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TÜRKİYE DİYANET VAKFI

İYİLİK BÜLTENİ

OCAK - MART 2015 • SAYI: 116

BU SAYIDAİyilik yolunda 40 yıl
Kurulduğu günden bu yana aziz milletimizin güven ve teveccühü ile 
hızlı bir büyüme ve gelişme gösteren Türkiye Diyanet Vakfı, iyiliklerle 
dolu 40 yılı geride bıraktı.

Peygamber Efendimiz (sas)’in “İki günü eşit olan aldanmıştır” 
Hadis-i Şerif’ine riayet eden kurucularımız, Genel Kurul üyelerimiz, 
yöneticilerimiz, şubelerimiz ve gönüllülerimizle birlikte her geçen gün 
sadece milletimizin değil bütün insanlığın hizmetine koşan bir Vakıf 
olma yolunda ilerliyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığımız ile beraber sadece belirli bölgelere değil, 
dünyanın her köşesine hizmet götürüyoruz. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı 
gözetmeksizin nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onların hizmetine koşan 
Vakfımız, son yıllarda yaptığı etkili çalışmalarla dünya Müslümanlarının 
umudu haline geldi.

Büyük bir sevinç ve heyecanla 40. yılını kutladığımız Vakfımız, sıkı 
sıkıya bağlı olduğumuz değerlerimiz, misyon ve vizyonu, nitelikli insan 
kaynağı, oluşturduğu yeni yönetim yapısı, çalışanları, gönüllüleri ve 
aziz milletimizin teveccühüyle mazlumlara daha güçlü destek ve bu 
coğrafyalarda kalıcı eserler vermek için çalışıyor.

Vakfımızın 40. yılı münasebetiyle kurucularımız, bağışçılarımız ve 
gönüllülerimizin de katılımıyla çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. 
Bu kapsamda iyiliği çoğaltmak ve tüm dünyada iyiliğe olan duyarlılığı 
artırmak için her yıl “Uluslararası İyilik Ödülleri” vereceğiz. Bu ödüller 
ilk kez bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı’nın kuruluşunun 40. yıldönümünde 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı törenle altı iyilik sahibine 
takdim edildi.

Bugüne kadar Vakfımızın faaliyetlerini sizlere ulaştırdığımız TDV Haber 
Bülteni artık “İyilik Bülteni” adı ve yeni tasarımıyla üç ayda bir sizlerle 
buluşacak. 

Savaş, çatışma ve şiddetin yaygınlaştığı bir dönemde, insanlığın kararan 
ufkunu aydınlatma gayesiyle bu sayımızda, iyiliğin bütün yönleriyle ele 
alındığı makalelere yer verdik.

Kurucularımızla yaptığımız röportajların yer aldığı bu sayımızda, 
Vakfımızın Ocak, Şubat, Mart döneminde gerçekleştirdiği faaliyetlere 
ilişkin haberler bulunuyor.

Ülkemizin vizyonu çerçevesinde hedeflerimize doğru emin adımlarla 
ilerlerken en değerli gücü, aziz milletimizin Vakfımıza olan güven ve 
desteğinden alıyoruz.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak, umudun mola verdiği her yere cenneti 
taşımak ve iyiliği egemen kılabilmek için yürüyüşümüzü 40 yıldır aynı 
kararlılıkla yedi kıtada devam ettiriyoruz. Hayrın hizmetkarlığına talip 
oluşumuzun 40. yılını, yeryüzünün her yerinde iyiliğin çoğalması adına 
bir dönüm noktası kabul ediyor, bu vesileyle iyiliğe adanmış yüreklere 
bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Yeni iyilikleri paylaşacağımız gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle…

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
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Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

Medeniyetleri inşa eden, kendilerini tanımlama-
larına imkân veren belli başlı kavramlar vardır. 
Bir din ve medeniyet olarak İslam’ı anlamak, an-
latmak ve yaşamak istediğimizde karşımıza çıkan 
temel kavramlardan birisi de “iyilik”tir. Son dinin 
iyiye ve iyiliğe dair ne kadar derin bir bakış açısı-
na sahip olduğunu fark etmek için onun söz da-
ğarcığında yer alan kavram haritasına ve zengin 
anlam dünyasına bakmak yeterlidir. İyilik kimi 
zaman “hayır” kavramıyla, kimi zaman da “birr” 
kavramıyla karşımıza çıkar. Onu bazen “ihsan”, 
bazen “hasenat”, bazen “lütuf”, bazen “fazl”, ba-
zen “kerem”, bazen “âlicenaplık”, bazen “ma‘rûf”, 
bazen de “mürüvvet” kavramlarıyla ifade ederiz. 
Bireysel ve toplumsal hayatımızın detaylarında 
dolaştığımızda, iyiliğin inci dizisinden saçılan bu 
kavramlardan birine mutlaka tesadüf ederiz.

“İyilik” dinî metinlerimizde ve gündelik hayatımız-
da daha çok “hayır” kavramıyla dile getirilmiştir. 
“Hayır” deyince her türlü iyi, güzel, faydalı, erdem-
li tutum ve davranışı anlarız. “Hayır işlemek”, iyilik 
yapmak anlamına gelir. Amacı insanlara iyilik ve 
yardım etmek olan gönüllü kuruluşlara “hayır ku-
rumu” deriz. İnsanlara iyi dileklerimizi aktarırken 
“hayırlı olsun” temennisinde bulunuruz. Yola çı-
kan kimseyi iyiliklerle karşılaşması için “hayra kar-
şı” sözüyle uğurlarız. Rüyaları, sahibini iyiliklerin 
beklediğini ümit ederek “hayra yormak” isteriz. 
İyiliğini gördüğümüz insanlara hayatlarında “ha-
yır dua” eder, vefatlarından sonra onları “hayırla 
yâd” ederiz. Her türlü iyiliğin O’nun elinde oldu-
ğunu bildiğimizden, “Hayırlısı Allah’tan!” deriz. 
“Hayırlı evlat”, ailevî ve manevî değerlerine sahip 
çıkan iyi çocuklar için kullandığımız bir tabirdir. 
“Hayırhâh” insan, herkesin iyiliğini isteyen, iyilik-
sever kişidir. Hz. Muhammed (sav) “hayru’l-be-
şer”dir; o, insanların en iyisidir.

İYİLİK İÇİN
YAŞAMAK

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı

TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

MAKALE
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Kur’an-ı Kerim’den öğreniyoruz ki, aslında bütün 
bir hayat, “hayır” ve “şer” ile imtihandan ibaret-
tir.1 Herkesin yaptığı hayrı ve şerri hazır bulacağı 
bir gün gelecek,2 “Kim zerre miktarı bir hayır işlerse, 
onun mükâfatını görecek; kim de zerre miktarı bir 
kötülük işlerse onun cezasını çekecektir.” 3 Elbette 
kalıcı salih ameller, Allah katında sevap ve akıbet 
bakımından daha “hayır”lıdır.4   Bizler, bütün “ha-
yırlar elinde olan” Yüce bir Yaratıcının5 kullarıyız. 
Bir şeyden hoşlanmasak bile, O’nun takdirinde 
hiç ummadığımız “pek çok hayır” bulunabilece-
ğine iman ederiz.6 Bizler, “Haydi, hep hayırlara 
koşun, yarışın!” diyen7 bir dinin müminleriyiz. “Ne 
hayır yaparsak, Allah onu bilir”8 bilinciyle hareket 
ederiz. Bizler, insanlığın iyiliği için çıkarılan ve iyi-
liği egemen kılıp kötülükten alıkoymakla yüküm-
lü olan “hayırlı bir ümmetin”9 fertleriyiz.

“Hayırlı ümmet”in Peygamber Efendimizin naza-
rında hangi vasıflara sahip olduğunu ise, özellikle 
“hayru’n-nâs...” ve “hayruküm...” ifadeleriyle başla-
yan hadislerden öğreniyoruz. Ömrü uzun, ameli 
güzel olanlar,10 hayrı umulan ve şerrinden emin 
olunanlar,11 güzel ahlak sahipleri,12 canı ve malı 
ile cihad edenler,13 borcunu güzelce ödeyenler,14 
görüldükleri zaman Allah’ı hatırlatanlar,15 geç öf-
kelenen ve çabuk yatışanlar,16 Kur’an’ı öğrenen ve 
öğretenler,17 Müslümanların elinden ve dilinden 
1  Enbiyâ, 21/35.
2  Âl-i İmrân, 3/30.
3  Zilzâl, 99/7-8.
4  Meryem, 19/76.
5  Âl-i İmrân, 3/26.
6  Nisâ, 4/19.
7  Bakara, 2/148.
8  Bakara, 2/197.
9  Âl-i İmrân, 3/110.
10  Tirmizî, Zühd, 22.
11  Tirmizî, Fiten, 76.
12  Buhârî, Edeb, 39. 
13  Buhârî, Rikâk, 34.
14  Buhârî, Vekâlet, 5.
15  İbn Hanbel, VI, 459.
16  Tirmizî, Fiten, 26.
17  Buhârî, Fedâilu’l-Kur’an, 21.

selamette olduğu kimseler,18 Hz. Peygamber’in 
“hayırlı” olarak nitelediği insanlardandır.

Ayrıca hayata ve insana dair hususlarda hayra 
rehberlik eden başka hadis-i şerifler de vardır. 
Mesela “hayırlı yönetici”, o kimsedir ki siz onu se-
versiniz, o da sizi sever; siz ona dua edersiniz, o da 
size dua eder.19 “Hayırlı arkadaş”, arkadaşına hay-
rı dokunan;20 “hayırlı komşu”, komşusuna hayırlı 
davranandır.21 İstenilmeden tanıklık eden kimse 
“hayırlı şahit”tir.22 “Hayırlı kadın”, eşi kendisine 
baktığında ona sevinç ve huzur verendir.23 “Sözle-
rin hayırlısı”, Allah’ın kitabıdır.24 “Hayırlı kazanç”, el 
emeğiyle ve samimiyetle elde edilendir.25 “Hayırlı 
sadaka”, ihtiyaç fazlası maldan verilendir.26 “Hayırlı 
tüccar”, borcunu güzellikle ödeyen, alacağını gü-
zellikle isteyendir.27 “Nikâhın hayırlısı”, kolay olanı-
dır.28 Allah’ı zikretmek29 ve namaz kılmak30 “hayırlı 
ameller” arasında yer alır. 

İslam dininin esaslarını belirleyen kaynak metin-
lerimizde iyiliği ifade eden anahtar kavramlar-
dan biri de “birr”dir. ‘Toprak/kara’ anlamına gelen 
“berr” kelimesinden31 türeyen bu kavram, iyiliğin 
tıpkı yeryüzü gibi geniş ve engin olduğunu anla-
tır. O yüzden birr’in her türden iyiliği içeren son 
derece kuşatıcı bir anlamı vardır. Birr’e sahip olan-
lar “berr” olarak anılır ki, çoğulu “ebrâr” şeklinde 
Kur’an’da yer alır: “Şüphesiz iyiler Naîm cennetin-
dedirler.” 32 İyiliğin kaynağı ve en yüksek timsali 
olması hasebiyle bizzat Yüce Allah bu adı taşır: “O, 
18  Müslim, İman, 14.
19  Tirmizî, Fiten, 77.
20  Tirmizî, Birr, 28. 
21  Tirmizî, Birr, 28.
22  Tirmizî, Şehâdât,1.
23  Nesâî, Nikâh, 14.
24  Müslim,Cum’a, 13. 
25  İbn Hanbel, II, 334, 357.
26  Buhârî, Zekât, 18.
27  İbn Hanbel, III, 19.
28  Ebû Dâvûd, Nikâh, 32.
29  Tirmizî, Dua, 6.
30  İbn Mâce, Taharet 4.
31  Yûnus, 10/22.
32  İnfitâr, 82/13.
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Berr ve Rahim olandır.” 33 Dinimizde anne babaya 
iyilik etmenin adı “birru’l-vâlideyn”dir. Anne babası-
na iyi davrananlar, ilgi, ikram, saygı ve sevgisini ek-
sik etmeyenler “berr” adını hak ederler.34 İyi, olumlu 
ve anlamlı işlere “mebrûr amel” denir. İyiliklerle be-
zenerek Rabbin rızasına ve kabulüne mazhar olan 
mukaddes ziyaret “hacc-ı mebrûr” olur. Doğruluk 
başta olmak üzere tüm ahlakî erdemler birr’e yani 
iyiliğe götüren davranışlardır. Birr’in insanı götüre-
ceği yer ise cennet olacaktır.35 

Kerim Kitabımızın iyilik tanımı aynı zamanda bir 
uyarı içerir. Kur’an iyiliğin ne olduğundan önce, ne 
olmadığını anlatır. İbadetlerin dışa dönük biçimsel 
ritüellere indirgenmesini ve dindarlığın bir göste-
rişe dönüştürülmesini “iyilik” cümlesinden saymaz: 
“İyilik (birr), yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevir-
meniz değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, me-
leklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala 
olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, 
yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) iste-
yene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı 
dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında 
sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve 
savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin 
tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlar-
dır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların 
ta kendileridir.” 36

Modern insan, iyiliğin ne olduğu konusunda bir 
görüşler ve tanımlar seliyle mücadele ederken, 
Hz. Peygamber (sas) iyiliğin tanımını insanın kendi 
iradesine ve vicdanına bırakır: “İyilik (birr), gönlü-
nü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülük 
(ism) ise gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku 
bırakan şeydir; velev ki insanlar başka şeyler söyle-
sin.” 37 Allah’ın varlığımıza nakşettiği “vicdan”, karar 

33  Tûr, 52/28.
34  Meryem, 19/14-15.
35  Müslim, Birr, 105.
36  Bakara 2/177.
37  Dârimî, Buyû’, 2.

vermemiz gereken her noktada bizi iyiliğe doğru 
yönlendirecek, iyi duygularımızı güçlendirecek ve 
iyi davranışlarımızı artıracak sağlam bir pusuladır. 
Yeter ki biz onu köreltmeyelim! 

