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kalmış, bu anlama ve yorumlamadan elde 
edilen anlayış, ariflere hem kendi gönülleri-
ni, hem de başkalarının gönüllerini aydınlat-
ma gibi bir sorumluluk yüklemiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de “Nefsini arındıran kur-
tuluşa ermiştir.” (Şems, 91/9.) fermanıyla 
yegâne kurtuluş yolu olarak “nefis tezkiye-
si” gösterilmiş, “Ey huzur içinde olan nefis! 
Sen O’ndan razı O da senden razı olarak 
Rabbine dön.” (Fecr, 89/27-28.) ayetiyle 
de nefisten eşyanın tabiatında hâsıl olan 
bilgiyle değil, letaif cinsinden en deruni ve 
sırlı bilgileri özümseyerek ilahî hoşnutluğa 
erişmesi istenmiştir. “…O’na ruhumdan üf-
ledim…” (Hicr, 15/29.) ayetinde varlığın en 
mükemmeli ve Allah’ın halifesi olan insanın 
tabiatı konusunda ‘nefha-i ilahî’ meselesini 
gündeme getiren Kur’an-ı Kerim’in daha 
pek çok ayeti, kalbi, ilahî nurun yansıdığı bir 
ayna olarak gören, nefsani arzuları dizgin-
leyerek ruhu inkişaf ettirmeye çalışan irfan 
geleneğimizi şekillendirmiştir.

Rasul-i Erkem (s.a.s.)’in hayatı, sünneti, 
sözleri, yaşadığı hâller, ilahî coşku ve heye-
canı da irfani işaretlerle doludur. Nitekim 
peygamberliğine yakın yıllarda uzlet, inziva, 
düşünceye dalma gibi hâlleriyle ‘afak’ta ve 
‘enfüs’te yüce yaratıcının delillerini araştır-
ması, sadece bu aşamada kalmayıp, pey-
gamberlik görevini aldıktan sonra topluma 
yönelerek, gönderildikleri toplumların kalp-
lerini mamur hâle getirmekle görevli tüm 
peygamberler gibi, Allah’tan aldığı hakikat-
leri insanlara iletmek için talim, terbiye ve 
tezkiye görevini üstlenmesi, nefsin hakkını 
ihlal etmeden yaşadığı mutedil züht hayatı 
ve Cibril hadisinde ‘ihsan’ı, “Allah’ı görüyor-
muşçasına kulluk etmendir. Her ne kadar 
sen onu görmüyorsan da O seni görüyor.” 
(Buhari, İman, 37.) şeklinde tanımlaması, 
irfan geleneğimizin temel referanslarından 
sadece birkaç tanesidir.

Netice itibarıyla, manevi ve ilahî hakikatleri 
tadarak elde edilen bilginin adı olan irfan, 
müminlerin ‘maddi’ ve ‘manevi’, ‘zahir’ ve 
‘bâtın’ hayatında basamaklarını tırmandığı 
bir ilerleme, yükselme ve arınma yolu, ke-
male açılan kapısıdır. İrfanla nefsini tanıyan 
insan, bir taraftan Allah’a, diğer taraftan in-
sanlara yaklaşır. İslam’ın irfanı, Müslüman-
ların ayetlerini okuduğu, üzerinde tefekkür 
ederek gereklerini yerine getirdiği Kur’an-ı 
Kerim’den ve en güzel örnek olarak model 
aldıkları Hz. Peygamber (s.a.s.)’den kaynak-
lanıp neşvünema bulan irfandır. 

İRFAN GELENEĞİMİZ
Yüce dinimiz İslam, bir ‘ilim’ medeniyeti olduğu 
kadar, aynı zamanda bir ‘irfan’ medeniyetidir. 
Kur’an-ı Kerim’in bilgiyi ifade etmede bizlere 
sunduğu en temel iki kavram olan ‘ilim’ ve ‘ir-
fan’ anlamına gelen ‘marifet’, birbirinden ayrı 
ve bağımsız olarak düşünülemez. İlimsiz bir 
irfan, tek başına bizleri maksada ulaştırama-
yacağı gibi, irfana dayanmayan bir ilim de her 
zaman eksik kalmaya mahkûmdur. Bu yüzden 
bilgimizin içselleştirilmesi, derunumuzda bir 
mana kazanması, hazmedilmesi, pratiğe ak-
tarılması, kısaca ilmimizin irfana dönüşerek 
gönüllerimizi kemale erdirmesi gerekmekte-
dir. Nitekim Rasul-i Erkem (s.a.s.)’in ‘Allah’ım 
faydasız ilimden sana sığınırım.’ (Nesai, İstia-
ze, 64.) hadisi, irfan geleneğimizde ‘İlim, ilim 
bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini 
bilmezsin ya nice okumaktır?’ şeklinde karşılık 
bulmuştur. Maddenin kutsallaştırıldığı, mana-
nın unutulmaya yüz tuttuğu, bilginin yegâne 
güç olarak görüldüğü içerisinde bulunduğumuz 
yirmi birinci yüzyılın şu günlerinde, eşyaya, 
maddeye ve bilgiye ibretli bir şekilde, basiretle 
bakmayı ön gören İslam irfanına olan ihtiyacı-
mız her zamankinden daha fazladır.

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde yer alan ‘ihsan’, 
‘bâtın’, ‘basiret’, ‘firaset’, ‘yakin’, ‘hikmet’, ‘nur’ 
ve daha bir çok kavramı kendisine temel alan 
İslam irfanı, maddeden manaya, kabuktan öze, 
zahirden bâtına, hükümden hikmete ulaştır-
mayı hedeflemektedir. Bu yüce değerlere ulaş-
manın öncelikli şartı kişinin kendini bilmesi, 

tanımasıdır. Amellerini ve şeytanı bilmekle, 
nefsini tanımaya başlayan insan, ilim ve 
amel arasında kuracağı bağlarla irfanın en 
yüce mertebesi olan marifetullaha adım 
atar. Öte yandan irfana talip olan arif, insa-
nın hakikati, ruh, varlık ve âlem hakkındaki 
tasavvur ve tefekkürüyle de bu yüce gayeye 
ulaşmayı arzular.

Bir beşer olan insanın idrak sistemi, bir ta-
kım hakikatleri zahiri duyular yoluyla, bazı 
hakikatleri bâtıni duyular yoluyla, diğer bazı 
hakikatleri ise basiret kuvvetiyle kavrar. Ev-
vela kalbin bir eylemi olan iman, marifetin 
konusudur. Allah’ı sevmek, O’na karşı sami-
mi olmak, O’na tevekkül edip, ümidini O’na 
bağlamak ve O’na yönelmek gibi eylemleri-
mizin hepsi kalbe özgü hâller olması dolayı-
sıyla ilm-i irfanın konusunu teşkil eder. Öte 
yandan ibadet, amel, ahlak ve edebin haki-
kati de irfana ihtiyaç duyar. Nasıl ki, ibadi ve 
içtimai hayatımızın zahiri, şeklî boyutunu 
fıkıh ilmi tanzim etmişse, kalbî, manevi ve 
hikmet boyutunu irfan geleneğimiz üstlen-
miştir. İrfanla ibadet ve amellerimiz birer 
donuk kural ve kaide olmaktan çıkar, ‘mu-
habbet’, ‘huzur-u kalp’, ‘tefehhüm’, ‘tazim’, 
‘reca’, ‘ümit’ ve ‘ihlas’ ile kalplerimizin de-
rinliklerine işler. ‘İrfan’ ve ‘marifet’, nefsin 
eğitilmesinin, ruhun arındırılmasının yanın-
da toplumda barış, sükûnet, gönül birliği ve 
huzuru sağlayan önemli bir amil olmuştur. 
Nitekim kişilik inşa etmede model olma gö-
revini üstlenerek Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 
‘üsve-i hasene’ misyonunu yerine getirme-
ye çalışan Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, 
Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı 
Veli ve daha pek çok irfan mektebinin ye-
tiştirdiği gönül erleri, yaşadıkları toplum-
larda örnekliğin, muhabbetin, kardeşliğin, 
hoşgörünün, birlik ve beraberliğin sembolü 
olmuşlardır.

Ehliirfan, farklı dindarlık aşamalarını ifa-
de etmek için ‘şeriat’, ‘tarikat’, ‘hakikat’ 
ve ‘marifet’ şeklinde dörtlü bir taksimde 
bulunmuştur. Bunlardan ‘tarikat’, ‘hakikat’ 
ve ‘marifet’, şeriata alternatif olarak düşü-
nülmemiş, tam aksine şeriat çerçevesinde 
ilm-i bâtının kemale doğru giden aşama-
larını temsil etmiştir. Arifler bu hakikati, 
“Veli yeni bir şeriat getirmez. Ancak Kitap 
ve sünnet hakkında daha önce hiç kimsenin 
bilmediği yeni bir anlayış getirir.” şeklinde 
ifade etmişlerdir. Bu yeni anlayışın insanlara 
ulaştırılmasını Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bir 
sünneti olarak telakki eden arifler, Kur’an 
ve sünneti farklı bir bakış açısıyla, hikmet 
nuruyla anlama ve yorumlamayla baş başa 

Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı ve

TDV Mütevelli Heyeti Başkanı
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“Komşusu açken tok yatan 

bizden değildir.” diyor Peygam-

berimiz. Nice aç insanlar var et-

rafımızda, nice yoksul, nice fakir 

insanlar. Yoksulluk derecesini, 

yaşadığı ortamı gözümüzle gör-

mediğimizde hayal bile edeme-

yeceğimiz kadar ihtiyaç sahibi 

insanlar. Kimimizin çöpe attığı 

bir yiyeceği, giyeceği, kendi eli-

nin altında olması için dua eden 

insanlar… 

Türkiye Diyanet Vakfı ola-

rak, kutlu ayda ihtiyaç sahipleri-

nin yanında olabilmek için daha 

fazla çalıştık. Yurt içinde ve yurt 

dışında kurduğumuz iftar çadır-

ları, gıda paketleri gibi yardım-

larla, unutulmadıklarını ve her 

zaman sizlerin adına yanlarında 

olduğumuzu hissettirdik. Onlar 

da Vakfımızın uzanan yardım eli-
ne şükranla ve dualarla karşılık 
verdiler. 

Vakfımızca gerçekleştirilen 
her faaliyette, sizlerin yardım 
ve desteğiyle yol katettik. Her 
kampanyamız, sizlerden büyük 
ilgi ve destek gördü. Böylece iyi-
liğe birlikte yol alabildik. Biz de 
sizlere, hem kendimizin hem de 
uzandığımız ellerin teşekkürleri-
ni iletmeyi borç biliyoruz. 

