gerçekleştirdiği 
hizmetlere değinerek bu konuda, Almanya 
DİTİB’den önemli ölçüde yardım geldiğini söy-

ledi. Kurban organizasyonunda Almanya’nın 
daima başarılı bir performans sergilediğini be-
lirten Palakoğlu, bu desteğin bundan sonraki 
yıllarda da artarak devam edeceğini ümit et-
tiklerini dile getirdi. 

Prof. Dr. İzzet Er de yaptığı konuşmada 
“Türkiye Diyanet Vakfının hizmetlerini biliyoruz 
ve duyuyoruz. DİTİB sorumlularımızın burada 
faaliyetleri yerinde müşahede etmeleri daha 
güzel ve yerinde olmuştur.” dedi. 

ALMANYA DİTİB ÜYELERİ
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YENİ YAYINLARIMIZ

GENÇLERLE
GÖNÜL GÖNÜLE
Prof. Dr. Mustafa KARA

Sevgili Gönüldaşlarım; Gençlik şelale gibidir. Çağlar, coşar, köpürür, önünde-
kileri siler süpürür. Sonunda denize ulaşır, derya doluşur, sükûnete kavusur. 
Tıpkı şairin dediği gibi: “Cûlar ki deryaya vardılar hamûs oldular. / Çağılda-
yan ırmaklar, denize ulaşınca sakinleşir.”

Hayatınızın en güzel yıllarını, aklınızın ve gönlünüzün eğitimine ayırmakla 
tercihlerinizin en iyisini yaptınız. Meslek ve mektebinizin size sağlayacağı 
ufuk ise hakikate ve sonsuzluğa açılmaktadır. Asla pişman olmayacaksınız. 
Kitaplardan okuduklarınızla, büyüklerinizden duyduklarınızı kapasiteniz ve 
düşünceleriniz oranında “helva” haline getirdiğinizde içinizde söyle bir ses 
Arif Nihat Asya ile birlikte tekrar yankılanacaktır: “Yürü hâlâ ne diye oyunda 
oynaştasın / Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın! / ....... / Bilmem neden 
gündelik işlerle telaştasın / Kızım sen de Fatih’ler doğuracak yaştasın!”

Psikolojik Açıdan
NAMAZ ve NAMAZ PSİKOLOJİSİ
Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Bu kitapta, namaza psikolojik açıdan bakılmakta, Müslümanın namaz 
sırasında inandığı varlık olan Allah’la kurduğu iletişimin ve bu esnada 
gerçekleşen bedensel ve sözel ifadelerin oluşturduğu anlamlar, dinî tecrü-
beler açıklanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca namazın doğurduğu sonuçlar, 
insanın psikolojik mekanizmaları üzerindeki etkileri ve insana yansımaları 
da ele alınmaktadır. Burada İslam Dini’nin esasları göz önünde tutularak 
psikolojik bir değerlendirmede bulunmaktadır.
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