Kur’an-ı Kerim, iyiliğin bireysel yönüne de işaret 
etmekle birlikte, toplumsal bir “iyilik bilinci” geliştir-
meye özellikle vurgu yapar: “İyilik ve takva üzerinde 
yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaş-
mayın.”38 Mümin, kardeşlerinin maddî ve manevî ih-
tiyaçlarına karşı yüksek bir bilinç, derin bir duyarlılık 
ve etkin bir davranış içinde olmadığı sürece gerçek 
anlamda iyiliğe ulaşmış sayılmaz: “Sevdiğiniz şey-
lerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla eri-
şemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” 39 Bu 
ayet iyiliğin toplumsal yönünü hatırlatırken, aynı 
zamanda onun ‘verme’ eylemiyle ilgili maddî kıs-
mına da dikkatlerimizi çeker. Bu, iyilikseverlik ya da 
hayırseverlik dediğimiz hâle karşılık gelmektedir. 
İyilik yapmanın ve iyilikseverliğin sayısız yolu olsa 
da İslam kültür ve medeniyeti açısından baktığı-
mızda “sadaka”, “zekât”, “hediye”, “hibe” ve “îsar” gibi 
kavramlarla örülmüş bir iyilik ağına şahitlik ederiz.

İyilikseverlikle ilgili kavramlar temelde ‘verme’ ey-
lemiyle ilgilidir. Ancak bu kavramlar her zaman de-
runî ve ahlakî bir çağrışıma sahip olmuştur. Mesela 
‘sadaka’yı yalnızca maddi bir yardım olarak anla-
mak eksik olur. Sadakanın kökeninde sadakat ve 
samimiyet vardır. Hatta kelimenin daha eski kökle-
rine gidersek karşımıza adalet ve hakkaniyet kav-
ramları çıkar. Sadaka, bireysel açıdan servet sahibi-
nin kendisine, topluma ve Rabbine karşı içtenliğini 
gösteren iyi bir davranış, sosyal açıdan ise toplum-
da adaleti ve hakkaniyeti tesis etmeyi amaçlayan 
bir iyilik tavrıdır. Sözlük anlamı “arınma ve temizlik” 
olan zekât da böyledir. Servetinin bir bölümünü 
ihtiyaç sahipleriyle paylan kişi, bu iyiliğiyle açgöz-
lülük ve tamah gibi olumsuz duygulardan gönül 

38  Mâide, 5/2.
39  Âl-i İmrân, 3/92.



7

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  OCAK - MART 2015

dünyasını arındırır. “Rızâ-i Bârî”ye bir adım daha 
yaklaşır. Toplumdaki iyilik zincirine bir halka daha 
ekleyerek kardeşlik bağlarını perçinlemiş olur. 

İslam medeniyeti iyilik hareketini “vakıf”lar mari-
fetiyle kurumsallaştırmıştır. Vakıflar, tarihimiz bo-
yunca iyilerin buluşmasında, iyiliğin topluma ya-
yılmasında ve süreklilik kazanmasında anahtar rol 
oynamıştır. İnsanlığa karşı ahlâkî, vicdanî ve dinî 
sorumluluğunu yerine getirerek iyiliğe katkı sağla-
ma çabası, vakıf müessesesinin temelini oluşturur. 
Sosyal hayatın dinamikleri, ekonomik hayatın pa-
rametreleri, kültürel hayatın kodları üzerinde son 
derece büyük tesirleri olan vakıf, salt yardımlaşma 
ve dayanışma duygusundan öte bir hayat felsefe-
sidir. İslâm dünyasının dört bir köşesine yayılmış 
olan mescit ve camiler, han, hamam ve imaretha-
neler, mektep ve medreseler, tekke ve zâviyeler, 
çeşme ve sebiller, köprü ve kervansaraylar, toplu-
ma sundukları karşılıksız hizmetle vakfın somutla-
şan abideleri olmuştur. Kuruluşunun 40. yılını kut-
ladığımız Türkiye Diyanet Vakfı da bu kadim iyilik 
zincirinin günümüzdeki en güçlü halkalarından 
biri olarak görevini ifa etmektedir. Vakfımız yedi kı-
tada iyiliğe öncü, iyilere yol arkadaşı olmakla onur 
duymaktadır.

Sonuç olarak diyebiliriz ki “iyilik”, hangi kavramla 
ifade edilirse edilsin, kültür ve medeniyetimizi şe-
killendiren değerler manzumesinde merkezî bir 
konuma sahip olmuştur. İslam’ın varlığa, insana 
ve ahlâka bakışı, iyilik anlayışının da temelini oluş-
turmuştur. İslam’ın “iyilik tasavvuru” daima aşkın 
ve metafizik değerlerle, insan onuruyla, fayda ve 
maslahatla, sorumluluk bilinciyle ve hayatın nihai 
anlam ve gayesiyle birlikte inşa edilmiştir. Dinî me-
tinlerimizde ifadesini bulduğu şekliyle, Müslüman, 
hayatını iyiliğe adayan ve onu iyiliklerle anlamlan-
dıran kişidir. Resul-i Ekrem (sas) bir duasında “iyilik 
için yaşama”yı bir varoluş sebebi olarak takdim et-
miştir:

 اللُهمَّ اْجَعِل اْلََياَة زِيَاَدًة ِل ِف ُكلِّ َخْيٍ، َواْجَعِل اْلَمْوَت 
رَاَحًة ِل ِمْن ُكلِّ َشرٍّ

“Allah’ım! Yaşamayı benim için her türlü iyiliği ar-
tırma vesilesi yap. Ölümü de benim için her türlü 
kötülükten kurtuluş sebebi yap!” 40 

“İyilik ideali”nin zedelendiği bir zaman diliminde, 
savaşların, işgallerin, soykırımların, ihtilallerin, sö-
mürgeciliğin ve şiddetin had safhaya çıktığı bir 
yerkürede yaşıyoruz. İyiliği arayan, iyiliksiz kalan, 
iyilik için çırpınan, iyiliğe muhtaç, iyilikten biha-
ber bin bir türlü insana ulaşmak, her birine iyilik 
götürmek gibi büyük bir sorumluluk taşıyoruz. 
Dünyanın önemli bir bölümü açlık, sefalet ve kor-
ku içinde temel ihtiyaçlarını karşılamanın müca-
delesini verirken, diğer bir bölümü sorumsuz ve 
ölçüsüz bir tavırla yapay ihtiyaç ve arzuların pe-
şinde koşuyorsa, iyilik tasavvurunu yeniden göz-
den geçirmesi için insanlığa açık ve acil bir çağrı-
da bulunuyoruz. 

Elbette biz Müslümanların da bu çağrıya kulak 
vermemizi gerektirecek nedenlerimiz var. Bugün 
iyiliğin hayat bulduğu topraklardan, iyilerin imar 
ettiği şehirlerden kan ve barut kokusu yayılıyor. 
Bir kötülük sarmalı İslam dünyasını rehin almış 
durumda ve bu sarmalı besleyen yolları bir türlü 
kapatamıyoruz. Eleştirilere karşı gösterdiğimiz sa-
vunmacı yaklaşım, “daha iyi” olma yolundaki ça-
balarımızı yavaşlatıyor. Bugün İslam âlemi, önce 
kendi değer ve kavramlarıyla nasıl bir ilişkide 
olduğunu yeniden gözden geçirmek, sonra da 
insanlığa karşı “iyilik teklifi”ni yenilemek zorunda-
dır. Zamana tanıklık eden ve “Ben Müslüman’ım” 
diyen herkes, iyiliğin yeniden bu coğrafyada ve 
bütün dünyada hâkim kılınması için seferber ol-
malı; en yakın çevresinden başlamak üzere her 
işinde hayra anahtar, şerre kilit olmayı ilke edin-
melidir.
40  Müslim, Zikir, 71.





“Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, 

affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.”

Tirmizi, Birr 14/1918
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sadakadır
iyilikHer

 َمْن َقَبَض يِتيمًا من َبْيِن الُمْسلِميَن إلى طعاِمِه وشراِبه أْدَخَلُه للاَُّ تعالى
الجنَة أْلبتَة إ أْن يُكوَن َقْد َعِمَل ذنبًا  ُيْغَفر
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Tarih boyunca dünyamız farklı kültürlere ve 
medeniyetlere evsahipliği yapmıştır. Her me-
deniyet, benimsediği dünya görüşünün şekil-
lendirdiği kendine has değerleriyle ve kurum-
larıyla diğerlerinden farklılaşır. İnsanlık tarihi 
bizlere bu alanda sayısız örnekler sunar. Bu açı-
dan bakıldığında İslâm medeniyetinin hayırse-
verlik anlayışıyla diğer medeniyetlerin önüne 
geçtiğini söyleyebiliriz. Bu anlayış ise mede-
niyetimizin alâmet-i fârikasını oluşturan vakıf 
kurumunun gelişmesine zemin oluşturmuştur.

İslâm dini, sosyal adaleti ve barışı, toplumsal 
dayanışmayı sağlamaya yönelik hayır yapma, 
sadaka verme gibi prensiplere son derece 
önem vermiştir. Bu konudaki dini emir ve tav-
siyeler, bencil (egoist) bir kişilikten ziyâde baş-
kalarını kendisine tercih eden, kişisel kazanç 
ve faydadan çok toplumun menfaatlerini ön 
planda tutan diğergam (altruist) bir insan ti-
pinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Kur’an-ı 
Kerim’de birçok âyet-i kerîmede hayır yapmak 
ve sadaka vermek konusunda emir ve teşvikler 
yer almaktadır. Hz. Peygamber (S.A.V.)’in ha-
dîs-i şeriflerinde de bu konuyla ilgili tavsiye ve 
teşvikler yer aldığı gibi bizzat Hz. Peygamber 
başta olmak üzere ashâb-ı kirâmdan çok sayıda 
kişinin bu doğrultuda uygulamalarına da şahit 

olmaktayız. Siyer, hadis ve İslâm tarihi kaynak-
larında konuyla ilgili birçok uygulama örneğini 
görmekteyiz.

Hayır yapma ve sadaka verme anlayışının ku-
rumsal bir kimlik kazanmasıyla ortaya çıkan 
vakıflar, fertlerin sahip oldukları serveti toplu-
mun ihtiyaç duyduğu farklı alanlarda hizmete 
dönüştüren bir yapı olarak İslâm toplumlarında 
merkezi bir yer edinmişlerdir. İslâm tarihinin ilk 
yıllarından itibaren günümüze kadar önemini 
ve işlevini sürdüren bir kurum olarak karşımıza 
çıkan, vakıflar, sosyal hayatın hemen her alanın-
da faaliyet gösteren, birçok toplumsal ihtiyacın 
karşılanmasında rol oynayan bir kurum olmuş-
tur. İslâm medeniyetinin tezahürleri açısından 
bakıldığında farklı alanlardaki kurumsal altya-
pının oluşumunda, varlığını sürdürmesinde ve 
hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde 
vakıf kurumu önemli bir işlev yüklenmiştir. Bu 
nedenle, İslâm medeniyetinden bahsedilirken 
bazı tarihçilerin vakıf kurumunun önemini vur-
gulamak amacıyla bir vakıf medeniyetinden 
söz etmeleri son derece isabetli bir tespittir.

Vakıf benzeri kurumların İslâm öncesinde fark-
lı topluluklarda da varlığı bilinmektedir. Ancak 
bunların sınırlı bir alanda ve daha çok mabet-

Prof. Dr. Tahsin ÖZCAN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

VAKIF VE MEDENİYET
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lerin veya dini yapıların bir uzantısı şeklinde 
ortaya çıktıkları ve faaliyetlerini bu çerçevede 
sürdürdükleri anlaşılmaktadır. İslâm toplumla-
rında ise vakıf kurumu sadece dini alanla sınırlı 
kalmayarak toplumsal hayatın farklı alanlarına 
nüfuz eden ve önemli katkılar sağlayan bir ku-
rum haline gelmiştir.

İslâm tarihinde ilk vakıfların daha ilk dönemde, 
bizzat Hz. Peygamber tarafından kurulduğu 
bilinmektedir. Hz. Peygamber sahip olduğu Fe-
dek arazisini fakirlerin istifadesine tahsis ettiği 
gibi ashâb-ı kirâmdan da birçok kişi onu örnek 
alarak vakıflar oluşturmuştur. Medine’nin su 
ihtiyacının karşılanması için kuyuların satın alı-
narak vakfedilmesi, Mescid-i Nebevî’nin ve ya-
nıbaşında bir eğitim kurumu olarak bizzat Hz. 
Peygamber’in kurduğu Suffe’nin ihtiyaçlarının 
karşılanması, sefere çıkmaya hazırlanan ordu-
nun teçhiz edilmesi, hacıların yol boyunca ve 
Mekke’de ihtiyaç duydukları birtakım hizmet-
ler kurulan vakıflar vasıtasıyla karşılanır hale 
gelmiştir.

Asr-ı saadette ilk örnekleri ortaya çıkan bu ku-
rumsal yapılanma daha sonraki dönemlerde 
de varlığını ve gelişmesini sürdürmüştür. İslâm 
tarihi boyunca Müslümanların yaşadığı toplu-
luklar ekonomik güçleri nispetinde irili ufak-
lı binlerce vakıf kurarak insanların hizmetine 
sunmuşlardır. İslâm dünyasında günümüzde 
de devam eden bu gelenek neticesinde vakıf 
kurumu ve onun temelini oluşturan hayır ve 
sadaka anlayışı İslâm medeniyetinin önemli bir 
vasfı olmuştur.

Vakıf kurumu, İslâm tarihi boyunca önem-
li gelişmeler kaydetmiş, Emeviler, Abbasiler, 
Memlükler, Karahanlılar ve Selçuklular dö-
nemlerinde yaygın bir kurum haline gelmiştir. 

Uygulamada görülen bu yaygınlık konunun 
hukuki açıdan da ele alınmasını sağlamış, fıkıh 
ilmi içinde ayrı bir başlık altında vakıf hukuku 
oluşturulmuştur. Fıkıh kitaplarında genellikle 
“kitâbü’l-vakf” veya “ahkâmü’-l-vakf” gibi baş-
lıklar altında incelenen vakıf hukuku ile ilgili 
olarak müstakil eserler de kaleme alınmış, ko-
nuyla ilgili zengin bir literatür oluşmuştur.