Vakfımızca Ramazan ayında 
gerçekleştirilen hizmetler ara-
sında, her yıl tekrarlanan kitap 
fuarı da yer aldı. Kitapları sizler-
le, sizleri kitaplarla buluşturma 
çabamız fuar açılışıyla gerçek-
leşti. Pek çok yayın evinin katılı-
mıyla hayat bulan fuarda, sizlere 
farklı dünyaların kapılarını ara-

lama fırsatı sunmayı ümit ettik. 
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 
olur mu?” (Zümer/9) ayet-i ke-
rimesinin sualine muhatap olan 
müminler olarak, bilme, öğren-
me etkinliğine katkıda bulun-
mayı hedefledik. Kitaplar bazen 
en iyi dostlarımızsa, sizlere yeni 
dostluk köprüleri kurmak için 
imkan tanımayı istedik. 

Vakfımızın sizlerin katkıla-
rıyla gerçekleşen hizmetleri ara-
sında, daha pek çok çalışmasına 
dair haberleri, dergimizin satır-
ları arasında bulabilirsiniz. Siz-
lerle birlikte hayırda yarışmayı 
diliyor, her zaman yanımızda ol-
duğunuzu bizlere hissettirdiğiniz 
için teşekkür ediyoruz.  

Selâm ile…
Gelecek sayıda buluşmak üzere…

SELÂM İLE

İsmail PALAKOĞLU
Genel Müdür
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1975 yılından bu yana insanı-

mızın kültür hayatına katkılar 

sağlamak için çalışmalar yapan 

Türkiye Diyanet Vakfı, geleceğe 

dair hedefleri olan milletlerin 

ellerinde bulundurduğu en bü-

yük değerin “bilgi” olduğuna 

inanarak, geleneksel hale getir-

diği Türkiye Kitap ve Kültür Fua-

rı 32. kez Ankara ve İstanbul’da 

ayrıca ilk kez Bursa ve Konya’da 

kitap dostları ile buluştu.



KİTAP FUARI

K itapseverlerin yoğun ilgi 
gösterdiği fuarın açılışını 

Başbakan Yardımcısı Beşir Ata-
lay ve Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Görmez birlikte yaptı. Kitap 
fuarlarının artık Ramazan me-
deniyetinin bir parçası haline 
geldiğini ifade eden Diyanet İş-

leri Başkanı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Görmez, “Gönül istiyor ki her 
şehrimizin ulu camisinin avlu-
sunda veya yakınında kitap fuar-
ları olsun ve bu fuarlar en büyük 
kitabı getiren Ramazan ayında 
kitapla buluşmamıza vesile ol-
sun” dedi.

Günümüzde her alanda bü-
yük değişimlerin yaşandığını ki-
tap ve yayın alanında da büyük 
değişimlerin yaşandığını kayde-
den Başkan Görmez, kitabın bir 

tüketim nesnesine, okurun da 
tüketici haline dönüştüğünü be-
lirtti. “Kitap sıradan bir tüketim 
nesnesi, okur da tüketici değil-
dir. Bizim aklımızı ve ruhumuzu 
besleyen kitaptır” diyen Başkan 
Görmez şunları söyledi;

“Kitaba daha fazla önem 
vermeliyiz. Tüketime kurban et-
memeliyiz. Kitap aynı zamanda 
geçmişimizi konuşturan, tarihe 
hayat veren, bize medeniyet 
sahnesinde süreklilik kazandı-
ran en önemli değerdir.”

‘32. Kitap ve Kültür Fuarı’ 
Ankara’da Kocatepe 
Camiinin avlusunda 
kitapseverlerle buluştu.

ANKARA
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“Kitaplarımız, yazarlarımız, 
yayınlarımız çoğalıyor 
ancak medeniyet inşa 
eden metinlerimiz 
azalıyor…”

Aslında kitaplarımız, yazar-
larımız, yayınlarımız çoğalıyor 
ancak medeniyet inşa eden me-
tinlerimiz azalıyor. Bizim mut-
laka medeniyetler inşa eden 
metinlere yeniden yönelmemiz 
gerekiyor. Dijital ortamlar ki-

tapların muhtevasını değiştirdi. 
Dijital kitaplar ortaya çıktı. Di-
jital ortamlar kitaba verdiğimiz 
değerden bizi uzaklaştırmamalı. 
İster dijital ortamda ister sahi-
felerde olsun medeniyetler inşa 
eden metinler üzerinde durma-
lıyız.

Kitap tüketmekle kitap oku-
mak başka şeylerdir. Kitap oku-
mak aslında derinlere dalma 
ameliyesidir. Ama bugünlerde 
satıhlarda yüzme ameliyesine 
dönüştü. Kitap bizi derinlere 

götürmeli, bizi hakla, hakikatle, 
kendimizle buluşturmalı. Mana 
dediğimiz cevher derinlerde bu-
lunur. Tefekkür dediğimiz şey 
bize yüzmeyi öğreterek derinler-
deki mana ve hikmeti buldurur. 
Bize derinlerde dalmayı öğreten 
mana ve hakikati aramamıza 
vesile olacak medeniyetler inşa 
edecek metinler lazım. İster 
manzum ister şiir ister nesir ol-
sun yeniden medeniyetler inşa 
eden metinler üzerinde durma-
lıyız.
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KİTAP FUARI

“Medeniyet inşa eden 
metinler ürettik ancak bu 
metinleri İslam dünyasıyla 
buluşturamadık…”

Yayınevi sahibi dostlarımızla 
bir araya geldik. Kitabı tüketime 
feda etmemek için neler yapa-
biliriz? Bunları konuştuk. Biz 
medeniyet inşa eden metinler 
ürettik ancak bu metinleri İslam 
dünyasıyla buluşturamadık. İngi-
lizce, Arapça konuşan dünyalarla 
hatta Türk cumhuriyetleriyle bile 
buluşturamadık. O yüzden bizim 
ürettiğimiz metinleri dünyaya 
mâl etmek gibi bir sorumluluğu-
muz var. 32 yıl büyük bir tecrübe 
bu tecrübeyi artık İslam dünya-
sıyla da paylaşmamız gerekir. 
Batıdan, Doğudan, İslam dünya-
sından bize hak ve hakikati ifade 
eden, bizi tefekküre davet eden, 
bize derinlere dalmayı öğreten 
ne kadar yayın varsa bunları 
Türkiye’de bir kitap fuarında bu-
luşturmayı hedefliyoruz.

“Kitap slogancılıktan 
kurtarır…”

Başbakan Yardımcısı Atalay 
kitap fuarının açılışında yaptı-
ğı konuşmada, kitap fuarlarının 
Ramazana dinamizm ve renk 
kattığını söyleyerek, birçok soru-
nun temelinde bilgisizliğin yattı-
ğını belirtti. Atalay, “Anlarsanız, 
seversiniz. Anlamanın yolu da 
slogancılıktan kurtulmak, derin-

lemesine bakmak ve okumaktır. 
Daha fazla okuyarak orucu zen-
ginleştirebilirsiniz” şeklinde ko-
nuştu.

Gençlere sahip çıkılmasını 
isteyen Atalay, gençleri kitaba 
teşvik etmek için her şeyin ya-
pılmasını istedi. Atalay, “Gençle-
rimizi biraz daha kitapla olmaya, 
parasının bir kısmını kitaba ver-
meye, harçlığının bir kısmı ile ki-
tap almaya alıştırmak gerekiyor. 
Kitaptan uzak insan pek çok şey-
den mahrumdur. Kitap, hayatı iyi 
anlamamız, dini iyi anlamamız, 
işimizi iyi anlamamız için şart” 
dedi.

Ramazan ayı boyunca saat 
11.00-24.00 arası açık olan kitap 
fuarı bu yıl ilk defa İstanbul’un 
Anadolu yakası, Bursa ve 
Konya’da da kitapseverlerle bu-
lutu. 
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İ stanbul Beyazıt Meydanında 
düzenlenen açılış törenine Di-

yanet İşleri Başkanı ve Vakfımız 
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanvekili Sabri Dereli, Basın Ya-
yın Birliği Başkanı Münir Üstün, 
İstanbul İl Müftüsü ve Vakfımız 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Doç. Dr. Rahmi Yaran, Vakfımız 
Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, 

ilçe müftülüleri, yazarlar, yayın-
cılar ve kalabalık bir topluluk iş-
tirak etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez, İstanbul’da 
bu yıl 32.’si düzenlenen  ‘Türkiye 
Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışını 
yaptı.

Beyazıt meydanında Ra-
mazan ayı boyunca kitapse-
verleri ağırlayacak olan fuarın 
açılışında konuşan Diyanet İş-

leri Başkanı Görmez, “Ramazan 
medeniyetimizin artık ayrılmaz 
bir parçası, bir geleneği haline 
gelen ‘Kitap Kültür Fuarı’mızın 
hayırlara vesile olmasını niyaz 
ediyorum” dedi. 

Bu çağda her şeyin değişi-
me, dönüşüme uğradığını be-
lirten Başkan Görmez şöyle ko-
nuştu;

“Öyle bir çağda yaşıyoruz 
ki her şey değişiyor, dönüşüyor. 

İSTANBUL
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Kitap ta değişmeye dönüşmeye 
başladı. Kitap, yazar, okur her 
şey bir değişime tabi tutulmaya 
başladı. Artık hızlı yazılan kitap-
lar revaçta. Bir de hızlı okuma 
kurslarıyla hızlı okurlar ortaya 
çıkarıyoruz. Artık metinleri az 
resimleri çok kitaplar revaçta. 
Medeniyet inşa eden metinleri-
miz azalıyor. Kitaplarımız, yayın-
larımız çoğalıyor ancak kitabın 
muhtevası değişiyor. Okurda de-
ğişiyor. Okumak bizim geleneği-
mizde derinlere dalmaktır. Çün-
kü derinlerde mana, mazmun, 
hikmet, inci ve mercan var. Ama 

şimdilerde okumak satırlarda 
yüzmeye benziyor. Okumayı 
yazmayı yeniden düşünmeye 
başlamamız gerekiyor. Pek çok 
şey değişiyor, dönüşüyor acaba 
kitabı değişimlere, dönüşümle-
re feda edecek miyiz?” 

“Kitap başka bir şey, 
kitabın tüketim nesnesine 
dönüşmesi başka bir 
şey…”

Dünyanın muhtelif yerlerin-
de kitap okur sayısı, kitap oku-
ma sayısı üzerinden zaman za-

man mukayeseler yapılıyor. Şu 
unutulmamalı ki kitap başka bir 
şey, kitabın tüketim nesnesine 
dönüşmesi başka şeydir. Okur 
başka bir şey, tüketici olmak 
başka bir şeydir. Zaman zaman 
‘Batı’da çok okunuyor bizde az 
okunuyor’ diye mukayese edilir. 
Batı’daki dostlarımız daha çok 
kitap tüketici konumundadırlar. 
Kitap okuyup çöpe atan, kitap 
okuyucusu olarak değerlendi-
rilmez. Mühim olan gerçekten 
okur olmaktır. Kitap tüketmek 
başka şey kitabı okumak başka 
şeydir. 