İslâm toplumlarında vakıflar vasıtasıyla birçok 
alanda ihtiyaç duyulan hizmetler gerçekleşti-
rilmiştir. Bu hizmetler başta eğitim olmak üze-
re sağlık, altyapı ve bayındırlık, her türlü hayır 
hizmeti, dini ve kültürel hizmetler ve şehircilik 
hizmetleri gibi başlıklar altında toplanabilir. 
Bu alanlarda insanlara hizmet veren kurumlar 
hayır sahipleri tarafından oluşturulan vakıflar 
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tarafından kurulmuş ve yine ilgili vakıfların 
sağladığı desteklerle hizmetlerini kesintisiz bir 
şekilde sürdürme imkanı bulabilmişlerdir. Bu 
çerçevede İslâm dünyasında başta medreseler 
olmak üzere her seviyedeki eğitim kurumları; 
dârüşşifâ gibi sağlık kurumları; câmi, mescit 
gibi dini hizmet veren müesseseler; kütüpha-
ne, tekke gibi dini ve kültürel hizmetler veren 
kurumlar vakıflar tarafından oluşturulmuş; şe-
hirlerin yol, su, köprü vb. altyapı ihtiyaçları vakıf-
larca karşılanmıştır. Aynı şekilde vakıflara gelir 
getirmek için oluşturulan ve akarât-ı mevkûfe 
olarak adlandırılan çarşı, dükkan, ev, han, ha-
mam ve imalathaneler de şehirlerin ticari ve 
sınâî altyapısını oluşturmakta, mesken ihtiyacı-
nın karşılanmasını sağlamaktaydı.

Osmanlılar kendilerinden önceki İslâm toplum-
larının birikimini tevarüs etmekle kalmamış, 
vakıf kurumunu hem uygulamada hem de hu-
kuki açıdan daha da geliştirmişlerdir. Vakıflar 
mevcut işlevlerine ilaveten Osmanlı dönemin-
de önceki İslâm toplumlarında olmayan birta-
kım fonksiyonlar da üstlenmişlerdir. Osmanlılar 
tahsisat vakıfları ve aile vakıfları (zürrî vakıflar) 
gibi farklı vakıf türlerini yaygın bir şekilde uy-
gulamanın yanında icâreteyn, gedik gibi uygu-
lamaları geliştirmişlerdir. Bunun yanında Os-
manlılara özgü bir vakıf türü olarak karşımıza 
çıkan para vakıfları vasıtasıyla da bir yandan va-
kıf hizmetlerinin daha da genişlemesine imkan 
sağlanırken diğer taraftan da fertlerin nakit ve 
kredi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için meşru/
legal bir kurumsal yapı oluşturulmuştur.
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Para vakıfları vasıtasıyla vakıf kurumu aynı za-
manda bir finans kurumu ve sosyal güvenlik ve 
yardımlaşma kurumu fonksiyonunu da üstlen-
miştir. İktisat tarihçileri para vakıfları ile günü-
müzde farklı bir model olarak geliştirilen özel 
finans kurumları ve katılım bankaları arasında 
birtakım benzerliklere işaret etmektedirler. 
Buna ilaveten,  özellikle toplumsal dayanışma 
yönü öne çıkan ve son yıllarda uygulamada 
başarılı örnekleri görülen mikro finans konusu 
ile para vakıfları arasındaki benzerlik de dikkat 
çekicidir. 

Osmanlılar, dini ve kültürel hizmetlere, eği-
tim, sağlık ve bayındırlık hizmetlerine merkezi 
devlet bütçesinden herhangi bir kaynak ayır-
mamışlardır. Bütün bu hizmetler devletin en 
üst makamında yer alan padişahdan sıradan 
vatandaşa kadar toplumun bütün bireylerinin 
gönüllü katılımı ile vakıf geleneği içinde sürdü-
rülmüştür. Vakıf geleneğinin ortaya koyduğu 
eserlerin en güzel örneklerini daha çok padi-
şahların ve yüksek dereceli devlet adamlarının 
ya da diğer saray mensuplarının himmetleriyle 
kurulan külliyeler oluşturmaktadır. Osmanlı ta-
rihinde kendi adına bir vakıf kurmayan padi-
şah, devlet adamı veya saray mensubu yok de-
necek kadar azdır. Bunların önemli bir kısmı da 
külliye olarak ifade edilen kombine bir hizmet 
müessesesi şeklindedir.

Mimar Sinan’ın elinde Vâlide-i Atik, Süleymani-
ye, Selimiye gibi örnekleriyle mimarinin zirve-
sine ulaşan külliyelerin şehirlerin oluşmasında 
ve şehir hayatının işleyişinde oynadıkları rol iti-
bariyle de önemle incelenmesi gerekmektedir. 
Bünyesinde yer alan kurumları ve işleyişini sağ-
layan vakıflarıyla çok yönlü ve çok fonksiyonlu 
bir manzume teşkil eden külliyelerin şehirlerin 
çekirdeğini teşkil ettiği ve şehir hayatında ihti-

yaç duyulan temel ihtiyaçların karşılanması için 
gerekli altyapıyı oluşturdukları görülmektedir.

Vakıfların sahip oldukları yapılar genellikle iki 
ana kategoride değerlendirilir. Birinci grupta 
yer alan yapılar vakfın gelir kaynaklarını teşkil 
eden ve aynı zamanda ticari, sınai, sıhhi vb. 
faaliyetlere altyapı oluşturan çarşı, bedesten, 
han, hamam gibi kurumlardır. Bunlara akarât-ı 
mevkûfe adı verilir. İkinci grupta ise cami, mek-
tep, medrese, imaret, dergah, darüşşifa vb’den 
oluşan ve dini-kültürel faaliyetlere, eğitim ve 
sağlık hizmetlerine altyapı oluşturan müesse-
seler yer almaktadır ki, bunlara da müessesât-ı 
hayriyye denilir. Birinci grupta yer alan akarât-ı 
mevkûfeden elde edilen gelirler vakfın gelir 
kaynağını oluşturmakta, ikinci grupta yer alan 
müessesât-ı hayriyyenin faaliyetleri bu kaynak-
tan elde edilen gelirlerle finanse edilmekteydi.

Külliyelerin kuruluşunda mali kaynak ilgili vak-
fın kurucusu tarafından karşılanmaktaydı. Bu 
noktada konunun bir devlet politikası olarak 
da benimsendiği ve desteklendiği, yapılan tah-
sislerle de teşvik edildiğini söyleyebiliriz. Vakıf 
kurucuları tarafından birtakım gelirlerin tahsisi 
ve vakfı suretiyle kurulan bu vakıflar bünyesin-
de külliyenin bağımsız ve kendi kendine yeten 
bir iktisadi bütün oluşturarak faaliyetlerini de-
vam ettirdiği görülmektedir. Vakfiyede ortaya 
konulan şartlar çerçevesinde idari bağımsızlığa 
da sahip bulunan vakıflar eliyle hizmetler etkin 
bir şekilde yürütülebilmekteydi.

Külliyelerin merkezinde ibadet ve eğitim ma-
halli olan camiler yer almaktadır. Camiler halkın 
günlük ibadetlerini ifa ettiği bir mekan olma-
nın yanında medrese öğrencilerinin ders gör-
düğü bir örgün eğitim kurumu ve halka açık 
muhtelif programlarıyla da bir yaygın eğitim 
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kurumu olma özelliği taşımaktadır. Camilerin 
geniş bir personel kadrosuyla hizmet verdikleri 
ve dini atmosferin canlı bir şekilde yaşatılma-
sında önemli bir hareketliliğe yol açtığı görül-
mektedir. Cami içinde imam, hatip, müezzin 
gibi görevlilerin yanında ihdas edilen birtakım 
görevlerle de hem dini hayat canlı tutulmuş 
hem de istihdama katkıda bulunulmuştur. Yine 
külliye bünyesinde yer alan başta cami olmak 
üzere medrese, mektep ve tekkelerde ilim ve 
kültür hayatının canlı bir ortam bulduğu gö-
rülmektedir. Medrese öğrencilerinin bütün iaşe 
ve ibate masrafları karşılandığı gibi kendilerine 
ayrıca cep harçlığı da verilmekteydi. Müderris-
lerin (öğretim elemanlarının) da oldukça yük-
sek ücretlerle istihdam edildikleri ve ilmi ve 
kültürel hayatın vakıfların sağladıkları imkanlar 
çerçevesinde uygun bir gelişme zemini buldu-
ğu görülmektedir.

Medrese ve mektepler külliyenin ayrılmaz bir 
parçası olan eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar-
da her seviyede eğitim ve öğretimin gerçekleş-
tirildiği görülmektedir. Darülhadis, darülkurra 
gibi dini ilimlere yönelik ihtisas medreseleri, tıp 
eğitimi yapılan ve sağlık hizmeti verilen darüş-
şifalar da külliyelerin bir parçasıydı. Darüşşifa, 
darülafiye, darüttıb, bimarhane gibi isimlerle 
anılan sağlık kuruluşları hastaların muayene ve 
tedavilerinin ücretsiz olarak gerçekleştirildiği 
kurumlardır. Bu kurumların geniş ve eğitimli 
bir kadro ile hizmet verdikleri görülmektedir. 
Medresenin bir parçası olarak ya da müstakil-
len oluşturulan kütüphaneler de burada zikre-
dilmesi gereken önemli bir unsurdur.

İmaret denilen aş evleri ise külliye bünyesinde 
bulunan müesseselerin personeline, medrese 
öğrencilerine ve halktan ihtiyaç sahiplerine ye-
mek verilen mekanlardır. İmaretlerin titiz bir şe-

kilde işletildiği ve vakfiyede belirlenen standart-
ların muhafazasına çalışıldığı görülmektedir.

Külliye bünyesinde yer alan tabhanelerin birer 
misafirhane hüviyetinde olduğu görülmekte-
dir. Tekke, zaviye, dergah gibi isimlerle anılan 
müesseseler ise geniş halk kitlelerine belli bir 
usul çerçevesinde moral eğitimin verildiği, bu-
nun yanında edebiyat, musiki, güzel sanatların 
gelişmesine uygun zeminin oluşturulduğu me-
kanlardır.

Zikredilenlere ilaveten vaktin tayinine hizmet 
eden muvakkithaneler, personelin barınma 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluş-
turulan meşruta binaları, kuyu, çeşme, sebil, 
şadırvan gibi su tesisleri de külliye bünyesinde 
sayılması gereken unsurlardır.

Zikredilen unsurlarıyla külliyelerin şehir haya-
tında merkezi bir yerinin olduğunu söyleyebi-
liriz. Külliyeler, yeni kurulan bir yerleşim yerinin 
ya da mevcut bir şehrin gelişmekte olan kesim-
lerinde ihtiyaç duyulan hizmetler için oluştu-
rulmaktaydı. Kurulan bir külliyenin çevresi kısa 
zamanda gelişerek önemli bir yerleşim yeri ha-
line gelmekteydi. İstanbul’un fethinden sonra 
kurulan Fatih Külliyesi bunun tipik bir örneğini 
teşkil eder. Fatih Külliyesi’nin kurulmasıyla bir-
likte etrafının kısa zamanda geliştiği ve mamur 
bir hale geldiği görülmektedir.

Külliyeye ait vakfın gelir kaynaklarını teşkil 
eden çarşı, kapalıçarşı, bedesten, han, dükkan, 
imalathane gibi mekanlar bulundukları mahal-
lin ticari ve sınai ihtiyaçları için gerekli altyapı-
yı oluşturarak önemli bir katkı sağlamaktaydı. 
Ticaret ve zenaat ehli, makul bir kira ile dük-
kan açabildiği gibi buralardan elde edilen kira 
gelirleri de vakfın hizmetlerini yürütmesi için 



15

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  OCAK - MART 2015

gerekli mali kaynağın önemli bir kısmını oluş-
turmaktaydı.

Gelir kaynakları arasında ciddi bir pay sahibi 
olan ve mesken olarak kullanılan gayrimenkul-
lerin de bulunması külliyelerin şehrin mesken 
ihtiyacını karşılaması açısından da önemli bir 
fonksiyon icra ettiğini göstermektedir. Meşruta 
olarak kullanılan evler de dikkate alındığında 
vakıf sisteminin bu konudaki katkısının daha 
da arttığı görülecektir. Buna medrese öğren-
cilerinin barınmasına tahsis edilen medrese 
odalarını da ilave etmek gerekir ki bu takdirde 
vakıf sisteminin konut ve barınma meselesinin 
hallinde merkezi bir role sahip olduğu rahatlık-
la söylenebilir.

Külliyeler bulundukları yerlerde bir iktisadi 
cazibe merkezi olarak da önemli katkıda bu-
lunmuşlardır. Ticari ve sınai faaliyetlere altya-
pı oluşturan çarşı, bedesten, imalathane gibi 
yapıların yanında bizzat vakıf bünyesinde is-
tihdam edilen personel ve bunların aileleri ile 
birlikte ikamet ettikleri alan düşünüldüğünde 
önemli bir iktisadi hareketliliğe zemin hazırlan-
dığı görülecektir. Bazı vakıfların istihdam etti-
ği personel sayıları binden fazladır ki bunların 
aileleriyle birlikte kendi döneminde orta boy 
bir kasaba teşkil ettikleri söylenebilir. Bunun 
yanında külliyeye ait binaların tamir ve bakımı, 
temizlik ve aydınlatma gibi ihtiyaçları, imaret 
mutfağının ihtiyaç duyduğu erzak gibi husus-
ların da iktisadi faaliyetlerin artışına ve çeşitlili-
ğine yol açması kaçınılmazdır.

Yürütülen bütün faaliyetlerin vakıf görevlilerin-
ce icra edildiği ve masraflarının vakıf tarafından 
karşılandığı hususu dikkate alındığında vakıf-
ların iktisadi boyutu daha iyi anlaşılacaktır. Bu 
noktadan bakıldığında külliyelerin bünyesinde 

barındırdığı kurumlar vasıtasıyla eğitim, sağlık, 
kültür ve imar faaliyetlerinin finansmanında 
önemli bir yeri olduğu görülecektir. Buna irili 
ufaklı binlerce vakfın katkısını da ilave ettiği-
mizde vakıf sisteminin günümüzde devlet eliy-
le yürütülen ve mali krizlerin sebepleri arasında 
sayılan pek çok hizmetin finansmanını gerçek-
leştirdiği ve bu hususta devletin katkısına ihti-
yaç bırakmadığı söylenebilir.

Bu noktada vakıf sisteminin faydalarını şu şekil-
de sayabiliriz:

Halkın başta eğitim ve sağlık olmak üzere yuka-
rıda sayılan hizmetlerden ücretsiz olarak istifa-
desi sağlanmaktaydı. Bu hizmetlerin finansma-
nı vakıf kaynaklarıyla karşılandığı için devletin 
bu alanlardaki yükü önemli ölçüde hafifletil-
miştir. Maddi imkanı yerinde olan kişilerin de 
gönüllü katılımıyla vakıf sistemi devamlı su-
rette gelişme imkanı bularak artan ihtiyaçların 
yine vakıflar tarafından karşılanması mümkün 
olabilmiştir. 

Vakıfların idari ve mâlî açıdan bağımsız olması 
nedeniyle faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde 
yürütülebildiğini söyleyebiliriz. Bu durum sos-
yal hayatta çalkantılara yol açabilecek derin 
siyasî ve iktisadî krizlerin etkilerini de en aza 
indiren bir işleyişe imkan vermiştir. Dolayısıyla 
da toplumun genelinde ve fertlerin gündelik 
hayatlarında siyasî ve iktisadî krizlerin etkile-
rinin vakıflar sayesinde daha az hissedildiğini 
söyleyebiliriz.

Bunun yanında vakıflar kâr imkânı düşük olan, 
şahısların ilgi duymadığı kültür, eğitim, sağlık, 
imar gibi alanlardaki boşluğu doldurarak top-
lumun ihtiyaç duyduğu bu tür hizmetlerin sağ-
lıklı bir şekilde yürütülmesinde de önemli bir 
rol katkı sağlamışlardır.





İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, 

(gönüllere) bir sevgi koyacaktır...

Meryem, 19/96
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salih ameldir
iyilikHer
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iyilikte 40 yıl
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Vakıf medeniyeti ve geleneğinin günümüzde en sağlam hal-
kalarından birini teşkil eden Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ku-
rulduğu 13 Mart 1975 tarihinden bu yana yurt içinde ve yurt 
dışında yaptığı faaliyetlerle topluma mal oldu.

Toplumsal huzur, dayanışma, barış ve kardeşliğe yönelik her 
çabayı, toplumun dinî, sosyal ve kültürel gelişimine dair her 
faaliyeti önemseyen Türkiye Diyanet Vakfı, toplumsal mese-
lelere duyarsız kalmadı.

Ülkemiz ve milletimizin artan gücü çerçevesinde kendisini 
geliştiren Türkiye Diyanet Vakfı, dünya üzerinde iyiliğin ege-
men olmasını kendisine görev bilerek, çalışmalarını tüm in-
sanlığa yayma çabasında oldu.

Eğitimden kültüre, dini ve sosyal alandan, uluslararası yar-
dım programlarına kadar her sahada yaptığı faaliyetlerle yurt 
içinde ve yurt dışında Türkiye’nin iyilik hareketi oldu.

40 yıl önce Ankara’da, dört gayretli, hamiyetperver ve geniş 
ufuklu insanın, imkansızlıklar içerisinde küçük bir odada kur-
duğu Türkiye Diyanet Vakfı, bugün Türkiye genelinde 996 
şubesi ve yurt dışında 102 ülkede sunduğu hizmetlerle tüm 
dünyayı kucaklayan bir iyilik hareketine dönüştü.



Din hizmetlerinin daha geniş kitlele-

re ulaşması ve dini hizmetlerde gö-

rev alacak neslin yetişmesi için 40 yıl 

önce toprağa atılan tohum, yardım-

sever halkımızın desteği ve gayretli 

çalışmalarla büyüyerek bugün büyük 

bir sivil toplum kuruluşu haline geldi.

Türkiye sınırlarını aşıp dünyada 102 

ülkeye iyilik ulaştıran Türkiye Diyanet 

Vakfı’nın çekirdekten çınara dönüşen 

hikâyesini, Vakfın kurucuları Dr. Lütfi 

Doğan, Dr. Tayyar Altıkulaç, Yakup Üs-

tün ve Ahmet Uzunoğlu’ndan dinledik.

Kurucuları 
40. yılında 

Türkiye 
Diyanet Vakfını 

anlattı

 Dr. Lütfi Doğan

Dr. Tayyar Altıkulaç

Yakup Üstün

Ahmet Uzunoğlu
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Türkiye Diyanet Vakfı’nı kuran ve değerli katkılarıyla onu büyüten 
bu isimler, aynı zamanda ülkemizde çok sayıda cami, Kur’an kursu 
ve İmam Hatip Lisesi, Hac organizasyonu, İslam Ansiklopedisi ve 
Kutlu Doğum Haftası gibi manevi değeri milletimize kazandırdı.

Emek verdikleri projelerin bugün geldiği noktayı “Elhamdülillah” 
diyerek karşılayan bu isimler, dünyanın dört bir köşesine hizmet 
götüren bu iyilik hareketinin temelinin atılmasında ve dünyaya 
yayılmasında bir tuğla dahi katkısı olan herkese de “Allah ebeden 
razı olsun” demeyi ihmal etmiyor.

Vakfı kuranlar, ona güç ve istikamet verenler, başarıyla bugüne ge-
tirenler, milletimize böylesine bir müessese armağan edenler çok 
az fâniye nasip olacak bir şerefin sahipleridir. Hayırlarının, Allah ka-
tında en makbul hayırlardan biri olmasını diliyoruz.

Yaptıkları hizmetler, 
fotoğraf albümlerinde 
siyah-beyaz görünse 
de açtıkları eğitim 
kurumlarıyla Asya’dan 
Avrupa’ya, Ortadoğu’dan 
Balkanlar’a kadar 
Müslüman gençlerin dini 
bilgilerle yetişmesinde, 
yaşamlarının iman ve 
Kur’an ile renklenmesinde 
çok değerli katkıları 
bulunuyor.





Allah’a karşı gelmekten sakınan kimselere, 

“Rabbiniz ne indirdi?” denildiğinde, “Hayr indirdi” 

derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. 

Ahiret yurdu ise daha hayırladır. Allah’a karşı 

gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir.

Nahl, 16/30
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şerrden sakınmaktır
iyilikHer



RÖPORTAJ

1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı görevi-
ni yürüten ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın  mille-
timize kazandırılmasında büyük katkısı olan 
Dr. Lütfi Doğan, Vakfın nasıl ve hangi şartlarda 
kurulduğunu anlattı.

Vakfın kuruluş süre-
cinde, her türlü hay-
rın yanı sıra zekat, fı-
tır sadakası gibi mali 
ibadetlerde, alan el 
ile veren el arasında 
köprü olmak ayrıca 

Türkiye Diyanet Vakfı, 
tüm insanlığa açılan sevgi ve barış kapısıdır.

 Dr. Lütfi DOĞAN
‘‘

‘‘

 Dr. Lütfi DOĞAN

“Türkiye 

Diyanet Vakfı, 

bugün dünyanın 

her köşesine 

hizmet götürür 

haldedir. 

Milletimizin 

bir rahmet eli 

olmuştur.”

Eski Diyanet İşleri Başkanı (1972 -1976)



TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  OCAK - MART 2015

Hac ibadetinin Vakıf aracılığıyla gerçekleştiril-
mesi düşüncesinin etkili olduğunu söyleyen 
Doğan, Vakfın kuruluş sürecine ilişkin soruları 
cevapladı.

Kuruluş fikri nasıl ortaya çıktı, Vakıf 
hangi şartlarda kuruldu?

“1972 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına gel-
diğim zaman azametli işlerin sorumluluğu 
beni çok yoruyordu. Kocatepe Camii bitmeden 
bütün İslam ülkelerine adı-şanı gitmişti. Bazı 
İslam ülkeleri temsilcileri merakla proje ile ilgi-
leniyorlardı. Nitekim bazı katkıları da oluyordu. 
Türkiye’de de yurttaşlarımız merakla Anka-
ra’nın ortasında bu azametli camiyi görmek ve 
orada ibadet etmek istiyordu. Çok yoksul böl-
gelerimizde yurttaşlarımızın cami, Kur’an kursu 
ihtiyaçlarını dini yapılarda halk ne kadar yardım 
etse, Başkanlığımızın desteğine ihtiyaçları var-
dı. İmam Hatip okulları yavaş yavaş mezunlarını 
vermeye başlamıştı. Onlara, hizmet içi eğitim-
ler gerekliydi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın büt-
çe imkanları ancak görevlilerin maaşına yeti-
yordu. Yeni kaynaklara ihtiyacımız vardı. İşte 
Türkiye Diyanet Vakfı bu ihtiyaçlardan doğdu 
ve Vakıf kuruldu.”

Vakfın kurulması toplum tarafından 
nasıl karşılandı, ne gibi tepkiler 
aldınız?

“Türkiye Diyanet Vakfının kuruluşu bütün din 
görevlilerince sevinçle karşılandı. Allah’a şükür 
senedimizi aldıktan sonra Diyanet İşleri Başkan-
lığı binası yanındaki binaya Vakfın merkezini 
yerleştirdik. Diyanet Vakfı’nın kuruluşu yalnız din 
görevlilerini değil, memleketimizde iyiliği, hayrı, 
yardımı, insan değerlerini ve insana hizmet için 

kendini iyiliğe, Allah sevgisine vakfeden tüm va-
tandaşlarımızı sevindirdi. Türkiye Diyanet Vakfı, 
esenliğimizin rahmet kapısı oldu. Yalnız din gö-
revlileri değil, halkın içinde kalbi Allah sevgisi-
ne bağlı, hayır için bir şeyler yapmak isteyenler 
de boş durmuyorlardı. Böylece Türkiye Diyanet 
Vakfı toplumda yerini bulmuş oldu.”

Vakfın bugün geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

“Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Diyanet 
Vakfı, dünyanın her köşesine hizmet götürür 
haldedir. Milletimizin bir rahmet eli olmuştur. 
Allah’a şükürler olsun ki Diyanet İşleri Başkan-
lığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, doğuda ve batıda 
yaptığı çalışmalarla en uzak ufukları yan yana 
getiriyor, İslam dini-
nin barış ve esenliğini, 
sevgili Peygamberimi-
zin (s.a.v.) rahmet ve 
yüce ahlakını her kal-
be yerleştirmek için 
durmadan çalışıyor. 
Doğuda Japonya’nın 
Tokyo’sunda inşa et-
tiğimiz harikulade 
güzellikte caminin mi-
narelerindeki ezan ile 
dünyanın  çeşitli böl-
gelerinde inşa ettiği-
miz camilerin ezanları 
dünyada yankılanıyor. 
Allah’ın adını, sevgilisi 
Muhammed’in (s.a.v.) 
ismini yüceltiyor. Bu 
vakfa gönül veren, 
destek veren herkese 
teşekkür ediyorum.”

25

Türkiye Diyanet 

Vakfı’nın 

kuruluşu yalnız 

din görevlilerini 

değil, 

memleketimizde 

iyiliği, hayrı, 

yardımı, insan 

değerlerini ve 

insana hizmet 

için kendini 

iyiliğe, Allah 

sevgisine 

vakfeden tüm 

vatandaşlarımızı 

sevindirdi.





Sizden, hayra çağıran, iyiliği 

emreden ve kötülükten men 

eden bir topluluk bulunsun. 

İşte kurtuluşa erenler 

onlardır.

Âl-i İmrân, 3/104
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kurtuluşa adımdır
iyilikHer



Türkiye Diyanet Vakfı kurulmadan önce din 
hizmetleri hangi koşullarda yapılıyordu, o dö-
nemki imkânlar nasıldı?

Türkiye Diyanet Vakfı kurulmadan önce, birçok 
hizmet bütçe imkânlarıyla karşılanamıyordu. 
Maddi sıkıntı kendini her alanda hissettiriyor-
du. Çok iyi hatırlıyorum, Diyanet’in özel kale-
minde akşama kadar ıhlamur kaynardı. Çay, 
ıhlamura göre lüks ve daha masraflı sayılırdı. 
Çünkü Başkanlığın temsil ve ağırlama giderleri 
son derece sınırlıydı. Yabancı misafir ağırlamak 
gibi bir imkânımız yoktu. Bir tarihte Arap ülke-
lerinin birinden gelen bir misafiri Ankara’nın 
mütevazı bir otelinde bir kaç gün misafir etmiş-
tik. Otel masrafını karşılamakta zorluk çekmiş, 
gerekli paranın birazını hayırseverlerden sağla-
mış, birazını da kendimiz ödeyerek bu sıkıntıyı 
aşmıştık.

Taşranın durumu merkezden iyi değildi. Tele-
fon, yakıt ve kırtasiye gibi ihtiyaçlar için dahi 
gerekli ödenekten yoksundu. Müftülerimiz 
yerel kuruluşlardan ve derneklerden destek al-
mak gibi zaruretler içindeydiler. Bu olaylar din 
görevlisinin hizmetteki ağırlığını gölgeleyen 
şeylerdi. Diyanet İşleri olarak bu kısıtlı imkân-
larla itibarlı bir hizmet yapılmasının zor oldu-
ğunu görüyorduk. 

Türkiye Diyanet Vakfı 

kurucularından Dr.  Tayyar Altıkulaç, 

Vakfın kuruluş fikrinin nasıl ortaya 

çaktığını, kuruluş sürecinde 

yaşanan sıkıntıları, o dönemin 

imkânsızlıklarını, Vakfın kurulması 

için verilen mücadeleyi anlattı. 

Vakfın kuruluş sürecinde Diyanet 

İşleri Başkan Yardımcısı olarak 

görev yapan Dr. Tayyar Altıkulaç, 

Vakıf kurulması fikrinin ortaya 

çıkmasında, Diyanet teşkilatının 

dini hizmetleri yerine getirmede 

yaşadığı mali sıkıntıların etkili 

olduğunu söyledi.