KİTAP FUARI
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Yayıncılardan Sultanahmet 
talebi…

Yayıncı dostlarımızın iki tale-
bi var. Mekân dar olduğu için bazı 
yayıncı dostları aramıza alamıyo-
ruz. Bu fuar her yıl yapıldığı sü-
rece biz kaliteli yayın yapan her 
yayınevini aramıza alabilmeliyiz. 
Yayıncı dostlarımız Ramazan-
da yapılacak kitap fuarının asli 
mekânının Sultanahmet Meyda-
nı olduğunu söylüyorlar. Bu ko-
nuda da çalışma yürüteceğiz. 

Ramazan teması ‘Helal 
Kazanç-Helal Lokma’…

Ramazan ayında Diyanet 
İşleri Başkanlığı olarak her yıl 
bir temayı gündeme getirerek 
milletimiz nezdinde farkındalık 
oluşturmaya çalışıyoruz. Gerek 
Kutlu Doğum haftalarında gerek 
Ramazan ayında her yıl bir tema-
yı ele alıyoruz. Bu sene Ramazan 
ayında ele alacağımız tema ‘He-
lal Kazanç-Helal Lokma’ Çünkü 
insanlık tarihinin en uzun yüzyılı 

olarak nitelendirilen 21. Yüzyıl bir 
tüketim toplumu olarak inşa edil-
meye başlandı. 

“Ramazan ayını, 
kazancımızın ne kadar helal 
olup olmadığını sorgulama 
ayına dönüştürelim…”

Tüketim, insanın nihai ama-
cı haline gelmeye başladı. İn-
sanlığın ihtiyaçları değişmeye 
başladı. Lüks ve israf insanların 
ihtiyaçlarına dönüştü. Her türlü 
gösteriş ve reklam bu tüketim 
kültürünü körüklemeye devam 
ediyor. Böyle olduğu içindir ki, 
insanlar kazandıklarının helal ya 
da haram olduğuna bakmaksızın 
ihtiyaç haline getirdiği o lüksü ya-
kalama çabasına girdi. İnsanoğlu 
bilhassa yediği lokmanın helal 
ve haramlığı konusunda daha az 
düşünmeye başladı. Bu sebeple 
Ramazan ayını kazancımızın ne 
kadar helal olup olmadığını sor-
gulama ayına dönüştürelim. Yav-
rularımıza yedirdiğimiz lokmanın 
ne kadar helal olup olmadığının 
muhasebesini yapmalıyız. Bunu 

yapacağımız en iyi zaman dilimi 
Ramazan ayıdır. Oruçlarımızı aça-
cağımız iftar sofralarında, sahur 
bereketinde soframıza gelen lok-
manın, helal olup olmadığını dü-
şünmek zorundayız. Bu çılgınca 
tüketimin muhasebesini yapmak 
zorundayız. Bu tüketim çılgınlığı-
nın önüne geçmenin yolu helal 
haram bilincine sahip olmaktır. 
Bu yüzden ramazan ayı boyunca 
bu konu üzerinde duracağız.  

İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu da kitabın en kıymetli dost 
olduğunu anlatarak, artık evlerin 
zenginliğinin kütüphanesiyle öl-
çüldüğünü kaydetti. 

Kitabı, kütüphanesi olmayan 
evin de bu zenginlikten mahrum 
kaldığını ifade eden Mutlu, “Geç-
tiğimiz yıl 480 milyon adet kitap 
basılmış. Bunların 300 milyonu 
bandrollü kitap olarak piyasaya 
çıkmış. Dolayısıyla dünyada sek-
töre baktığımızda artık ciro itiba-
riyle, ekonomik güç itibariyle 15. 
noktaya, kitap yayın sayısı itiba-
riyle de 13. ülke pozisyonuna gel-
miş. Artık kitap satışı, kişi başına 
kitap okuma oranları itibariyle 
ülkemiz, kültürlü toplumlar, oku-
yan toplumlar noktasında süratle 
yükselir bir noktaya gelmeye baş-
lamış. Bunlar sevindirici” dedi. 

Bütün bu fuarların, gayretle-
rin insanları kitapla buluşturmak 
için olduğuna dikkati çeken Mut-
lu, kültürlü, bilgili ve kitapla ilgili 
bir toplumun huzurlu, saadetli, 
mutlu bir toplum olacağına inan-
dıklarını sözlerine ekledi. 
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BAŞKANDAN

T oplumsal dayanışmanın en 
güzel örneklerinin sergilen-

diği Mübarek Ramazan Ayının 
iklimine uygun olarak eski gele-
neklerimizi yaşatmak, köklü bir 
an’anenin devamı olarak, birlik-
te oruç açmayı ve bu hazzı top-
lumumuzun değişik kesimleriy-
le, çeşitli meslek mensuplarıyla 
paylaşmayı bir gelenek haline 
getiren Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Kocatepe Camii Külliyesin-
de hayırseverlerimizin de katkı-

larıyla “İFTAR SOFRASI” kuruldu. 
Her gün 3-4 çeşit yemeğin ikram 
edildiği iftar sofrasına günlük 
yaklaşık 2500 kişi iştirak etti.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 
Vakfımız tarafından,  mübarek 
Ramazan ayının feyiz ve bere-
ketinin yaşanması, yardımlaşma 
duygularının ön plana çıkarıl-
ması, toplumsal kaynaşmanın 
temin edilmesi amacıyla, hayır-
sever vatandaşlarımızın da kat-
kılarıyla hem yurt içinde hem de 

yurt dışında sosyal yardım faali-
yetleri gerçekleştirildi.

Ramazan ayı içerisinde Vak-
fımızca gerçekleştirilen bazı et-
kinlikler:

Ramazan boyunca Koca-
tepe Camii avlusunda her gün 
2.500 kişilik iftar yemeği verildi.

Ankara ve çevre ilçelerin-
de ikamet eden fakih, yardıma 
muhtaç ihtiyaç sahibi 1500 ai-
leye 100’er TL değerinde ihti-

RAMAZAN’DA PAYLAŞMANIN TADINA VARDIK
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yaçlarını alabilecekleri Alış Veriş 
Yardım Kartı dağıtıldı.

Daha önceden tespit edi-
len 25 İlde ihtiyaç sahibi aileler 
için her biri 100’er TL değerinde 
7.500 koli Gıda Yardım Paketi 
dağıtıldı.

Ülkemizde kendi imkanları 
ile barınan Suriyeli mülteci alile-
re 4.500 koli Gıda Yardım Paketi 
dağıtıldı. 

Suriye içinde yaşam müca-
delesi veren Müslümanlara 40 
Tır dolusu Gıda Paketi gönde-

rildi.

Başta Afrika 
Ülkeleri olmak 
üzere 22 ülke-
de (Bangladeş/
Arakan, Filipin-
ler, Kazakistan, 
Kırgızistan, Haiti, 
Küba, Dominik 
Cumhuriyet i , 

Fil istin/Gaz-
ze, Filistin/

K u d ü s , 

Kamerun, Ruanda, Etiyopya, 
Somali, Uganda, Mali, Tanzan-
ya, Nijer, Senegal, Tacikistan, 

Bulgaristan, Arnavutluk)  yak-
laşık 20.000 kişilik iftar yemeği 
ile 6.000 koli Gıda Yardım Paketi 
dağıtıldı.

Ülkemizin her köşesine ya-
yılan 970 şubemiz tarafından da 
iftar sofraları düzenlenerek ile 
gıda yardım paketi dağıtıldı. 

Ramazan ayı 
münasebetiyle ge-
rek ülkemizde ge-

rekse yurt dışında 
gerçekleştirdiğimiz 

sosyal faaliyetlerine 
maddi ve manevi destek 

veren hayır sever halkımı-
za göstermiş oldukları ilgi-

den dolayı şükranlarımızı su-
nar, katkılarının hayırlara ve-

sile olmasını Cenab-ı Hak’tan 
niyaz ederiz. 

RAMAZAN’DA PAYLAŞMANIN TADINA VARDIK
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BAŞKANDAN

Kadir Gecisinde Kudüs’te İftar Yemeği

Kamerun

Etiyopya

Vakfımız tarafından Ramazan ayı 
münasebetiyle Kadir Gecesinde Kudüs’te 

iftar yemeği verildi.

Bu yıl Ramazan ayında toplam 22 
ülkede gıda yardımı ve iftar programları 

düzenleyen Türkiye Diyanet Vakfı, 
Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi 

Aksa’yı bağrında barındıran ve Resulullah 
(s.a.s.)’ın isrâ ve mirac mucizesine şâhid 
olan Kudüs’te, Kadir Gecesi’nde verdiği 

iftar yemeği ile taktirleri topladı.

Müslümanlar tarafından yoğun ilgi 
gösterilen iftar yemeğinde Türkiye’ye 

dualar edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
Ramazan ayı münasebetiyle Etiyopya’da 
yaşayan fakir ve yardıma muhtaç 
Müslümanlara gıda yardımında 
bulunuldu.

Etiyopya’nın Başkenti Addis Ababa’nın 
Teklehayemanotto, Kolfe Karaneyo, 
Habeşe ve Kebele bölgeleri ile Harar 
şehrinde toplam 650 aileye dağıtılan 13 
tonluk gıda maddesi, ailelerin Ramazan 
ayında günlük ihtiyaçlarını bir ay 
boyunca karşılayacak şekilde  hazırlandı. 
Ailelere Ramazan ayında sofralarına 
katkıda bulunmak amacıyla 20’şer 
kilogramlık 650 gıda kolisi dağıttı.

Vakfımızın 2013 yılı Ramazan ayı faaliyetleri 
çerçevesinde sürdürdüğü projeler kapsamında 

Kamerun’daki fakir ve yardıma muhtaç 
kardeşlerimiz de unutulmadı.

Bu çerçevede, görevlilerimiz Kamerun’da 400 kişiye 
yine Vakfımızın daha önceden bakım ve onarımını 
yapmış olduğu Merkez Cami müştemilatında iftar 

yemeği verdi.

Yapılan dualarda birlik ve beraberlik mesajları 
verilirken, düzenlenen iftardan dolayı Kamerun 

halkı çok memnun olduklarını ve çok sevindiklerini, 
Türk halkının kendilerini unutmadıklarını dile 

getirerek, memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.