“Vakfın desteğiyle yetişen insanlar bugün dünyanın 

dört bir yanında hizmet ediyor”

Halkımız ilk günden 
Vakfımızı bağrına bastı

RÖPORTAJ

‘‘

‘‘
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Dr.Tayyar ALTIKULAÇ
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ

Eski Diyanet İşleri Başkanı (1978 -1986)
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Diyanet’in bütçe ve imkânları meselesi şah-

sen beni ve herhalde diğer idareci arkadaşları 

ciddi şekilde rahatsız ediyor ve düşündürüyor-

du. Diğer kurumlarda mesela personel başına 

düşen kırtasiye ödeneği 50 lira ise bizde 3 lira 

gibi komik bir rakamdı. Bu durumu biraz ol-

sun iyileştirmek amacıyla başkan yardımcısı 

olarak bir arkadaşımla Devlet Planlama Teşki-

latı Müsteşarı ile görüşmek için gitmiştik. Güya 

derdimizi anlatacaktık. Geç saatlere kadar ko-

ridorlarda dolaştığımızı, bir muhatap bulama-

dığımızı, mahzun bir şekilde merdivenlerinden 

indiğimizi bugün gibi hatırlıyorum. Bütçe ta-

sarısı TBMM’ye gittikten sonra Devlet Bakanı-

mızla ve bazı milletvekilleriyle görüşerek biraz 

olsun iyileştirme talep etmiştik. Hazırladığımız 

karşılaştırmalı tabloyu Plan ve Bütçe Komisyo-

nu’nda açıkladığımızda Komisyon üyeleri inan-

makta zorluk çektiler. Verilen önergelerle kısmi 

de olsa bazı iyileştirmeler yapılabilmişti. Bu tür 

olaylar daha fazla gecikmeden bir vakıf kurma-

nın gerekli olduğu yönündeki düşünceye güç 

kazandırdı ve bütün bunları göz önünde bu-

lundurarak Vakfı kurmaya karar verdik. 

Vakfın kurulması kararlaştırıldıktan sonra 
ne gibi adımlar atıldı?

Diyanet İşleri Başkanımız Dr. Lütfi Doğan da 

öteden beri bir vakıf kurma fikrini zaman za-
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man dile getiriyordu. Kuruluş hazırlıkları göre-
vini Ahmet Uzunoğlu üzerine aldı. O da vakıf 
fikri üzerinde önemle duran bir arkadaşımızdı. 
Vakfın tüzüğünü hazırladı. Din İşleri Yüksek Ku-
rulu üyelerinin de katıldığı üst yönetim toplan-
tısında konu müzakere edildi ve Vakfın kurul-
ması fikri kabul edildi. Ancak Vakfın kurucuları 
kimler olacaktı? Daire başkanlarının da kurucu-
lar arasında yer alması üzerinde durulduysa da,  
kurucu heyetin Başkanlık makamını oluşturan 
kişilerden (Başkan ve yardımcılarından) mey-
dana gelmesine karar verildi. Ahmet Uzunoğ-
lu’nun ise daire başkanlarını temsilen kurucular 
arasında yer alması uygun görüldü. 

Kuruluş sürecinde hangi sorunlarla 
karşılaştınız, bu sıkıntıları nasıl aştınız?

Vakfın kurulması kararlaştırılmıştı ama kuruluş 
akçesi için gerekli paramız yoktu. İşin başında 
bu ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmıştı. 
Yaptığımız hizmetler sebebiyle bizi takdir eden, 
alkışlayan insanlar eksik değildi. Türkiye’nin her 
tarafında dostlarımız, işadamları vardı. Bunlar-
dan birinden istersek bu parayı bulabiliriz diye 
düşündük. Bu maksatla benim özel aracımla 
Bursa’ya gittik. Özel aracımla dedim, çünkü o 
tarihlerde Diyanet’in çok eski model, yani uzun 
yol için elverişli olmayan bir hizmet aracıyla bir 
de makam otosundan başka arabası yoktu. Bur-
sa’daki dostlarımızla buluştuk. Kıyısından kena-
rından bir şeyler söyledikten sonra maksadımız 
anlaşılınca etrafımızda kimsenin kalmadığını 
gördük, üzüldük. Bizlerin birer şeyh, dostlarımı-
zın ise müritlerimiz olmadığını düşünememiş-
tik. Bursa’dan boynu bükük döndük. Bazı cami-
lerde ayaklı yeşil kasalar vardır. Cemaat onlara 

para atar. Bu paraların nasıl harcanacağına dair 
tüzük henüz yürürlüğe konmamıştı. Bankada 
biriken ve Başkanlığa ait olması gereken bu pa-
radan Başkanın imzası ile 150.000.-TL çekerek 
Vakfı kurmayı kararlaştırdık ve Vakfı kurduk.

İlk şube Tekirdağ’a açıldı 

Vakfın kuruluş nedenlerinden biri taşradaki 
dini hizmetlerin desteklenmesi idi. Kırtasiye 
ihtiyacı için bile kapılar çalınmasın istedik. Te-
kirdağ Müftümüz o yıllarda Fikri Gültekin’di. 
İlk dönemlerde Vakfın Mütevelli Heyeti’nde 
bulanan arkadaşlarımızdan biriydi. Her hafta 
cumartesi günleri gelip çalışmalara katılan bir 
arkadaşımız olarak herhalde buna öncülük et-
miş, ilk adımı atmıştı. Arkasından diğer müftü-
lerimizin müracaatlarıyla yeni şubeler açıldı. Bu 
adımlarla Vakıf çığ gibi büyüdü, hemen bütün 
il ve ilçelerde şubeler açıldı. Müftülerimiz artık 
basit ihtiyaçları için başka kapılar çalma zorun-
luluğundan kurtuldu.

Biliyorsunuz, Türkiye Diyanet Vakfı halkın mad-
di ve manevi desteklerine güvenerek kuruldu. 
Halk desteklemeseydi bu şubeler oluşmazdı. 
Şubeler halkın ileri gelenlerine, hayırseverleri-
ne, din görevlilerine emanet edilmişti. Halkımız 
ilk gününden itibaren Vakfımızı bağrına bastı, 
benimsedi, yaptığı hizmetlerde yanında oldu. 
Şartlı ve şartsız bağışlarını emanet etti. “Bu 
benim zekâtımdır ona göre tasarruf edin”, “Öğ-
renciye burs verin”, “Bu arsama cami ve Kuran 
kursu yapın” diyenler oldu ve bu şartlara özenle 
uyulduğunu halkımız gördü. Aradan yıllar geçti 
ve 40. yılında Diyanet Vakfı’na olan güven sar-
sılmadı, arttı, yaptığı hizmetlere gölge düşme-
di. 
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Vakıf eğitim 
alanında ne gibi 
faaliyetler yaptı? 

Vakfın kuruluş amaç-
ları arasında insan 
yetiştirmek, eğitime 
ve öğretime destek 

vermek vardı. Eğitim, 

Vakfımızın kuruluş 

felsefesinin ana ko-

nularından biridir. Bu 

itibarla eğitim ve öğretim desteklenmiş, yurt 

içinde ve dışında öğrencilere burslar verilmiş, 

ilim adamı ve akademisyen yetiştirme konusu 

Vakfın öncelikli hizmetleri arasında yer almış-

tır. Bilindiği üzere İslâm Araştırmalar Merkezi 

(İSAM) Vakfın nadide bir kuruluşudur. Bu ku-

ruluşun organizasyonunda gerek yurt içinde 

gerekse ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi 

ülkelerde Vakfın desteğiyle çok değerli akade-

misyenler, rektörler, dekanlar, öğretim üyeleri, 

milletimizi yurt dışında temsil eden diplomat-

lar, devletimizin en üst noktalarında görev ya-

pan idareciler yetişmiştir.

“Vakfın temelinde ihlas ve samimiyet var”  

Bulgaristan’da, Azerbaycan’da açılan okullarda 

öğrenciler yetiştirilmiş, bu gençlerin ülkele-

rine hizmet etmeleri sağlanmıştır. Kırgızistan 

ve Romanya’daki eğitim ve öğretim faaliyet-

lerini de burada hatırlamalıyız. Bunların hepsi 

Vakfın desteğiyle kesintisiz bir şekilde eğitim 

ve öğretimlerine devam ediyor. Eğitim ve öğ-

retim için Türkiye’ye getirilen öğrencilerin sa-

yısının da az olduğu söylenemez. Yurtdışında 

yapılan çalışmalar sadece eğitim öğretimle de 

sınırlı kalmamış, Bakü, Nahcivan, Kusar gibi şe-

hirlerde camiler yapılmış, bunların finansmanı 

tamamen Vakıf tarafından karşılanmıştır. Hiç 

şüphesiz bu sonuçta Vakfı bugünlere taşıyan 

idarecilerin samimiyet ve ihlasının payı büyük-

tür. Vakfın temelleri iyi niyet, samimiyet ve ihlas 

üzere atılmış, devam eden süreçte bu ana ilke 

hep korunmuştur.

“Yurt ihtiyacının giderilmesi için çalıştık”

Okul ihtiyacı kadar öğrencilerin barınma ihti-

yaçlarının da giderilmesi için çalışmalar yapıl-

mıştır. İlk öğrenci yurdu 1987 yılında Kastamo-

nu’da açıldı. Ankara, İstanbul, Afyonkarahisar, 

Isparta, Manisa ve şu anda adlarını hatırlama-

dığım diğer bazı illerde bu hizmet devam etti. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin öğrencileri 

için inşa edilen 1.600 kişilik öğrenci yurdu için 

gerekli finansmanın 30 milyondan fazla kısmı 

yine Vakıf tarafından sağlanmıştır. Bilindiği gibi 

yurt ihtiyacı okul ihtiyacına eşdeğerdir.   

Diyanet ve Vakıf arasındaki işbirliğini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı iç içe, 

et-tırnak misali kuruluşlardır. Geride bıraktığı-

mız 40 yıl zarfında Diyanet ve Vakıf birlikte çok 

sayıda hizmete imza attı. Diyanet’in yurtdışına 

ilk defa din görevlileri gönderme faaliyeti Di-

yanet Vakfı destekleriyle başlatılabilmiştir. Bu 

görevlilerin yol ücretinden diğer ihtiyaçlarına 

kadar birçok şey Vakıf tarafından karşılanmıştır. 

Hac organizasyonu birlikte yürütülen hizmetle-

rin bir başkasıdır. 

“Halkımız ilk 

gününden 

Vakfımızı 

bağrına bastı, 

benimsedi, 

yaptığı tüm 

hizmetlerde 

yanında oldu.”
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“İslam Ansiklopedisi herhalde Vakfın en 
değerli ürünüdür”

Vakfın yeni hizmet projeleri arayışı içinde bu-

lunduğu bir süreçte, bir Mütevelli Heyeti top-

lantısında üyelerden Ahmet Uzunoğlu, mer-

hum Ergun Göze’nin bir teklifini getirmişti. 

Özeti, “Birlikte bir İslam Ansiklopedisi çıkara-

lım” olan bu teklife “Vakıf adına çıkarırsak çı-

karalım” cevabını verdik ve bu konuda gerekli 

kararı aldık. İstanbul’da Cağaloğlu’nda kirala-

nan bir büroda ansiklopedi çalışmaları başladı. 

Hocalarla toplantılar yapıldı, maddeler tespit 

edildi. Örnek fasikül çıkarıldı. Ama yaşanan tec-

rübeden sonra Ansiklopedinin böyle bir orga-

nizasyonla çıkarılamayacağı kanaatine vardık. 

Üsküdar/Bağlarbaşı’nda bir bina satın aldık. 

Ansiklopedi için bina satın aldık diye bizi eleş-

tirenler oldu. Ama gün geldi, o bina ihtiyaca 

cevap veremedi. Ayrıca Ergun Göze ile bu işin 

yürütülemeyeceğini anladık ve sözleşmeyi fe-

sih kararı aldık. Rahmetli Göze, sözleşmeden 

doğan haklarını almadı, “Babamın hayrına ba-

ğışlıyorum” dedi ve helalleştik. Merhum Ahmet 

Gürtaş ansiklopedinin başına genel müdür ola-

rak getirildi. İstanbul’da ansiklopedi çalışmasını 

ilmî mesaileriyle destekleyeceğine inandığımız 

bazı arkadaşlarımız vardı. Fakat onlar ilk etapta 

projeye mesafeli oldular. “Yapamazsınız, olmaz, 

bu zor iş” diyorlardı. Buna rağmen bu konuda 

attığımız adımdan geri dönmemeye karalı idik. 

Her şeye rağmen bunu başarmalıyız, diyorduk. 

Bir gün İstanbul’daki arkadaşlarla bir kere daha 

bir araya gelmiştik. “Biz bu ansiklopediyi destek 

verseniz de vermeseniz de çıkaracağız. Destek 

verirseniz, taşın altına elinizi koyarsanız orta-

ya iyi bir şey çıkar. Destek vermezseniz, kötü 

de olsa biz bir şey çıkaracağız, bunun vebali 

de sizin olur” dedim. Bu söz görüşmeye katı-

lanlardaki tutukluğu çözmeye yetti. Bismillah 

diyerek işe yeniden başlamış olduk. Maddeler 

tespit edildi, siparişler yapıldı, çalışma başladı. 

Emekli olduktan sonra ben de fiilen çalışmala-

rın içinde oldum. Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi’nde sözleşmeli hocalığımın yanında 

yazar ve redaktör olarak ansiklopedi çalışmala-

rına katıldım. Önce fasikül halinde yayına baş-

ladık ve birinci cildi bir yılda tamamlamış olduk. 

Daha sonra bu süreyi 9 aya indirdik. Üçüncü 

ciltten itibaren 6 ayda bir cilt periyoduna girildi, 

böylece 44 cilt tamamlanmış oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın hizmetleriyle yaşa-

dığımız huzur ve mutluluk, çok şükür İstanbul 

29 Mayıs Üniversitesi’nin açılmasıyla en üst se-

viyeye ulaşmış, Vakfın hizmetleri bu hizmetle 

taçlanmıştır.



Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça 

iyiliğe asla erişemezsiniz.

Âl-i İmrân, 3/92



Allah yolunda harcamaktır
iyilikHer
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40 yıl ne çabuk geçti. Kurucular olarak bizi bu 
günlere ulaştıran Yüce Mevla’ya hamd olsun. 
Vakfımızın bu günlerini görmeyi, onun yaptığı 
güzel hizmetleri temaşa etmeyi de bize lütfetti. 
Bu adeta bir ailenin evlatlarının mürüvvetini gör-
mek gibi bir şey.

Vakfın kuruluş amacı nedir?

Bilinen bir gerçektir ki kurumların, kuruluşların 
ortaya çıkmasının en önemli sebebi şüphesiz 
ihtiyaçlardır. Bununla beraber Türkiye Diyanet 
Vakfı sadece belli ihtiyaçların baskısı ile değil, ta-
rihimizde, medeniyetimizde mevcut olan güçlü 
bir geleneğin ihya edilmesi, yaşatılması, gelecek 
nesillere hediye edilmesi amacıyla kuruldu.

Kurulduktan sonra hangi konulara öncelik verildi?

Vakfın bir senedi ve amacı vardır. Eğitim en ön-
celikli başlığımız oldu. Ayrıca Vakfı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na din hizmetlerine destek olmak için 
kurduk. O zaman imkanlarımız sınırlıydı. Şimdiki 
gibi değildi. Afrika ile irtibatımız yoktu. Öncelikle 
Türkiye’deki imam hatip okulları ile kuran kursları 
ve diyanet eğitim merkezlerini önemsedik. Ora-
daki öğretmenlere hep destek olduk. ‘Türkiye’de 
bu kurumları canlandırırsak yurt dışına açılma-
mız mümkün olur’ diye düşündük. Öğrencilere 

burs vermeye başladık. Öğrenci yurtları açtık. 
Yurt dışından öğrenci getirdik. İmam hatip okul-
ları yapmaya çalıştık. Türkiye’de birçok imam ha-
tip lisesinin tapusu Türkiye Diyanet Vakfına aittir.

Büyük milletler okutan-öğreten milletlerdir. Bu 
çok önemli asil bir vizyon, büyüklük için konul-
muş bir hedeftir. Bana göre bu hizmetler, mille-
timizin büyüklüğünün âlicenaplığının gösterge-
sidir.

Kutlu Doğum Haftası Vakfın Türkiye’ye kazan-
dırdığı en güzel hediyedir

Vakfın en güzel faaliyetleri ve Türkiye’ye en güzel 
hediyesi de 1989 yılında Kutlu Doğum Haftası 
etkinliklerini başlatmaktır. Kutlu Doğum Haftası 
Vakfımızla başladı. O zaman bir gece süren etkin-
likleri cami dışına çıkarmak istedik. Peygamberi-
mizin doğumu öyle bir yayıldı ki Türkiye’de Av-
rupa’da binlerce hizmetler yapıldı. Bunu görmek 
çok büyük mutluluk. Okullarda, üniversitelerde, 
konferanslarla, panellerle farklı etkinliklerle Tür-
kiye’nin her yerine bu kutlu hafta yayıldı. İçerisin-
de benim imzam olan, en çok mutlu olduğum, 
sevindiğim bir faaliyet haline dönüştü. Rabbime 
hamd ve şükrediyorum. Vakfı biz olmasak da 
başkaları kuracaktı. Rabbim bize nasip etti. İn-
sanların ömrü belli bir noktada bitiyor. Biz de bir 
gün bu dünyadan çekip gideceğiz.  Ama bu mü-
esseselerdeki hizmetler devam edecek. 

Yurtdışı hizmetlerine ağırlık verdik

Bugün memnuniyetle görüyoruz ki Vakfın hiz-
met alanları genişlemiş, Amerika’dan Avrupa’ya, 

Türkiye Diyanet Vakfı kurucularından 

Yakup Üstün ile Vakfın hangi ihtiyaçtan 

doğduğu ve gelinen noktayı görüşerek 

duygu ve düşüncelerini aldık.

Türkiye Diyanet Vakfı, medeniyetimizdeki 
güçlü bir geleneğin ihyası için kuruldu‘‘ ‘‘
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Arnavutluk’tan Balkanlara, Kırım’dan Moğolistan, 
Orta Asya’ya, Güney Asya’ya oradan Afrika’ya ka-
dar çok geniş coğrafyalara yayılmış bulunuyor.

Bu yönüyle Türkiye Diyanet Vakfı hizmetleri, ev-
rensel bir boyut kazanmış bulunmaktadır. Dün-
yanın farklı yerlerinde bulunan kardeşlerimiz 
bizden yardım talep ediyor. ‘Siz büyüksünüz, tec-
rübelisiniz, bize el uzatın, yardımınızı esirgeme-
yin’ diyorlar. Böyle bir hizmet, tarihimizin, mede-
niyetimizin bize yüklediği bir misyondur. Bunlara 
gözümüzü, kulağımızı, gönlümüzü kapatabilir 
miyiz? Tabii ki kapatmadık, kapatamayız. 

İslam Ansiklopedisi bize ve dünyaya kaynak 
oldu

İslâm Ansiklopedisi, kamuoyunun doğru bilgi 
edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı 
zamanda dinî ve sosyal bilimlerde araştırma yap-
mak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı 
ve kuşatıcı bir kaynaktır.

Ansiklopedide titizlikle uygulanmaya çalışılan 
temel ilke, bütün maddelerin güvenilir kaynak-
lara dayanması ve doğru bilgiler ihtiva etmesidir. 
Bunun yanı sıra maddelerin yazımında gerek 

muhteva gerekse kaynaklar açısından araştırma-
cıların akademik beklentileri ile kültür seviyesi 
birbirinden farklı okuyucuların bilgi edinme ih-
tiyaçları göz önünde tutulmuştur. Bugün artık 
tamamlanarak tüm insanlığın hizmetine sunul-
muştur, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Vakfın hizmetlerini gördükçe mutluluktan 
gözyaşı döküyorum

Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın bugün 
geldiği nokta-
da bu hizmetleri 
gördükçe mutlu-
luktan gözyaşları 
döküyorum. Bi-
zim için en büyük 
mutluluk Vakfın amacına uygun çalışması, gö-
revlilerinin amacına uygun hizmet üretmesidir. 
Artık bu yaşta dua mevkiindeyiz. Vakfımızın ba-
şarısı için dua ediyoruz.

Türkiye, “Elhamdülillah” bugün hayal etmediği-
miz bir noktaya geldi. İnşallah bu güzel günler 
devam eder. Allah memleketimizin milletimizin 
huzurunu daim eylesin.

“Vakfın en güzel 
faaliyetleri ve 
Türkiye’ye en güzel 
hediyesi de 1989 
yılında Kutlu Doğum 
Haftası etkinliklerini 
başlatmaktır”

Yakup
ÜSTÜN

Yakup
ÜSTÜN



hayırlı ameldir
iyilikHer



Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. 

Onlar o gün korkudan emindirler.

Neml, 27/89
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Ahmet UZUNOĞLU
Ahmet UZUNOĞLU

Türkiye Diyanet Vakfı Kurucu Üyesi 
ve 1975 yılında Diyanet İşleri 

Başkanlığı Merkez Teşkilatında 
Özlük İşleri Müdürü olan Ahmet 

Uzunoğlu, başkanlık hizmetlerini 
desteklemek üzere “Türkiye Diyanet 
Vakfı” adı altında bir Vakıf kurulması 

düşüncesinin ilk defa 1972 yılında dile 
getirildiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfını kurma düşüncesi 
başlıca iki sebebe dayanmaktadır. Bunlar, 
devlet bütçesi ile Başkanlığa tahsis edilen 
ödeneklerin yetersiz olması ve vakıflarla 
ilgili mevzuatta yapılan yeni düzenleme-
lerdir.

26.8.1972 tarihinde Dr. Lütfi Doğan Diya-
net İşleri Başkanlığına atanmıştı. Yardım-
cıları Tayyar Altıkulaç ile Yakup Üstün’dü. 
Başkanlık hizmetlerini desteklemek üze-
re bir Vakfın kurulabilmesi için Başkan 
Dr. Lütfi Doğan’ın onayı şarttı. Aksi halde 
vakıf kurulamazdı. Başkan Dr. Lütfi Do-
ğan bu gibi teşebbüslere açık bir insandı. 
Başkan olduktan sonra iki yardımcısı ile 
birlikte Türkiye Diyanet Vakfı projesini arz 
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Vakfın amacına büyük çapta 
ulaştığını söyleyebiliriz‘‘

‘‘
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ettik, kabul etti. Böylece Başkanlık hizmetlerini 
desteklemek üzere bir vakıf kurulmasına pren-
sip olarak karar verilmiş oldu. Vakfın kurulması 
ile ilgili işlerin benim tarafımdan yürütülmesi 
uygun görüldü. 

İlk Mütevelli Heyeti toplantısı 16 Mayıs 1975 
Cuma günü saat 10.00’da Başkanın makam 
odasında yapıldı. Heyetin tabii Başkanı senet 
gereğince Dr. Lütfi Doğan’dı. İkinci Başkanlığa 
da bu toplantıda ben seçilmiştim. Böylece Vakıf 
Mütevelli Heyeti fiilen çalışmalarına başlamış 
oldu.

Mütevelli Heyeti, Vakfın ilk Genel Müdürlüğüne 
beni atadı ve 7 yıl süre ile bu görevi yürüttüm. 
1981 yılına geldiğimizde Vakıf işleri artık Hukuk 
Müşavirliği bürosundan devlet memurları eliy-
le yürütülemeyecek kadar büyüdü. 

Vakıf kurulurken varılmak istenen hedeflerden 
biri Diyanet İşleri Başkanlık Teşkilatı tarafından 
Vakfın benimsenmesiydi. Bu gerçekleşmiştir. 
Vakıf kurulduktan sonra il ve ilçe müftülükle-
rimizin vakfa gösterdikleri yakın ilgi ve destek 
tahminimizin de üzerinde olmuştur. Müftülük 
ve Kur’an kursu hizmet binalarının Vakıf üze-
rine tescil edilmesiyle müftülüklerimiz hizmet 
binaları açısından bir nevi muhtariyete kavuş-
muşlardır. 

Vakıf büyük çapta amacına ulaşmıştır

Vakıf kurulduktan sonra Hac seferlerine başlan-
ması, İslam Ansiklopedisi’nin neşri, Kocatepe 
Camii inşaatının tamamlanması ve yeni kuru-
lan Türk Cumhuriyetlerine verilen hizmetler, 
Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurulmasıyla gerçek-
leştirilen çok önemli din ve hayır hizmetleridir. 

Bütün bunlar Türkiye Diyanet Vakfının Başkan-
lık hizmetleri için vazgeçilmez bir sivil toplum 
kuruluşu olduğunu ve bu sahada bir boşluğu 
doldurduğunu göstermektedir. Böylece Vakfın 
büyük çapta amacına ulaştığını söyleyebiliriz. 
Diyanet İşleri Başkanlığı kendi hizmetlerini des-

teklemek için Türkiye Diyanet Vakfını kurmakla 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da öncülük 
etmiştir. Türkiye Diyanet Vakfının güzel yurdu-
muzda dinî ve sosyal birçok faydalı hizmetler 
göreceğine inanıyor, bu Vakfı hayırsever Türk 
halkına ve din görevlilerine emanet ediyoruz.

“Hac organizasyonuna başlanması, 

İslam Ansiklopedisi’nin neşri, 

Kocatepe Camii’nin yapılması, 

Türk Cumhuriyetlerine verilen 

hizmetler, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 

kurulmasıyla gerçekleştirilen çok 

önemli din ve hayır hizmetleridir. 

Bütün bunlar Türkiye Diyanet Vakfının 

vazgeçilmez bir sivil toplum kuruluşu 

olduğunu ve bu sahada bir boşluğu 

doldurduğunu göstermektedir. 

Böylece Vakfın büyük çapta amacına 

ulaştığını söyleyebiliriz.”





Şüphesiz Allah, kendisine karşı 

gelmekten sakınanlar ve 

iyilik yapanlarla beraberdir.

Nahl, 16/128

kardeş olmaktır
iyilikHer
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İnsan iyilikle ölçülür ve iyilik, varoluşun en 
önemli güç ve erdemlerindendir. İyilik, bütün 
değerleri savunan, koruyan ve destekleyen her 
şeydir. Değerler, insanı anlama çabasının en ka-
dim ve en temel alanlarından biridir. Değerleri 
ve insanın değerlerle irtibatını anlamak ve ay-
dınlatmak ve buradan yola çıkarak insana dair 
birtakım yorum ve değerlendirmelerde bulun-
mak, bütüncül ve berrak bir görüntü ortaya 
koymak, her zaman ve her zeminde ilgi çekici 
olmuştur. Zira değerler, insanla vardır ve insan-
la anlam kazanır. İnsan da değerleriyle anlaşılır. 

İnsan hayatında bu kadar önemli olan değer-
ler nedir o hâlde? Böylesine eski ve önemli bir 
konuda, herkesin beklentilerine karşılık veren 
kapsayıcı ve kuşatıcı bir tanım, tatmin edici 
ve kesin bir cevap bulunmamaktadır. Ancak 
yine de değerlerin, genellikle, insanların ken-
dilerinde bulunmasını arzuladıkları, erişmek 
istedikleri; insanlara ve yaşadıkları hayata reh-
berlik eden; kimi zaman biri diğerinden daha 
önemli hâle gelen; ancak değişen durumlara 
bağlı olarak değişmeyen ve yok olmayan amaç 
ve hedefler olduğu ifade edilmektedir. Bu açı-
dan değerlerin, çoğu kere, kavramlar, normatif 
standartlar ve amaçlar ve eğilimler ve inanç-

larla bağlantısı vurgulanmaktadır. Değerlerin 
kaynağı olarak ise birey, toplum, kültür ve din 
gösterilmektedir.

Bir değer ve erdemlerin ürünü olarak iyilik, İs-
lam düşünce geleneğinde, hayr, birr, ma’ruf, ha-
sene, salih amel vb. gibi çok çeşitli kavramlarla 
ifade edilen geniş ve zengin bir anlam ufkuna 
sahiptir. Farklı anlamları da bulunmakla birlikte 
hayr, genellikle, “akıl, adalet, fazilet ve faydalı 
nesne gibi herkesin arzuladığı şey”; birr, “her 
türlü iyilik, ihsan, itaat, doğruluk, günahsızlık”; 
ma’ruf ise “gerek söz gerekse davranışla in-
sanların iyilik ve mutluluğu, dirlik ve düzenliği 
için çalışmak” olarak tanımlanmaktadır. İnsan 
erdemlerle ve bu erdemler vasıtasıyla ortaya 
koyacağı eylemlerle yetkinleşir. İyilik de, bir 
duygu, tutum, davranış ve değer olarak dinî 
düşünce ve deneyimin içinde temel ve vazge-
çilmez bir erdem olarak yer almıştır. Bunun için-
dir ki bütün dinler erdemli olmayı ısrarla tavsi-
ye etmiş, peygamberler de o erdemleri bizzat 
yaşayarak insanlığa örnek olmuşlardır. Keza 
kötülük veya şer ve bundan kaynaklanan zarar, 
musibet, fitne, fesat, suizan, yalan, günah gibi 
tutum ve davranışlar da kesin bir dille yasaklan-
mış ve insanlar bu konuda uyarılmışlardır. 