Türkiye Diyanet Vakfı, özellikle 
deprem felaketinden sonra 

ömürleri fakirlik, yokluk, hastalık 
ve çaresizlik içinde geçen Haitili 

Müslümanların sıkıntılarını biraz 
da olsa gidermek, Ramazan ayında 

sofralarına katkıda bulunmak 
amacıyla Haiti’nin Cap-

Haitien, Gonaives, 
Miragone ve Port au 
Prince bölgelerinde 

3000 kişiye gıda 
kolisi dağıtarak iftar 

yemeği verdi.

Geçen sene askeri darbe yaşanılan ve kuzeydeki 
ayrılıkçı grupların başlattığı iç savaşa Fransa’nın 
da müdahalesiyle iç huzursuzluğun arttığı Batı 
Afrika’nın yoksul ülkesi Mali’de fakir ve yardıma 
muhtaç Müslümanlara gıda yardımı ve  iftar 
yemekleri verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı, askeri darbe ve iç savaşla 
birlikte fakirlik, yokluk, hastalık ve çaresizlikleri 
daha da artan Mali halkının sıkıntılarını biraz 
da olsa gidermek, Ramazan ayında sofralarına 
katkıda bulunmak amacıyla Mali’nin başkenti 
Bamako ve Oulessebougou, Kita, Koumantou, 
Kayes, Gao, Mopti, San, Bougoni bölgelerinde 
toplamda 1716 aileye gıda paketi, 350 kişiye de  
iftar yemeği verdi.

Mali

Haiti

Uganda

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ramazan 
ayı münasebetiyle Uganda da yaşayan fakir 

ve yardıma muhtaç Müslümanlara 23’er 
kilogramlık 800 adet gıda kolisi dağıtımı 

yapılarak, iftar ve sahur yemekleri verildi.

Uganda’nın Başkenti Kampala ve civar 
köylerinde toplam 800 aileye dağıtılan 17 

tonluk gıda maddesi, ailelerin Ramazan 
ayında günlük ihtiyaçlarını bir ay boyunca 

karşılayacak şekilde  hazırlandı.

Ayrıca yetimhanelerde ve Kur’an Kurslarında 
verilen iftar ve sahur yemeklerinden yaklaşık 

olarak 1.000 kişi istifade etti.



BAŞKANDAN

Bangladeş

Dominik Cumhuriyeti

Kazakistan

Küba

senegal

Somali



Filipinler

Ruanda

Somali

Tanzanya



BAŞKANDAN

Diyanet İşleri Başkanı ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Mü-

tevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez’in de iştirak 
ettiği iftar programına, Türkiye 
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 
Üyeleri, Vakfımız Genel Müdü-
rü, KAGEM’de ders veren öğre-

tim görevlileri ve KAGEM gönül-
lüleri katıldı.

İftar programında bir ko-
nuşma yapan Diyanet İşleri Baş-
kanı ve Vakfımız Mütevelli He-
yeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, müminlerin yaptıkları 

ibadetleri sorgulamalarının ge-
rekliliği üzerinde durarak, haya-
tımızda yer alan ibadetlerin ve 
kavramların sıradanlaşmasına 
izin vermeden manası ve ehem-
miyeti üzerinde durulması ge-
rektiğine işaret etti.

KAGEM GÖNÜLLÜLERİ
İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve 
Gençlik Merkezi gönüllüleri iftar 
sofrasında bir araya geldi.
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Maalesef günümüzde ibadetler 
bizi dönüştürmüyor, biz 
ibadetleri dönüştürüyoruz

“Tekbir” kavramını misal 
vererek dini kavramların önemi-
ne işaret eden Prof. Dr. Mehmet 
Görmez “Tekbir Müslümanları 
ibadete çağırır, ibadetin vakti 
tekbirle ilan edilir. Bir Müslü-
man dünyaya geldiğinde kula-
ğına ezan okunur. Müslümanın 
ebediyet yolculuğu da Tekbir-
lerle gerçekleşir. Hac ve umre 
ibadetleri tekbirle bezelidir. Tek-
birle yaratıcı yüceltilir. Tekbir ha-
yat sevinciyle birliktedir. Tekbir 
kavramı ve tekbir getirip Allah’ı 
yüceltmenin yanyana düşünüle-
meyeceği davranışlar vardır. İba-
detlerin bir çoğunun merkezin-

de yer alan tekbir Müslümanla-
rın hayatını nasıl dönüştürüyor? 
Yapılan ibadetler bizleri ahlaklı 
şefkatli merhametli kılıyor mu? 
Bunun üzerinde durulmalıdır. 
Yaptığımız ibadetlerin hayatımı-
zı nasıl hangi yöne dönüştürdü-
ğü üzerine düşünmeliyiz. Maa-
lesef günümüzde ibadetler bizi 
dönüştürmüyor. Biz ibadetleri 
dönüştürüyoruz.” dedi. 

Türkiye Diyanet Vakfının tüm 
dünyada umut olmaya başladığı-
na dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı-
nın dünyanın dört bir yanında 
çalışmalara devam ettiğini, Uzak 
Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar 
bir çok bölgede faaliyetler ger-
çekleştirdiğini, eğitim ve kültür 

alanında yürüttüğü hizmetlerin 
de devam ettiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın 
Aile ve Gençlik Merkezinin ger-
çekleştirdiği faaliyetlerin önemi-
ne de değinen Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, kurulacak yeni şube-
leriyle KAGEM’in  çalışmalarını 
arttırarak devam ettireceğini 
söyledi. 

Prof. Dr. Mehmet Görmez 
konuşmasının sonunda 2014 
yılında Diyanet İşleri Başkanlı-
ğının cami ve kadın konusunu 
işleyeceğini, kadınların camilere 
gitmesinin teşvik edileceği gibi, 
camilerin de kadınların en gü-
zel şekilde faydalanabilecekleri 
ve kullanabilecekleri mekanlara 
dönüştürüleceğini söyledi. 
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BAŞKANDANAhmet Hamdi Akseki Camii 
Çocuklarla Şenlendi...

Y az Kur’an kurslarında oku-
yan öğrenciler Türkiye Di-

yanet Vakfı Çankaya Şubesi ile 
Çankaka Müftülüğünün düzen-
lediği iftar programında bir ara-
ya geldi. Ahmet Hamdi Akseki 
Camiinin bahçesinde düzenle-
nen ‘Çocuk İftarı’ programına 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da 
katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yar-
dımcısı Yılmaz, iftar programın-
da yaptığı konuşmada ‘Rama-
zan güzel, Ramazanda iftar ayrı 
güzel, çocuklarla iftar çok daha 
güzel. Bugün burada Ramazanın 

bereketini, Kur’an’ın feyzini, if-
tarın huzurunu çocukların şen-
liğiyle birlikte solukluyoruz. Bu 
şenlik çocukların zihninde unu-
tulmaz bir hatıraya dönüşecek-
tir.” dedi.

İnsanların hatıralarında 
kalan Ramazanların ve bayram-
ların böyle şenlikli Ramazan ve 
bayramlar olduğunu kaydeden 
Başkan Yardımcısı Yılmaz şöyle 
konuştu.

“Bu güzel ve anlamlı iftar 
programı 20 sene sonra bura-
da bulunan çocukların zihninde 
güzel bir hatıra olarak kalacaktır. 

Bugün buradaki çocuklar ileriki 
yıllarda Ramazandan bahse-
derken ‘Ahmet Hamdi Akseki 
Camiinin bahçesindeki o iftarın 
yeri başka’ diyerek bahsede-
cekler. Ramazanlar ve bayram-
lar çocukların neşesi, sevinci ve 
heyecanıyla güzelleşir. Bu sene 
başlattığımız ‘Gel bu yaz Kur’an’ı 
gönlüne yaz’ kampanyasının da 
bir sonucu olan bu güzel şenlik, 
gönüllerdeki Kur’an, Ramazan, 
Allah ve Peygamber sevgisini te-
sis etmeye vesile olmuştur.”

Diyanet İşleri Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Yıl-
maz, Diyanet İşleri eski Başkanı 
Lütfü Doğan, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Eğitim Hizmetleri Genel 
Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaş, Çan-
kaya Müftüsü Hamdi Gevher ve 
çok sayıda çocuğun katıldığı iftar 
programı, Çankaya Müftülüğü 
Çocuk İlahi Korosunun seslen-
dirdiği ilahiler ve yine çocukların 
okuduğu Kur’an’la devam etti. 
Programın sonunda çocuklara 
hediyeler dağıtıldı. 



Kırıkkale’de İftar 

K ırıkkale Belediyesi ve Tür-
kiye Diyanet Vakfı Kırıkkale 

Şubesi, Nur Camii inşaat alanın-
da 2 bin kişiye iftar verdi. Dü-
zenlenen programda ilk olarak 
ilahiler söylendi. İftar öncesinde 
Kur’an-ı Kerim ziyafeti verildi. 
Ardından dualar edilerek iftar 
açıldı. İftar vaktinde, “Bizimki 
sadece bir selamlama.” diyerek 
sözlerine başlayan Başbakan 
Yardımcısı ve Kırıkkale Millet-
vekili Atalay, “Bugün değerli bir 
hocamız ve değerli bir misafiri-
miz var. Hem Türkiye Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkanımız Prof. 
Dr. Raşit Küçük hocamız burada 
bulunuyor. İftardan önce ona 
biraz vakit tanıyalım ve onun 
biraz sohbetini dinlemek isti-
yoruz. Ben sadece şunu ifade 

edeyim; Rabbimize hamd olsun. 
Kırıkkale’de huzurlu bir hayat 
var. Gördüğünüz gibi hepimiz 
buradayız. Kırıkkale’nin bu ma-
nada birliği ve bütünlüğü, hepi-
mizi memnun ediyor. Bakın bu-

rada kamu yöneticileri, valimiz, 
belediye başkanımız, başsavcı-
mız ve diğer bütün yöneticileri-
miz, müftümüz, siyasetçilerimiz, 
sivil toplum kuruluşlarımız ve siz 
değerli hemşehrilerimiz bura-
da bulunuyor. Hepimiz burada 
güzel bir iftar yapıyoruz. Bunun 
için Rabbimize hamd ediyoruz. 
Böyle bir huzurlu atmosferi 
Rabbimiz bize nasip ettiği için 
de şükür ediyoruz. Allah (cc), 
ağız tadımızı ve birlikteliğimizi 
bozmasın. Nice Ramazanlarda 
geleneksel iftarımızı yapalım di-
yorum.” 

Kırıkkale Valisi Ali Kolat, Be-
lediye Başkanı Veli Korkmaz ve 
Türkiye Din İşleri Yüksek Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük de 
birer konuşma yaptı. 
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AÇILIŞ

Yayınevi Hizmet Zincirine 
Yeni Halkalar Eklendi…

T ürkiye’nin her iline bir yayı-
nevi açarak kitap dostlarını 

kitapla buluşturma gayretinde 
olan Türkiye Diyanet Vakfı; An-
kara Kocatepe, İstanbul Ataşe-
hir ve Kahramanmaraş’ta yeni 
yayınevlerini hizmete açtı.