Prof. Dr. Ali Ulvi MEHMEDOĞLU
M.Ü. İlahiyat Fakültesi

İYİLİĞİN GÜCÜ
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Yaratılış itibariyla karşıt eğilimlerin çatışma 
alanı olan insan nefsi, iyi güç ve yeteneklerle 
donanımlı olduğu gibi, kötülüğe sevk edici eği-
lim ve yönlendirmelere de açıktır. Kur’an’ın ifa-
desiyle, “Nefse ve onu dengeleyene, ona hem 
kötülüğü hem de kötülükten sakınmayı ilham 
edene and olsun ki nefsini arındıran kimse kur-
tuluşa erer. Nefsini kirletip günahlara boğan ise 
hüsrana uğrar.”1 Yani iyilik ve zıttı olan kötülük, 
dışarıdan dayatılan şeyler olmayıp, kökleri insa-
nın içinde bulunan tercihlerdir. Bu durum, bir 
başka ayette, “Bununla birlikte ben nefsimi ta-
mamen temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbim 
esirgeyip korumasa nefs insanı hep kötülüğe 
yöneltir.”2 şeklinde haber verilmektedir. Bu ba-
kımdan insanın yeryüzü serüveni, iyilik ile kö-
tülük veya hayır ile şer arasında gidip gelen bir 
tercih süreci olarak görülebilir. Bu tercih süreci, 
insanın tam ve eksiksiz olma, kendisiyle, diğer 
insanlarla, dünya ile ve nihayetinde Yaratan ile 
tam bir uyum içinde olma durumuna gelinceye 
kadar devam eder. Aliya İzzetbegoviç’in ifade 
ettiği gibi, insana bahşedilen bu tercih yetene-
ği, neticesi ne olursa olsun, kâinatta mümkün 
olan varoluşun en yüksek şeklidir. 

İyilik, bütün erdemlerin zirvesidir. Ancak zirve-
ye ulaşmak, uzun uğraşlar ve zahmetli çabalar 
sonucunda mümkün olabilir. Zira insanın etra-
fında pek çok engeller ve çeldiriciler mevcuttur. 
Kötülük daha çabuk yayılır, kötü örnekler daha 
kolayca benimsenebilir ve henüz eğilimleri 
arasında denge kuramamış insanlar kötü dav-
ranışlara çabucak yönelebilirler. Bunun için ön-
celikle iyiliği bilmek, onu kötülükten ayırmak 
ve iyiliğin kötülükle asla bir olamayacağını3 
idrak etmek, ardından da kötülüğü iyilikle sav-

1  Şems 91/7-10.
2  Yûsuf 12/53.
3  Fussilet 41/34.

mak, kötülüğe iyilikle mukabelede bulunmak4 
ve iyiliklerin kötülükleri giderdiğinin5  farkında 
olmak gerekir. Kur’an-ı Kerim, bütün müminle-
rin özellikle bu bilinçte olmalarını ister ve Hz. 
Peygamber’in şahsında onlara iyiliğin, şefkat ve 
merhametin birleştirici gücü konusunda uyarı-
larda bulunur. “Allah’ın sana lütfettiği şefkat ve 
merhametten dolayı onlara yumuşak davran-
dın. Kaba ve katı yürekli olsaydın, onlara sert 
ve kırıcı davransaydın, hiç şüphesiz etrafından 
dağılır giderlerdi…”6 İyilik yanı başımızdadır, 
elimizin altındadır, çok uzaklarda, doğuda veya 
batıda değildir.7 Ancak iyilik yapan insan ken-
dini aşar ve kendi ötesindekilere ulaşır. Bunu 
yapamayanlar ise kendi içlerinde dönüp durur 
ve bir anlamda tıkanıp kalırlar. 

İslam medeniyeti bir hayır veya iyilik, şefkat ve 
merhamet medeniyeti olarak tanımlanabilir. 
Kur’an’ın ve Hz. Peygamberin iyi olma ve iyilik 
yapma doğrultusundaki ısrarlı ve kesin vurgu-
ları ve hayırda yarışma8 ilkesi, başlangıçtan iti-
baren Müslümanların, yaşadıkları her zaman ve 
mekânda çeşitli kurum ve kuruluşlar oluştur-
malarına vesile olmuştur. Bu çerçevede vakıflar, 
şifahaneler, yetimhaneler, imarethaneler, aşevi, 
düşkünler evi, çocuk yurtları, cami, medrese, 
kervansaray, okul, sebil, köprü vs. gibi birçok 
eser tesis edilmiş, hayırda yarışma ilkesi işlevsel 
ve görünür hâle getirilmiştir. 

İyilik, çok boyutlu ve çok yönlü bir eylemdir. 
Psikolojik, sosyolojik, siyasi ve iktisadi açıdan 
gelişim, değişim, etkileşim ve dönüşümlere yol 
açar. İyilik, ne şekilde olursa olsun iyilikte bulu-
nan bireylerin sevgi, huzur, güven, şefkat, mer-

4  R’ad 13/22.
5  Hûd 11/114.
6  Âl-i İmrân 3/159
7  Bakara 2/177
8  Bakara 2/148; el-Mâide 5/48
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hamet, diğerkâmlık ve adalet gibi olumlu ve ya-
pıcı duygu ve yeteneklerini geliştirdiği gibi; kin, 
haset, fesat, kıskançlık, kibir, gurur, intikam ve 
zulüm gibi olumsuz ve yıkıcı duygularına da set 
çeker, bunların neşvünema bulmasına engel 
olur. Diğer taraftan iyilik, cesaret ve ümit gibi 
olumlu duyguların gelişmesine ve korkaklık, 
sefalet, sefahat, zillet, meskenet, yeis gibi olum-
suz durumlarla baş etme ve onların üstesinden 
gelme iradesi geliştirmeye yardımcı olur. İyilik, 
empati yeteneğini de geliştirerek duyguların 
insanın kendi içine hapsolmasını önler ve baş-
kalarını anlamaya ve bu sayede onlarla iletişi-
me geçmeye, onların acı ve sıkıntılarını anla-
maya önayak olur. İnanç ve ahlak bakımından 
bir yetkinleşme vesilesi olan iyilik, psikolojik 
bakımdan, hem iyilik yapan ve hem de iyilik ya-
pılan açısından karşılıklı etkilere sahiptir. Diğer 
yandan iyilik, aynı toplumda yaşayan insanların 
birlik, bütünlük, yardımlaşma ve dayanışmala-
rına vesile olur. İstifçiliği, tekelciliği, dünyevi-
leşmeyi, materyalizmi, meta sevgisini, tüketim 
çılgınlığını, güç ve iktidar hırsını engeller, mal 
ve paranın dolaşımını ve bu sayede toplumsal 
huzur, barış, paylaşım ve yardımlaşmayı temin 
eder. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin ortadan 
kalkmasına, sevgi, saygı, istikrar ve adaletin 
tesisine katkıda bulunur. İnsanı insanın kurdu 
değil, dostu yapar. 

Günümüzde, iyiliğin de dâhil olduğu çeşitli 
erdemlerin, psikolojinin, klinik, sağlık, gelişim, 
sosyal ve özellikle din psikolojisi ve pozitif psi-
koloji gibi farklı alanlarınca artık daha fazla 
dikkate alındığı ve araştırma sonuçlarının, bu 
erdemlerin ruhsal, fiziksel ve kişiler arası ilişki-
lerdeki işlevleri açısından genel olarak olumlu 
etkilerde bulunduğuna işaret ettikleri görül-
mektedir. Bu çerçevede bir bütün olarak iyiliğin 
kişilik üzerindeki etkilerine ve hayattaki önemli 

işlevlerine ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Kısacası 
iyilik de dâhil olmak üzere bütün erdemlerin, 
sadece ayırıcı birer kişilik özelliği olmakla kal-
mayıp, aynı zamanda bunların hayatı ve kişiliği 
olumlu yönde biçimlendirdikleri söylenebilir.

Yaşanabilir bir dünya, ancak iyilikle mümkün-
dür. Bütün insanlık iyilikte ısrar etmeli, onun 
sürekliliğini sağlamalı ve iyilikte uzlaşmalıdır. 
İyilik, başkasında var olmak, ötekine sevdalan-
maktır. İyiliğin bulunmadığı, yani başkalarının 
göz ardı edildiği bir dünya, sadece kendine 
sevdalı ve kendi yoksul ve yoksun evreninde 
dönüp duran bencil, çıkarcı, hastalıklı ve anti-
patik bireyler üretir. Çağımızın nevrotik insa-
nının ve gittikçe yaygınlaşmakta olan depresif 
ruh hâlinin şifası, iyilikten ve iyilik yapmaktan 
geçer. Yüzyılın vebası olarak görülen anlam-
sızlık, amaçsızlık ve boşluk duygusu ve bunla-
rın ortaya çıkardığı korku, kaygı, bulantı, öfke 
ve can sıkıntısı da ancak insanın kutsal ile ko-
pardığı bağını tekrar kurması, manevî kökle-
rine sarılması ve iyiliğin kaynağı olan Mutlak 
İyi’ye dönmesiyle aşılabilir. Hayatın belki de 
en önemli anlamı bu olmalıdır: kendini aşmak, 
kendi ötesine ulaşmak. Bu da ancak, bütün de-
ğerleri savunan, koruyan ve destekleyen iyilikle 
mümkün olabilir. 





Sabret! 

Çünkü, Allah iyilik edenlerin 

mükâfatını zayi etmez.

Hud, 11/115

sabretmektir
iyilikHer
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Türkiye Diyanet Vakfı 40 yıl önce hizmet aşığı bir 
ekip tarafından bir iyilik hareketi olarak başlamış-
tır. O gün başlatılan bu hareket, yurt içinde ve yurt 
dışında o günkü hayallerimizi zorlayan büyüklük-
te hayırlara vesile olmuştur. Allah kurucularından 
ve emeği geçenlerden razı olsun.

Vakfımız şu anda 81 il müftüsü ile 900’ün üzerin-
de ilçe müftüsünün şube başkanı, 150 bine yakın 
Diyanet personelinin gönüllüsü olduğu ve çeşitli 
meslek gruplarından teşekkül eden büyük bir gö-
nüllü ordusunun bulunduğu ulusal ve uluslara-

rası boyutta bir iyilik 
hareketi olmuştur.

İslam dünyasının, 
etnik, mezhepsel 
ve bölgesel düşün-
celeri öne çıkararak 
ümmet bilincin-
den uzaklaşıp mer-
hamet ufuklarını 
daraltmaya baş-
ladığından dolayı 
düştüğü bugünkü 
olumsuz durumu da 
nazara alarak, iyilik 
kavramının yeniden 
anlaşılmasına gerek 
olduğu inancını öne 
aldık.

İyilik yapmak için önce iyi olmanın gerekliliğine 
inanıyoruz. İyi düşünceye, kişiliğe, ahlaka, karak-
tere sahip insan ancak iyilik yapabilir. Bu yüzden 
ülkemizde ve yardım götürdüğümüz ülkelerde 
dini eğitim ve kültür hizmetlerine, cami ve okul 
gibi müesseselere öncelik veriyoruz. Mesela şu 
anda birçok ülkede cami ve okul inşaatları devam 
ediyor. Yurt dışından Türkiye’de eğitim imkanı 
sağladığımız 3 bin dolayında öğrenci, yine 3 bin 
dolayında çeşitli ülkelerde açtığımız okullarda 
eğitim verdiğimiz öğrenci ayrıca Diyanet İşleri 
Başkanlığımız ile koordineli olarak Türkiye’de kısa 
süreli eğittiğimiz din görevlisi ve Kur’an öğrencisi 
ile beraber yaklaşık 8 bin kişiye dini, kültürel eği-
tim veriyoruz.

Türkiye’nin merhamet eli olmaya 
çalışıyoruz

Orta Asya’dan Balkanlara, Kafkasya’dan bütün 
Afrika’ya, Avustralya’dan Latin Amerika’ya kadar 
geniş bir dünya coğrafyasında yaşayan bütün 
mazlum ve mağdur kardeşlerimize ulaşarak, Tür-
kiye’nin merhamet eli olmaya çalışıyoruz. Bunu 
yaparken de tam bir ümmet şuuru ile hareket et-
meye gayret gösteriyoruz.

Bunun yanında insani yardım ve geniş ufuklarıyla 
merhamet bilincini öne alarak din, dil, ırk ve coğ-
rafya farkı gözetmeden bütün dünyada deprem, 
sel gibi tabii afetlere maruz kalan insanlara, yine 

Hedefimiz; ülkemizde ve 
dünyada ümmet bilinci 

oluşturmak
‘‘ ‘‘

“İyilik yapmak için 
önce iyi olmanın 

gerekliliğine 
inanıyoruz. İyi 

düşünceye, kişiliğe, 
ahlaka, karaktere 
sahip insan ancak 
iyilik yapabilir. Bu 

yüzden ülkemizde 
ve yardım 

götürdüğümüz 
ülkelerde dini 

eğitim ve kültür 
hizmetlerine, 

cami ve okul gibi 
müesseselere öncelik 

veriyoruz.”



ülkemizden hayırsever milletimizin himmetlerini 
götürmeye çalışıyoruz. Bu yardımları dağıtırken 
de her an Cenab-ı Allah’a bu emanetlerin hesabı-
nı verebilme şuuruyla hareket ediyoruz. 

Filipinler’de tsunami, Haiti’de deprem, Somali’de 
açlık ve kuraklığa maruz kalan insanlara hizmet 
götürürken de güney komşularımızda meydana 
gelen savaşlarda mağdur olarak ülkemize sığın-
maya çalışan mültecilere yardım ederken de Kürt, 
Türkmen, Arap ayrımı yapmadan yardım ulaştır-
dık.

Arakan’da Budistler tarafından şehit edilen kar-
deşlerimize, Filistin’de İsrail uçakları tarafından 
bombalanan kardeşlerimize ilk yardım elini uza-
tan sivil toplum kuruluşu olarak 2013 Türkiye 
Kalkınma Yardımları Raporu’na göre Türkiye’den 
dünyadaki mağdur ve mazlum insanlara yapılan 
yardımlarda 35,7 milyon dolar ile birinci olduk.

Suriyeli mülteci çocuklarından 10 bin öğrenciye 
de Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte eğitim desteği 
veriyoruz.