Kültür ve medeniyet; bir-
birine bağlı, birbirini etkileyen 

ve toplumsal yapılanmanın te-
melini teşkil eden en önemli 
unsurların başında gelir. Kültür 
ve medeniyetin taşıyıcı unsur-
larının başrolünde insanlar olsa 
da, etkileşimin kaynağını yayın-
lar oluşturmaktadır.

Kültür hayatımızı zenginleş-
tirmek ve kamuoyunu aydınlat-

mak amacıyla dinî, millî ve sos-

yal içerikli çeşitli yayınlar neşre-

den ve çeşitli konularda panel, 

konferans ve sempozyumlar dü-

zenleyen Türkiye Diyanet Vakfı; 

Türkiye’nin doğusundan batısı-

na açmış olduğu yayınevleri ile 

kültür hizmetlerini fonksiyonel 

hale getirmektedir.

Kocatepe Yayınevi
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Aileler sevgiyle,  medeniyetler kitapla kurulur.

Milletimizin kültür hayatı-

na yeni altın halkalar kazandır-

manın gururunu taşıyan Türkiye 

Diyanet Vakfı yeni açmış olduğu 

Kocatepe, Kahramanmaraş ve 

Ataşehir yayınevleriyle binlerce 

basılı, yüzlerce sesli görüntülü 

yayın çeşidini siz okurlarımızın 

hizmetine sunmaktadır.

Dini, milli, edebi, kültürel 

ve güncel eserlerin bir kütüpha-

ne ortamında rahatlıkla incele-

nebileceği ya da uygun indirim-

ler ve özel kampanyalar ile sa-

tın alınabileceği yayınevlerimiz 

ülkemizin bir çok noktasında 

siz kitapseverleri kitapla buluş-

turuyor. 
Kahramanmaraş Yayınevi
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S on yıllarda eğitim çalışmaları-
na büyük bir hız veren Vakfı-

mız, bütün eğitim çalışmalarında 
dinin doğru anlaşılmasına yöne-
lik her türlü faaliyete destek ver-

mektedir. Bu kapsamda, yükse-
köğrenim yurtlarına yeni halkalar 
eklemekte, eğitim çalışmalarını 
yeni istihdamlarla daha titiz ve 
dikkatli takip etmekte, yurt içi ve 

yurt dışında yeni eğitim kurumla-
rı, kültür, eğitim merkezleri, kü-
tüphane ve araştırma enstitüleri 
açmakta ve bu çerçevede hizmet 
sunanları desteklemektedir.. 

EĞİTİM

EĞİTİMDE 
DAHA NİCE 
UFUKLARA...

38 yıl önce kurulmuş olan Türkiye Diyanet Vakfı, kuruluşundan beri yurt içinde ve yurt dışında 
eğitim, kültür, sağlık, inşaat, insani yardım, hayri hizmetler v.b. alanlarda sayısız hizmeti Diyanet 

İşleri Başkanlığı ile birlikte planlamakta koordine etmekte ve birlikte yürütmektedir. 
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Vakfımızın eğitim çalışma-
larının ana başlıkları Dışişleri Ba-
kanlığı, YÖK,   Yurt Dışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı, 
Diyanet işleri Başkanlığı, MEB,  
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
gibi paydaş kurumlarla yürüttü-
ğümüz  “Konuk Öğrenci Projesi”, 
“Uluslararası İmam Hatip Lisesi 
ve Kur’an Kursu Öğrencilerine 
Destek Projesi”, “Somalili Öğ-
rencilere Eğitim Desteği Pro-
jesi”, Yurt Dışında Yeni Eğitim 
Kurumları Açma Çalışmaları”, 
“Yurt Dışındaki Eğitim Kurumla-
rımızı Destekleme Çalışmaları”, 
“Türkiye’de Öğrenim Gören Li-
sans, Yüksek Lisans Doktora Öğ-
rencilerine Genel Burs ve Özel 
Destek Başarı Bursu Kapsamın-
da Burs Desteği”, “Özel Hafızlık 
Projeleri” gibi ana başlıklardan 
oluşmaktadır. 

Konuk Öğrenci Projesi

Eğitim çalışmalarının en 
önemli payını oluşturan ve 

yaklaşık 20 yıl önce başlayan 
yurt dışı konuk öğrenci projesi 
bugün 2000’in üzerinde öğren-
ciyi kapsayan bir proje haline 
gelmiştir. Şu ana kadar gönül 
coğrafyamızın 100’e yaklaşan 
bir çok ülkesinden öğrenci ge-

tirmek marifetiyle İslam top-
lumu ile inanç, tarih, kültür ve 
gönül köprüleri kuran Vakfımız 
Türkiye’de ilahiyat fakültele-
rinden okuyan yüzlerce konuk 
öğrenciye iaşe, ibate, burs ve 
akademik takviyelerle manevi 
gelişim programları uygulamak 
suretiyle en iyi şekilde yetişme-
lerine katkıda bulunmaktadır.

Vakfımızın eğitim çalışma-
ları genel olarak yurt içi ve yurt 
dışı eğitim çalışmaları şeklinde 
iki ana kola ayrılmaktadır.

Yurt Dışı Okul Faaliyetleri

Y urt dışı eğitim çalışmala-
rımız yaklaşık 20 yıldır de-

vam etmekte olup Kırgızistan, 
Azerbaycan, Kazakistan, Bulga-
ristan, Romanya ve Somali’de  
açılan İlahiyat Fakülteleri, İslam 
enstitüleri, imama hatip lisele-
rinde okuyan yaklaşık 2500 öğ-
rencinin her türlü ihtiyaçları ile 
Türkiye’den buralara gönderilen 
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ÖĞRENCİLERİMİZE 
YÖNELİK YAPILAN SOSYAL 

VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
Vakfımız burslusu olarak ülkemizde okuyan 

burslu öğrencilerimiz ile yurtlarımızda kalan 
öğrencilerimize yönelik eğitim çalışmalarımız 

bir dönem boyunca birbirinden renkli ve farklı 
etkinliklere imza attılar 





öğretim üyesi, belletmen, ve 
idarecilerin masrafları Vakfımız-
ca karşılanmaktadır. Bu eğitim 
kurumlarımızdan şu ana kadar 
mezun olan 6000 öğrenci dün-
yanın dört bir tarafında oldukça 
kritik görevler almışlar kendile-
rini yedi kıtada insanlığın hizme-
tine adamışlardır.

Ayrıca Kırgızistan ve Kaza-
kistan’daki ilahiyat fakültelerin-
den her yıl bir grup öğrencimiz 
Ankara İlahiyat Fakültesi, Diya-
net İşleri Başkanlığı Bolu Eğitim 
Merkezi ve Sakarya İlahiyat Fa-
kültesinde eğitim görmek üzere 
misafir öğrenci statüsünde ge-
tirilmekte ve bu süre içerisinde 
bu öğrencilerimiz Vakfımızca 
desteklenmektedir. 

Kültürel Etkinlikler

Başta yurt dışındaki eğitim 
kurumlarımızdan gelmek 

suretiyle Bolu’da her yıl yapılan 
Nevruz Bayramı kutlamalarında 

ve yine her yıl kutlanmaya baş-
lanan Kültür Şölenimizde görev 
alan bu öğrencilerimiz inanç, 
tarih ve kültür zenginliklerini 
tüm insanımızla paylaşma im-
kanı bulmaktadırlar. 21 Mart-
ta Bolu’da düzenlenen Nevruz 
Bayramı kutlamaları ve Haziran 
ayında Ankara’da düzenlediği-
miz Uluslararası Kültür Şölenine 
ilave olarak Vakfımız görevlileri 
Sakarya İlahiyat Fakültesinde 
2013-2014 eğitim öğretim yılın-
da eğitime başlayacak olan ve 
şu an da yaz döneminde Türkçe 

kurslarına katılan Kazak öğren-
cileri Sakarya’da ziyaret ederek 
bayramlaştılar. 

İmam Hatip Lisesi Projesi

Y urt dışı eğitim çalışmaları-
mızın en önemli bölümünü 

oluşturan Konuk Öğrenci Proje-
si kapsamında dünyanın birçok 
coğrafyasından öğrenci ilahiyat 
fakültelerimizde okumak üzere 
ülkemize gelmektedirler. Ulusla-
rarası İHL’lerde okuyan yaklaşık 
yedi yüz öğrenci, farklı meslek 
liselerinde okuyan yaklaşık üç 
yüz Somalili öğrenci, lisans, yük-
sek lisans ve doktora seviyesin-
de öğrenim gören yaklaşık bin 
civarında konuk öğrenci, yakla-
şık 500 civarında Avrupa başta 
olmak üzere farklı ülkelerdeki 
gurbetçi vatandaşlarımızın ço-
cuklarından oluşan Uluslarara-
sı İlahiyat öğrencisi ile sayıları 
binleri aşan öğrencilerimiz farklı 
şehirlerdeki eğitim kurumla-
rında eğitimlerini tamamlaya-
rak ülkelerine dönmektedirler. 
Türkiye’de kaldıkları süre içeri-

EĞİTİM
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sinde bütün konuk öğrencilere 
fakültede gördükleri derslere 
ilaveten takviye dersler, dil kurs-
ları, sosyal faaliyetler, geziler ve 
kutlamalar tertiplenmektedir.

Özellikle İstanbul Ankara, 
Konya Kayseri Bursa Samsun v.b. 
illerdeki ilahiyat fakültelerinde 
okuyan bu öğrencilerimizin eği-
tim çalışmalarını yakından takip 
eden Vakfımız her türlü iaşe 
ibate ve ulaşım masraflarını kar-
şılamaktadır. Öğrencilerimizin 
hem okul hem de okul dışındaki 
kişisel gelişimlerini desteklemek 
ve takip etmek amacıyla illerde 
eğitim koordinatörlükleri oluş-
turularak takibi yapılmaktadır. 
Vakfımız bu doğrultuda titiz bir 
çalışma yürütmekte her yıl öğ-
retim yılı başında ve sonunda 
veya çeşitli periyotlarla eğitim 
çalıştayları düzenleyerek bu eği-
tim çalışmalarında paydaş olan 
kurum ve kuruluşlarla eğitim 
öğretim süreçlerimiz değerlen-
dirilmekte ve görüş alışverişinde 
bulunulmaktadır. 

Çalıştaylar

Akademik koordinatörleri-
mizle eğitim koordinatör-

lerimiz ve eğitim paydaşlarımı-
zın katıldığı “Eğitim Öğretim Yılı 
Başı Eğitim Çalıştayımız”, So-
malili öğrencilerimizin okuduğu 
meslek lisesi idarecileri ile MEB 
yetkililerinin katıldığı “Meslek 
Liseleri Değerlendirme Çalışta-
yı”, öğrencilerimizin barındığı 
yurtlarımızın idarecilerinin ka-
tıldığı “Yurtlar Değerlendirme 
Çalıştayı” ve yıl sonunda yapılan 
“Eğitim Koordinatörleri Değer-
lendirme Çalıştayı” bu çalışma-

lar arasında zikredilebilir. Ayrıca 
her hafta Diyanet işleri Başkan-
lığı Dış İlişkiler Genel Müdür-
lüğünden yetkililerle birlikte 
yürüttüğümüz Eğitim Komisyo-
nu Toplantılarında Uluslarara-
sı ilahiyat projesi kapsamında 
ülkemizde okuyan öğrencilerin 
problemleri görüşülmekte ve 
tedbirler alınmaktadır. 

Sosyal Faaliyetler

Z aman zaman Uluslararası 
İlahiyat Fakültesi Öğrenci-

leri, Uluslararası Öğrenci kap-
samında ilahiyatlarda okuyan 
burslu öğrenciler, Uluslararası 
İmam Hatip Liselerinde okuyan 
ortaöğrenim öğrencileri, Kuran 
kurslarındaki öğrenciler ile yurt-
larımızda kalan yerli öğrencilerin 
bir araya gelmesini ve kaynaş-
masını amaçlayan programlar, 
kültür gezileri öğrenci buluşma-
ları da düzenlenmektedir. “Di-
yanet Vakfı Öğrenci Buluşması” 
adıyla Ankara, İstanbul, Bursa, 
Konya, Kayseri’de kahvaltılı or-
tamlarda yapılan programlarda 
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ilgili şehirdeki bütün öğlencileri-
miz ile bu eğitim projesine des-
tek veren paydaş kurumlar ve 
ilgililer bir araya geldiler. 

Bu öğrencilerimiz için ay-
rıca ülkemizin tarihi ve kültürel 
değerlerini tanıtmayı amaçlayan 
kültür gezileri düzenlenmek-
te, manevi ve dini gelişimlerini 
desteklemek anlamında sohbet 
programları, konferanslar, pa-
neller ve birtakım etkinlikler ko-
ordinatörlüklerimiz marifetiyle 
sunulmaktadır. 

Burs Hizmetleri

V akfımızın yurt içindeki en 
önemli eğitim faaliyetle-

rinden biri de burslar ve eğitim 
yardımı çalışmalarıdır. 

Vakfımız yaklaşık 20 yıldır 
200 binin üzerinde yerli öğren-
ciye de eğitim desteği ve burs 
imkanı sağlamış, ayrıca okullar 
ve yurtlar açmış ve destekle-
miştir. Son yıllarda bu hedefle-
rini artırarak devam ettirmiş ve 

her yıl burs veya eğitim yardımı 
için müracaat eden öğrencilere 
imkânları nispetinde yardımcı 
olmaya çalışmıştır.

Bu anlamda 2012-2013 eği-
tim öğretim yılına kadar yılda 
bir kere eğitim yardımı vermeyi 
uygun gören Vakfımız bu eğitim 
öğretim yılından itibaren eğitim 
yardımı politikasını değiştirip 
bir kereye mahsus eğitim des-
teği yerine her ay düzenli burs 
vermeyi uygun görmüştür. Bu 
anlamda binlerce öğrencinin in-
ternet ortamında müracaatları 

değerlendirip toplumumuzun 
tüm kesimlerinden burs almaya 
hak kazananlar burs kriterlerine 
göre müracaatlar değerlendiril-
miş ve binlerce öğrenciye burs 
verilmiştir. Ayrıca Özel Destek 
Başarı Bursu adında özel bir 
alan oluşturarak tıp, mühendis-
lik, mimarlık, hukuk ve ilahiyat 
alanlarında lisans öğrencilerini 
ve ilahiyat alanındaki yüksek 
lisans doktora öğrencilerinden 
burs almayı hak edenleri ülke-
mizin birçok şehrinde yaptığı 
mülakatlarla belirlemiş, bu öğ-
rencilere özel bir eğitim ve takip 
programı uygulamış ve mezun 
olduklarında istihdam imkânı 
sunmak ve alanlarında akade-
mik çalışma yapmak isteyenle-
ri desteklemeyi amaçlamıştır. 
Vakfımız görevlilerince yapılan 
mülakatlar sonucu belirlenen 
bu öğrenciler yıl sonunda da 
performansları değerlendirile-
rek burslarının devamına karar 
verilmiştir.

Vakfımız 2013-2014 eği-
tim öğretim yılından itibaren 

EĞİTİM
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burs sistemine yeni açılımlar 
ekleyerek kalkınmada öncelikli 
illerimizde yeni açılan ilahiyat 
fakültelerinde okuyan öğrenci-
lerimize burs desteği sağlamayı 
hedeflemektedir Bu öğrenciler 
de fakültelerinde mülakatlarla 
belirlenecektir. Ayrıca MEB Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü ile 
birlikte yürüttüğümüz hafızlık 
projesi kapsamında farklı iller-
deki imam hatip liselerinde oku-
yan hafız öğrencilerimiz zaman 
zaman ziyaret edilmekte Vak-
fımız tanıtılmakta eğitim çalış-
malarımız hakkında İmam Hatip 
Liselerimizde bilgilendirme top-
lantıları yapılarak burslarımıza 
yönlendirilmektedirler. 

Sayıları yüzbinlere varan 
öğrencilere her türlü eğitim 
desteği veren Vakfımız bu des-
teğini ilerleyen yıllarda artırarak 
sürdürecektir. 

Yurt Hizmetleri

Y urt içi eğitim çalışmaları-
mızdan biri de öğrenci yurt-

larımızla sunduğumuz barınma 
desteğidir. 9 farklı öğrenci yur-
dunda eğitim desteği sunan 
Vakfımız yurtlarında barınan 
öğrencilere ferah huzurlu bir 
barınma imkanının yanı sıra her 
türlü manevi gelişimlerine de 
destek olacak eğitim program-
ları uygulamakta, yurt dışından 
gelen öğrencilerle ülkemizin 
öğrencileri aynı ortamı paylaş-
makta, inanç kültür ve medeni-
yet zenginliğini doyasıya tenef-
füs etme imkanı bulmaktadırlar. 
Tüm yurtlarımızda zaman za-
man eğitim koordinatörlükleri-

miz ve yurt idarelerimiz işbirliği 
ile eğitsel, kültürel faaliyetler, 
gezi programları, manevi eği-
tim programları, kurslar, okuma 
programları, seminer sempoz-
yum ve sohbet programları dü-
zenlenmektedir.  

Vakfımız bütün bu hizmet-
leri yürütürken, tüm kamuo-
yuna hitap eden bir Vakıf olma 
özelliği taşıdığının farkında ola-
rak kuruluş gayesi olan “İslam 
dininin gerçek hüviyeti ile araş-
tırılmasına ve tanıtılmasına, 
toplumun din konusunda aydın-
latılmasına yardımcı ve destek 
olmak, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmanın desteklenmesi” 
hususlarını göz önünde bulun-
durmaktadır.

İnsana yatırımın en kutsal 
ve en mukaddes yatırım oldu-
ğunun bilincinde olan Vakfımız 
eğitim çalışmalarını bu ilke et-
rafında şekillendirmeye devam 
edecektir. 
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Türkiye genelinde yüksek 
öğrenim gençliğine huzur içinde 
kalabilecekleri yer temin etme-
yi amaçlayan Türkiye Diyanet 
Vakfı, ülke genelinde üniversite 
bulunan bazı illerde yurtlar inşa 
ederek hizmete sunmuştur. Za-
man içerisinde bu yurtlar, sun-

duğu hizmet ve sağladığı güven 
ortamı sebebiyle öğrencilerin 
ilgi odağı konumuna gelmiş ve 
aranan bir müessese olmuştur.

Türkiye Diyanet Vakfı Yurt-
lar ve Sosyal Tesisler İktisadi 
İşletmesi tarafından işletilen 

Yüksek Öğrenim öğrenci yurt-
larında hizmetin en güzelinin 
verilmesi için azami özen göste-
rilmektedir. Bu sebeple Vakfımız 
yurtlarına evladını teslim eden 
anne-babalar tam bir güven ve 
huzur içinde yurtlarımızdan ay-
rılmaktadır.

YURTLAR

TÜRKİYE DİYANET VAKFI
YURTLAR VE SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETMESİ

Güven v e  Kali t en in  Adre s i ;



Bir aile yuvasının sıcaklığın-
da sevgi ve saygı yumağı ile yoğ-
rularak verilen yurt hizmetinde 
ulaşılan başarının sırrı, sami-
miyet ve hizmet aşkıdır. Emsal 
yurtlara göre hem daha iyi ve 
kaliteli hizmet verilmekte hem 
de daha ucuz imkânlarla barınıl-
maktadır.

Yurtlarımız, kurulduğu 
tarihten itibaren verdiği hiz-
metlerle büyük bir tecrübe ka-
zanmış, haklı olarak da eğitim 
çevrelerinin ilgi ve takdirini top-
lamış ve bulundukları illerde ör-
nek birer yurt haline gelmiştir.

Öğrencilerimiz çalışmaya 
ve başarılı olmaya özendiril-
mekte, bu konuda başarılı olan 
öğrencilerimiz çeşitli şekillerde 
ödüllendirilmektedir. 

Öğrencilerimizin sosyal-kül-
türel yönlerden yetişmesi için 
boş zamanlarında geziler, spor-
tif faaliyetler, bilgi yarışmaları, 
konferanslar düzenlenmekte 
öğrenciler için ücretsiz lisan 
kursları açılarak yurtlarımızın 

her yönü ile canlı ve aktif olma-
sına çalışılmaktadır.

İşletmemiz bünyesindeki 
bütün yurtlarımızda, bol çeşitli 
sabah kahvaltısı, mesai günle-
rinde sabah-akşam olmak üzere 
2 öğün, cumartesi pazar ve tatil 
günlerinde sabah-öğle-akşam 
olmak üzere 3 öğün olmak üze-
re 4’er çeşit yemek verilmekte-
dir. Öğrencilerimizin beslenme-
lerine özen gösterilmekte ve 
yemeklerin her yönüyle kaliteli 
çıkması sağlanmaktadır.

Yurtlarımızda öğrencileri-
mizin kaldığı odalar baza ve ah-
şap elbise dolabı sistemi ile 3 ve 
4 kişilik olarak düzenlenmiştir 

Ankara/İncesu Erkek Öğ-
renci Yurdumuzda, Avrupa’da 
çalışan vatandaşlarımızın çocuk-
larından, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinde öğrenim 
görmek için ülkemize getirilen 
öğrenciler ile diğer ülkelerden 
(uluslararası) konuk öğrenciler 
kalmaktadır.

Vakfımızca İlahiyat Fakül-
telerinde okutulmak üzere yurt 
dışından getirilen (Uluslararası) 
konuk öğrenciler, Bursa, Konya, 
Altındağ, Isparta, Kayseri Yurtla-
rımızda diğer öğrencilerle birlik-
te kalmaktadırlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Vakfımız çalışanlarının yurtla-
rımızda barınan bir çocuğu için 
% 20, iki ve daha fazla çocuğun 
her birisi için % 25, yurtlarımız-
da barınan kurum dışı vatandaş-
ların birden fazla çocuklarından 
her bir çocuk için %20 kardeş in-
dirimi, şehit ve gazi çocuklarına 
da % 20 indirim yapılmaktadır.

İşletmemiz bünyesinde; 
Ankara/ Altındağ, Afyonkarahi-
sar, Isparta, Kastamonu, Kayseri 
ve Sakarya’da 6’sı kız, Ankara/
İncesu, Bursa ve Konya’da 3’ü 
erkek olmak üzere toplam 9 
yüksek öğrenim öğrenci yurdu 
bulunmaktadır. 
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YURTLAR

ADRES 
Kayadibi Mahallesi Şehit Veli Aydın Sokak
No:2/A. Sarıkız Camii Yanı AFYONKARAHİSAR
TELEFON
0.272 213 24 95 
FAKS
0.272 214 01 88
E-POSTA
afyon@diyanetvakfiyurt.com.tr

ADRES 
Etlik Caddesi Yeni Ziraat Mahallesi
15. Sokak No: 21 Dışkapı / Ankara

TELEFON
0.312 341 21 30

FAKS
0.312 341 21 33

E-POSTA
altindag@diyanetvakfiyurt.com.tr

ADRES 
Mehmet Tonge Mahallesi 222. Cad.
No: 3 ISPARTA 
TELEFON
0.246 237 17 01-02
FAKS
0.246 237 13 09 
E-POSTA
isparta@diyanetvakfiyurt.com.tr

SARIKIZ YÜKSEK ÖĞRENİM
KIZ ÖĞRENCİ YURDU

ALTINDAĞ YÜKSEK ÖĞRENİM
KIZ ÖĞRENCİ YURDU

YÜKSEK ÖĞRENİM
KIZ ÖĞRENCİ YURDU

AFYONKARAHİSAR

ISPARTA

ANKARA
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ADRES 
Mehmet Akif Ersoy Mh. Rauf Denktaş Cd.
No: 116 KASTAMONU
TELEFON
0.366 215 35 42 
FAKS
0.366 215 35 44
E-POSTA
kastamonu@diyanetvakfiyurt.com.tr

ADRES 
Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi

No: 37 Melikgazi / KAYSERİ
TELEFON

0.352 225 32 60 - 0.352 225 50 35-36
FAKS

0.352 225 62 67
E-POSTA

kayseri@diyanetvakfiyurt.com.tr
imamtorunu@hotmail.com

ADRES 
Güllük Mh. Adnan Menderes Cd.
Temizel Sk. No:6 SAKARYA
TELEFON
0.264 291 03 38 
FAKS
0.264 275 13 50
E-POSTA
sakarya@diyanetvakfiyurt.com.tr
gullukyurdu@hotmail.com

YÜKSEK ÖĞRENİM
KIZ ÖĞRENCİ YURDU

KEMAL İMAMTORUNU YÜKSEK ÖĞRENİM
KIZ ÖĞRENCİ YURDU

GÜLLÜK YÜKSEK ÖĞRENİM
KIZ ÖĞRENCİ YURDU

KASTAMONU

SAKARYA

KAYSERİ
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ADRES 
Bağlarbaşı Mah. 1.Elif Sok.
No: 12 Osmangazi/BURSA
TELEFON
0.224 243 72 80
FAKS
0.224 242 39 68

ADRES 
Kültür Mahallesi Cemre Sokak
No: 10 Kolej Çankaya ANKARA

TELEFON
0.312 435 30 27 

FAKS
0.312 435 99 58 

E-POSTA
incesu@diyanetvakfiyurt.com.tr

ADRES 
Hüsamettin Çelebi Mah. Tahran Cad.

No: 85 Selçuklu / KONYA
TELEFON

0.332 245 13 60
FAKS

0.332 245 13 62
E-POSTA

konya@diyanetvakfiyurt.com.tr 
tdvkonyayurdu@hotmail.com

TİCARET VE SANAYİ ODASI YÜKSEK ÖĞRENİM
ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

İNCESU YÜKSEK ÖĞRENİM
ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

HACI MUSTAFA KAFAOĞLU YÜKSEK ÖĞRENİM
ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

YURTLAR

BURSA

KONYA

ANKARA
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ZİYARETLER

Eşref Alibegoviç önderliğindeki Bosna Hersekli 
din görevlileri Vakfımız yöneticileri ile öğle yeme-
ğinde buluştu.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, konuk 
heyeti ülkemizde ve Vakfımızda görmekten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Diyanet 
Vakfının kuruluş amacı ile yurt içinde ve yurt dışın-

da gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı. Bosna Hersek 
ve Türkiye’nin tarihsel süreçten gelen bir yakınlıkla-
rı ve akrabalıkları bulunduğunu belirten Palakoğlu, 
Türkiye Diyanet Vakfının Bosna Hersek’in Gorajde 
şehrinde yaptırdığı Kayseri Camii’nden bahsederek, 
bu caminin iki kardeş ülke arasındaki yakınlığın gös-
tergesi olduğunu belirtti.

Bosna Hersek Heyeti Başkanı Eşref Alibegoviç 
de  Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, “Türkiyeli kardeşlerimiz en zor 
zamanlarımızda bizim yanımızda olmuşlardır” dedi. 
Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı’nın Gorajde şehrinde 
yaptırdığı Kayseri Camii’nin büyük bir eksikliği gi-
derdiğini ve Bosna Hersek halkını çok mutlu ettiğini 
söyledi. 

BOSNA HERSEK HEYETİ VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ
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ZİYARETLER

Diyanet İşleri Başkanlığının davetlisi olarak ül-
kemizde bulunan Filistin-Gazze Vakıflar ve Din İşleri 
Bakanı İsmail Rıdvan başkanlığında bir heyet Vakfı-
mızı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Gazze’nin her türlü yardıma 
ihtiyacı olduğunu, bu amaçla çeşitli ziyaretler ger-
çekleştirdiklerini belirten İsmail Rıdvan, Türkiye’de 
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 
“Cömertliğiyle tanınan Türk halkına ve bizleri bu-
rada ağırlayan sizlere teşekkür ediyoruz. Hepimiz 
kardeşiz ve bizleri birbirine bağlayan yegâne bağ 
İslâm’dır. Türkiye’den ve sizlerden destek bekliyo-
ruz. Türkiye’yi her alanda güçlü olarak görmek biz-
leri sevindiriyor ve umutlandırıyor. Başka ülkelere 
yaptığınız yardım ve destekler gibi bize de yardım 
etmenizi talep ediyoruz.” dedi.

Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Filis-

tin ve Gazze’nin Anadolu insanının kalbinde ayrı bir 

yeri olduğunu, Türkiye Diyanet Vakfının Filistinli kar-

deşlerinin destekçisi olduğunu, imkânlar dâhilinde 

her türlü desteğin sağlanması için ellerinden geleni 

yapacaklarını söyledi. 

FİLİSTİN-GAZZE HEYETİ VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ
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Diyanet İşleri Başkanlığımızın daveti üzerine 
ülkemize gelen Kamerun İmamlar Konseyi Başkanı 
İbrahim Moussa ve din adamlarından oluşan bera-
berindeki heyet Vakfımızı ziyaret etti.

Vakfımız Genel Merkezinde düzenlenen top-
lantıya Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu ile 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun iştirak etti.

Kamerun heyetini Vakfımızda görmekten bü-
yük mutluluk duyduğunu belirterek konuşmasına 
başlayan İsmail Palakoğlu, Türkiye Diyanet Vakfının 
1975 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar yurt 
içinde ve yurt dışında eğitim, kültür, sosyal, dini ve 
hayri hizmetler gerçekleştirdiğini belirterek, imkan-
lar ölçüsünde Kamerun’a da gerekli desteğin verile-
ceğini söyledi.

Türkiye’nin İslam ümmeti üzerinde liderlik rolü 
ve vasfı bulunduğunu belirten Bakary, Türkiye’nin 
örnek bir model olduğunu vurguladı. Türkiye Diya-
net Vakfı ile işbirliği içerisinde faaliyetlerde bulun-
mak istediklerini belirten heyet, Vakfımızın ülkele-
rine yardımda bulunmaları temennisinde bulundu-
lar. 

KAMERUN HEYETİ VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ
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ZİYARETLER

Sudan Din İşleri ve Evkaf Bakanı Fatih Tacussir 
Abdullah ve beraberindeki heyet Vakfımızı ziyaret 
eti.

Vakfımız tarafından konuk heyet onuruna ye-
mek verilerek bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya 
Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Mazhar Bilgin 
ile Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu katıldı.

Vakfımızın kuruluş amacı ile yurt içinde ve yurt 
dışında gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan Mazhar 
Bilgin, bütün Müslümanların kardeş olduğunu, gü-
nümüzde çekilen sıkıntıların giderilmesi için bilinçli 
olunması gerektiğini söyledi.

Müslüman ülkelerde yaşanan sıkıntı ve şiddet 
olaylarının herkesi üzdüğünü dile getiren Mazhar Bil-
gin, bu sıkıntıların bir an önce sona ermesi için birlik 
ve kardeşlik duygularıyla hareket edilmesi gerektiği-
ni vurguladı.

Konuk Bakan Abdullah ise, Sudan ve Türkiye’nin 
derin ve tarihi ilişkileri olan devletler olduğunu belir-
terek bu birlikteliğin ezeli ve unutulamaz olduğunu 
kaydetti. Bakan Abdullah, Türkiye Diyanet Vakfının 
büyük ve köklü bir kuruluş olduğuna işaret ederek, 
kendilerinin de Sudan’da Türkiye Diyanet Vakfına 
benzer bir yapıda vakıf kurmak istediklerini ve bu 
noktada Türkiye Diyanet Vakfının tecrübelerinden 
faydalanmak istediklerini sözlerine ekledi. 

SUDAN HEYETİ VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ
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Diyanet İşleri Başkanlığımızın davetlisi olarak 
ülkemizde bulunan Tataristan Dini İdaresi Başkanı 
Kamil Samugullin’i ve beraberindeki heyet Vakfımı-
zı ziyaret etti.

Vakfımız Genel Merkezinde düzenlenen top-
lantıya Vakfımız Mütevelli Heyeti II. Başkanı Maz-
har Bilgin, Vakfımız Genel Müdürü İsmail Palakoğlu 

ve Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Tutkun ile 
Yasin Uğraş katıldı.

Vakfımızın kuruluş amacı ve gerçekleştirdiği 
faaliyetleri anlatan Mazhar Bilgin, Türkiye Diyanet 
Vakfının ülkemizde ve 7 kıtada insanlığın hizme-
tinde olduğuna vurgu yaparak işbirliği içerisinde 
Tataristan’da da faaliyetler gerçekleştirilebileceğini 
söyledi. Ayrıca Samuguillin’i yeni görevinden dolayı 
tebrik etti.

Samugullin ise, Türkiye’de bulunmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, Tataristan’da 
ki dini yaşam ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Tataristan’da cami sayısının arttığını, sosyal, kültü-
rel ve eğitim alanında işbirliğine hazır olduklarını 
belirten Samugullin Türkiye Diyanet Vakfının ken-
dilerine destek olmasını talep etti. 

TATARİSTAN HEYETİ VAKFIMIZI ZİYARET ETTİ

41Türkiye Diyanet Vakfı Haber Bülteni  |



Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı hizmetle-
rinin ana esaslarının ele alındığı  “II. Yurtdışı Hiz-
metleri Konferansı” Sapanca’da gerçekleştirildi. 
Konferansa Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışı din 
hizmetleri müşaviri ve ataşeleri ile Başkanlığın üst 
düzey yetkilileri katıldı.

4 gün süren ve müzakere oturumuyla sona 
eren toplantıda Türkiye Diyanet Vakfı da bir sunum 

yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Baş-
kanı Mazhar Bilgin’in yaptığı konuşmanın ardından 
Genel Müdür İsmail Palakoğlu da sunum eşliğinde 
Türkiye Diyanet Vakfının yurt içinde ve yurt dışında 
gerçekleştirdiği hizmetleri anlatarak, Türkiye Diya-
net Vakfı’nın hizmet politikası hakkında bilgi verdi.

Vakfın yurt dışında sunduğu eğitim, sosyal ve 
kültür hizmetleri anlatan Palakoğlu, ülkemizde ha-
len 2034 öğrencinin öğrenim gördüğünü kayde-
derek, Vakfın Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, 
Bulgaristan, Romanya ve Somali’de okullarının bu-
lunduğu ve bu okulların bütün ihtiyaçlarının Vakıf 
tarafından karşılandığını söyledi.

Ayrıca konferansta Vakfımız tarafından organi-
ze edilen vekalet yoluyla kurban kesimi kampanya-
sı Başkanlığımız yurtdışı din hizmetleri müşaviri ve 
ataşeleri ile değerlendirildi. 

TANITIM

VAKFIMIZ HİZMETLERİ SAPANCA’DA ANLATILDI
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Vakfımızın faaliyetleri Antalya’da il müftülüğü 
ve şubemiz tarafından organize edilen bir toplantı 
ile din görevlileri ve Kur’an kursu hocalarına tanı-
tıldı.

Genel Müdürümüz İsmail Palakoğlu, Antalya 
Hacı Mehmet Gebizli Diyanet Eğitim Merkezi’nde 
ilçe müftüleri, vaizler, Kur’an kursu öğreticileri ve 

din görevlilerinin katıldığı bir programa vakfımızın 

yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetler 

hakkında genel bilgiler verdi. Sunumunda Ramazan 

programları ile vekâletle kurban kesimi kampanya-

sına değindi ve katılımcılardan vakfın faaliyetlerine 

daha etkin destek vermelerini istedi. 

VAKFIMIZ HİZMETLERİ ANTALYA’DA ANLATILDI
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YENİ YAYINLARIMIZ

KUR’AN’DAN
MESAJLAR
Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ

Dünya sınavında başarı veya başarısızlık, insanın ancak aklını iyi yolda kul-
lanmasına, Kur’an ve Sünnete uyabilmesine bağlıdır. İnsan, aklını kullan-
madan Kur’an’ın rehberliğinden yararlanamaz. Hz. Peygamberin Sünneti-
ne müracaat etmeden de  Kur’an’ı  tam anlayıp uygulamaya koyamaz. Bu 
itibarla İslam’ın bu iki temel kaynağını iyi anlamak gerekir.

Yüce Allah, Kur’an’ın iyi anlaşılmasını, kendisine ve Peygamberine itaat 
edilmesini istemektedir. Bu itibarla Allah’ın rızasını, cennet ve nimetleri-
ni kazanmak, dünya  ve ahiret mutluluğunu elde etmek isteyen  insanın, 
Kur’an’ın mesajlarına kulak vermesi, emir ve yasaklarına, hüküm ve ilke-
lerine uyması, Kur’an’ı  hayatına hakim kılması gerekir. Çünkü Kur’an, in-
sanları en doğru olanı iletir. Çünkü Kur’an, inanların için şifa ve rahmettir. 
Çünkü Kur’an müminin yol haritasıdır, rehber ve kılavuzudur.

HACI BAYRÂM-I VELİ
AVUCUMDAKİ HASAT
Safiye Selma HANÇER

Rauf..
Benim adım Rauf. Ben bir asayım.
Hani ağaç dalından yapılıp, insanların üçüncü ayağı olan...
Nice dervişler, nice veliler tuttu belimden.
Kimine destek oldum yürürken, kimine yaren.
Başımı okşadılar nasihat verirken. Kızınca dünya haline ve insanlara, ba-
şımdan tutup vurdular yeryüzüne...
Horasandan, Semerkant’a; Konya’dan Ankara’ya dolaşıp durdum ben. 
Şemsin elinde gürbüz, Mevlana da şefkat, Emir Sultanda elif oldum ben. 
Nice hayatlar, nice öyküler yaşadım. Hacı Bayrâm-ı Velî bunlardan sadece 
bir tanesi... Ankaralı Numan Hocanın, Hacı Bayram Veliye ermesini... Yüz-
yılların kutsal sırrının Hacı Bayramda demlenmesini...
Bu sırrın kime, nerde, ne zaman verileceğini...
Anadolu’yu aydınlatan üç kandilin yarenliğini...
Osmanlı’nın bir beylikten cihanşümul bir devlete dönüşmesinin ayak ses-
lerini benden dinleyin istedim. Benden dinleyin istedim, Ankara’nın boz-
kırlarında taşlı tarlaların yemyeşil başaklanmasını... Çalışmanın ve duanın 
gücünü... Avuç avuç hasadın güzelliğini...
Benden dinleyin istedim, Hacı Bayrâm-ı Velînin hayat hikâyesini...
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KUŞ SESLERİ  / Fatma AYDINLI

Masallar, hayal dünyamızın vazgeçilmez süsleri.
İnsan ne kadar büyüse de bir tarafı çocuk kalır hep. Çünkü her yaşta sevgiye ih-
tiyaç duyar insan.
Ninemizin anlattığı masalları unutmak mümkün müdür. Üstelik olmasını istediği-
miz şeylerdir masallar.
İşte bu dizide çocuklarımıza ninemizin anlattığı kadar tatlı, teknolojinin baş dön-
düren olumsuzluklarından uzak, sıcacık, kendimizden bir şeyler bulacaksınız. 
Bilgi ve ifade kirliliğinin alıp başını gittiği şu zamanda temiz, duru dünyalara gire-
ceksiniz.
Masallardaki güzelliklerin sizin dünyanızda gerçek olması dileğiyle.

MUTLU KARINCALAR  / Ahmet Mahir PEKŞEN

Siz bakmayın bedenimizin minicik olduğuna. Bazen kanatlanır gökyüzüne çıkar, 
bazen güllerle sohbet eder, bazen de kedilerle arkadaş oluruz. Hatta kendi ara-
mızda turnuvalar düzenleriz. Karşılaştığımız sorunların üstesinden başarıyla gelir, 
rengârenk düşlerimizin solmasına izin vermeyiz. Çünkü biz mutlu karıncalarız!

IŞIĞA KOŞUŞ
Ahmet Mahir PEKŞEN

Resimleyen

Ali KAFALI

IŞIĞA KOŞUŞ

MUTLU KARINCALAR - 2

Ahmet Mahir PEKŞEN

MUTLU KARINCALAR - 2

POS BIYIK
VE İNCE BEL

Ahmet Mahir PEKŞEN

MUTLU KARINCALAR - 3

POS BIYIK VE İNCE BEL
Ahmet Mahir PEKŞEN

Resimleyen

Ali KAFALI

POS BIYIK
VE İNCE BEL

MUTLU KARINCALAR - 3

Ahmet Mahir PEKŞEN

MUTLU KARINCALAR - 3

POS BIYIK
VE İNCE BEL

Ahmet Mahir PEKŞEN

MUTLU KARINCALAR - 3

GÜL MÜ GÜZEL KARINCA MI?
Ahmet Mahir PEKŞEN

Resimleyen

Ali KAFALI

GÜL MÜ GÜZEL
KARINCA MI?

MUTLU KARINCALAR - 4

Ahmet Mahir PEKŞEN

MUTLU KARINCALAR - 4

POS BIYIK
VE İNCE BEL

Ahmet Mahir PEKŞEN

MUTLU KARINCALAR - 3

SÖZ DİNLEMEZ
Ahmet Mahir PEKŞEN

Resimleyen

Ali KAFALI

SÖZ
DİNLEMEZ

MUTLU KARINCALAR - 5

Ahmet Mahir PEKŞEN

MUTLU KARINCALAR - 5

POS BIYIK
VE İNCE BEL

Ahmet Mahir PEKŞEN

MUTLU KARINCALAR - 3

TATLI MACERA
Ahmet Mahir PEKŞEN

Resimleyen

Ali KAFALI

TATLI
MACERA

MUTLU KARINCALAR - 6

Ahmet Mahir PEKŞEN

MUTLU KARINCALAR - 6

POS BIYIK
VE İNCE BEL

Ahmet Mahir PEKŞEN

MUTLU KARINCALAR - 3

UÇAN KARINCA
Ahmet Mahir PEKŞEN

Resimleyen

Ali KAFALI

UÇAN
KARINCA

MUTLU KARINCALAR - 7

Ahmet Mahir PEKŞEN

MUTLU KARINCALAR - 7

POS BIYIK
VE İNCE BEL

Ahmet Mahir PEKŞEN

MUTLU KARINCALAR - 3

10
KİTAPLIK

SET

7
KİTAPLIK

SET
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