Daha büyük çapta yardım 
gücüne ulaşmayı 
hedefliyoruz

Vakfımızın kuruluşunun 40. yılı 
münasebetiyle, yeryüzünde iyi-
liği egemen kılma idealiyle yola 

çıkan bir hareket olarak Uluslararası İyilik Ödülleri 
veriyoruz. Onun için iyi olma vasfına sahip olarak 
örnek iyilik yapan kişiler arasından 6 kardeşimizi 
seçtik. Onlara iyilik ödülleri takdim ettik. 

Önümüzdeki hedeflerimiz içerisinde eğitim ala-
nında okullarımızın sayısını artırmak, 10 binlerle 
ifade edilen sayıda insana eğitim-eğitim desteği 
vermek ve dünyanın herhangi bir yerinde mey-
dana gelecek tabii afete maruz kalacak insanlara 
daha büyük çapta yardım ulaştırma gücüne sa-
hip olmayı hedefliyoruz.

Mazhar BİLGİN
Türkiye Diyanet Vakfı 
II. Başkanı
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Türkiye Diyanet Vak-
fı, yeryüzünde iyili-
ğin egemen olması 
için faaliyetlerine 40 
yıl önce, dört güzel 
insanın gayretleriy-
le kısıtlı imkânlar ve 
zor şartlarda başladı. 

Din hizmetlerinin 
daha geniş kitlele-
re ulaşması ve dini 

hizmetlerde görev alacak neslin yetiştirilmesi ga-
yesiyle çıkılan bu kutlu yol, alicenap milletimizin 
güçlü desteği, Vakfımızın görevli ve gönüllüleri-
nin gayretli çalışmalarıyla büyüyerek yedi kıtaya 
ulaştı.

Yıllar önce toprağa atılan tohum meyvesini verdi 
ve bugün dünya çapında etkili çalışmalar yapan 
büyük bir iyilik hareketine dönüştü. 

Hem Ülkemiz hem de Vakfımız insanlığın umudu 
haline geldi. Bu sorumluluk bilinciyle Vakfımız 
dünyanın tüm coğrafyalarına milletimizin ema-
netlerini ulaştırdı.  

Faaliyetlerinde eğitimi önceleyen Vakfımız, kök-
lü medeniyet mirasımızı idrak etmiş, ümmetin 
derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek, alanında 
uzman iyi bir insan ve iyi bir Müslüman neslin ye-
tişmesi için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. 

Vakfımız bu bağlamda dünyanın dört bir tarafın-
daki gençlere yardım elini uzattı. Kuran kursla-
rından, hafızlık eğitimine, imam hatip lisesinden 
üniversiteye, yüksek lisanstan doktoraya kadar 
eğitim kademelerinde gençlerimize sağlıklı bir 
din eğitimi vermek için çalışıyor. Ayrıca burs ve 
eğitim yardımlarıyla da öğrencileri destekliyor.  
Yurt dışında 10 ülkede 16 imam hatip lisesi ve 
ilahiyat fakülteleriyle hizmet veren Vakfımız, önü-
müzdeki yıllarda Afrika başta olmak üzere farklı 
ülkelerde yeni okulların açılması için çalışma baş-
lattı. 

Vakfımız bununla beraber eğitim kurumlarıyla 
eşdeğer öneme sahip gördüğü öğrenci yurtları-
nın da sayısını ve kapasitesini artırıyor. Yurtların 
olmadığı yerlerde ise şubelerimiz aracılığıyla Öğ-
renci Konuk Evleri açıyor.

Bunun yanı sıra Vakfımız doğal afetler olduğun-
da dil din ırk ve ülke ayrımı yapmadan yardıma 
muhtaç insanların çağrısına koştu. Ramazan faali-
yetleri, vekâletle Kurban programıyla milletimizin 
emanetlerini, gönülden kopan hediyelerini dün-
yanın dört bir tarafına gönüllülerimizin ve görev-
lilerimizin gayretleriyle ulaştırdı. Milletimizin se-
lamını götürdü, kardeşlerimizin selamını getirdi. 

Buralarda sadece hayri çalışmalar yardımlar ya-
pılmadı. Ezan sesini bütün insanların işitmesi için, 
ümmetin her bir ferdi ile kalplerimizi ve gönülle-
rimizi buluşturacağımız birlik mekânlarımız olan 
camiler inşa etti. 

Vakfımız İnsanlığın 
Umudu Haline Geldi‘‘

‘‘

Yıllar önce 

toprağa atılan 

tohum meyvesini 

verdi ve bugün 

dünya çapında 

etkili çalışmalar 

yapan büyük bir 

iyilik hareketine 

dönüştü. 



İsmail PALAKOĞLU
Türkiye Diyanet Vakfı 
Genel Müdürü

Tüm bu güzellikler yaşanırken bu anlamlı iyilik 
hareketi büyüdü. Ülkemizde 996 şubeye dünya-
da ise 102 ülkede faaliyet yürüten bir sivil toplum 
hareketi haline geldi. 

Vakfımız faaliyetlerini daha nitelikli yürütülebil-
mesi için ülkemizde ve dünyada değişen ve geli-
şen şartlara göre yeniden yapılandı. Bu çerçevede 
hesap verebilirliği ön plana aldı. Vakfımızın büt-
çesi her yıl kamuoyuyla paylaşılıyor. Emanet bilin-
ci ile yönetilen Türkiye Diyanet Vakfı, kaynaklarını 
stratejik plan ve bütçe esaslı çalışmalarla iyiliğe 
ve hayri faaliyetlere aktarmaya devam ediyor. 

Vakfımızın şubeler hariç, Genel Merkez 2014 yılı 
gerçekleşen bütçesi 244 milyon 696 bin TL,  2015 
yılı Genel Merkez bütçesi ise 415 milyon 686 bin 
TL olarak planlandı.  2015 yılından itibaren son 5 
yılın bütçe gerçekleşmelerini Vakfımızın kurum-
sal web sayfasından kamuoyu ile de paylaşıyoruz. 

Dünyada mağdur ve mazlum kim varsa yardımı-
na koşma gayreti içindeyiz. Dini, dili, milleti ne 
olursa olsun, savaş, kriz ve doğal afet gibi olağa-
nüstü hallerde mağdurların yaralarını sararken, 
kalıcı projelerle sürdürülebilir bir çalışma hedef-
liyoruz. Ülkemizde ve faaliyet gösterdiği bölge-
lerdeki kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla iş-
birliği yaparak, sürdürülebilir bir iyilik hareketini 
gerçekleştiriyoruz.  

İslâm’ın asli hüviyetiyle anlaşılması, dünya Müs-
lümanlarının birlik ve beraberlik içerisinde yaşa-

ması için Diyanet İşleri Başkanlığımız ile işbirliği 
içeresinde hizmet üretmeye devam ediyoruz. 

Tüm bunlar yaşanırken Vakfımız, dünyanın iyiliği 
ve iyiliğe olan duyarlılığını artırmak için kurulu-
şunun 40. yılında bu yıl ilk kez “Uluslararası İyilik 
Ödülleri” verdi. Bu Uluslararası İyilik Ödülleri her 
yıl verilmeye devam edecek. 

Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen sese 
gönülden cevap vererek, yeryüzünde iyiliğin 
egemen olması yolunda 40 yıldan beri Vakfımıza 
destek veren kurum, kuruluş, gönüllü ve hayırse-
verlerimize teşekkür eder yapılan tüm iyiliklerin 
Allah katında kabul ve makbul olmasını niyaz 
ederiz. 



Hakk’ı söylemektir
iyilikHer



Allah’ım! Beni, iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, 

kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle.

İbn Mâce, Edeb, 57
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Uluslararası

İyilik Ödülleri
sahiplerini buldu
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Türkiye Diyanet Vakfının kuruluşunun 40. yıldö-
nümü ve Uluslararası İyilik Ödülleri’nin takdimi 
dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen törene, Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Ayşenur İslam, Diyanet İşleri Baş-
kanı Mehmet Görmez, Danıştay Başkanı Zerrin 
Güngör ile çok sayıda davetli katıldı.

Bursa Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencisi 
Iraklı Yunus Emin’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan programda, İstanbul Uluslararası Fa-
tih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi öğren-
cilerinin okuduğu ilahiler, davetlilere duygulu 
anlar yaşattı. İlahileri seslendiren öğrencileri 
tek tek tebrik eden Başbakan Davutoğlu, öğ-
rencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda, Türkiye genelinden 500 iyilik hika-
yesi arasından seçilen 6 iyilik sahibine ödülleri, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Ayşenur İslam ve Diyanet İşleri 
Başkanı Mehmet Görmez tarafından takdim 
edildi. 

Kendini üç görme engelli çocuğuna adayan 
Hüseyin-Nejla Başyiğit ailesi, TRT1’de yayınla-
nan ve yapımcılığını Mahmut Avcı ile Işıl Baş-
tuğ’un yaptığı “Sen Olsan Ne Yapardın?” prog-
ramı, hayata geçirdiği projelerle Engelsiz Pedal 
Derneği – Samet Aksunoğlu, camiye akvaryum 
yaptıran Yusuf Dede Camii İmamı Naci Şengün 
ile yaklaşık 20 yıldır Ankara’da pazartesi ve per-
şembe günleri 100 kişilik yemek pişirerek ye-
tim, dul, engelli, yaşlı kişilerin evlerine dağıtan 
Fatma-Necat Bilezikçi çifti ödüllerini alırken, 
sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan 
Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan’a ödü-
lü, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tara-
fından verilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 

bu yıl ilk kez verilen Uluslararası 

İyilik Ödülleri, Başbakan Ahmet 

Davutoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı 

Mehmet Görmez’in katıldığı törenle 

sahiplerine verildi.
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Sağlık sorunları nedeniyle ödülünü almaya ge-
lemeyen Özgecan Aslan’ın babası Mehmet As-
lan’ın görüntülü mesajı gösterildi. Mehmet As-
lan’ın mesajı şöyle:

“Şükrünü eda etmekten aciz olan biz fakire, la-
yık görülmüş olan bu iyilik ödülü için sonsuz te-
şekkürlerimi sunuyorum. Her ne kadar 100 yılın 
iyilik ödülü fakire layık görülse de inanıyorum 

ki, bin yılın iyilik ödülünü Allah’ın lütfu ihsanıyla 
tüm insanlığı cennetlere ulaştırmakla görevlen-
dirilmiş olan Nuh’un gemisi konumundaki Ana-
dolu’nun üstün vasıflara haiz olan kaptanlarına 
Rabbimin vereceğinden hiç şüphem yoktur.

Bilginin iletişiminde büyük bir aşama kaydeden 
insanlık, daha başlangıç noktasında iken mane-
vi değerlerini kaybetmek üzeredir. Dünyayı sa-
vaş alanına çevirmek isteyenlere insanlık adına 
barış çağrısında bulunmayı bir borç bilirim. Mor 
bir kuşağın şafağında olan insanlık, aydınlık ya-
rınlar için birlik ve beraberlik bilincine ulaşabile-
cek güçtedir.

Bir su damlası gibi olan güzel meleğimin, men-
fur bir şekilde başına gelmiş olan bu tecelligahın 
elbette ki hikmetini Rabbim bizlere öğretecektir. 
Allah’ın yar ve yardımcımız olmasını niyaz eder, 
en derin saygı ve muhabbetlerimi arz ederim.”

Törende, Türkiye Diyanet Vakfının kurucuları 
eski Diyanet İşleri Başkanları Dr. Lütfi Doğan, 
Dr. Tayyar Altıkulaç ile Yakup Üstün ve Ahmet 
Uzunoğlu’na da “vefa” ödülleri Başbakan Ah-
met Davutoğlu tarafından verildi.

Başbakan Davutoğlu, Vakfın kurucularından Dr. 
Lütfi Doğan’a ödülünü, rahatsızlığı nedeniyle 
oturduğu yere giderek takdim etti.

Dr. Lütfi Doğan’ın konuşmasında Pirlerkon-
du’daki Sultan Suyu’ndan söz etmesi üzerine, 
Davutoğlu bu suyun kendi köyünde olduğunu 
söyledi.

Kuruculara “vefa” ödülü

Özgecan Aslan’ın babasının mesajı



59

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  OCAK - MART 2015

59

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  OCAK - MART 2015

ÖDÜL ALAN İYİLİK HİKAYELERİ

Bir varmış, bir yokmuş... Zamanın birinde bu 
topraklarda bahçesindeki çiçeklerine âşık bir 
bahçıvan yaşarmış. Sabahları uyanır uyanmaz 
çiçeklerinin kokusunu içine çeker, incitmeden 
yapraklarını sever, suyunu verir, hatırlarını so-
rar ve uzun uzun onları seyredermiş… Çiçek-
leri hastalansa bahçıvan da hastalanır, gülse, 
bahçıvanın da güller açarmış yüzünde. Bir gün 
sevgiden yoksun, gözleri geceden karanlık biri 
acımadan koparmış çiçeklerinden birini topra-
ğından, soldurup bırakmış öylece. Gün ağar-
mış, ağarmaz olaymış... Bir ok saplanmış sine-

sine bahçıvanın, inanamamış gördüklerine, bir 
kor düşmüş yüreğine.

Sonra bütün çiçeklere seslenmiş, umut vermiş 
her birine. Güzel yürekli çiçekleri solduranların 
acizliğini haykırmış bahçeye… Bütün çiçekleri 
bir yaratan var, O hepsini çok sever, yanına alır 
demiş. O gün çiçekler daha cesur açmış, beya-
zı, kırmızısı, sarısı el ele vermiş. Binlerce çiçeğin 
yüreği bir olmuş...

Bu acı hadise evvel bir zamanda değil, 2015 yı-
lında yaşanmıştır. 20 yaşında hayata veda eden 
narin çiçek  Özgecan Aslan’dır. Yaşadığı tarifsiz 
acıya rağmen, yüreğine taş basıp “Devletimiz 
zeval görmesin. Milletimiz necip, güzel bir mil-
let. Rabbim özel yaratmış, çok sevdi yanına aldı. 
Bu memlekette artık ikilik olmasın. Bu vahim 
olayı yapan insanlara da zulmedilmesin, adale-
tin karşısına çıkıp cezalarını çeksinler. Allah on-
ların analarının, babalarının da yardımcı olsun” 
diyen bahçıvan da Türkiye’yi sevgiyle birleşti-
ren Özgecan’ın babası Mehmet Aslan’dır.

Çiçeğine Aşık Bahçıvan
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Sevgi Bazen Gören Göz Demek

-Anne güneş doğdu mu? Kalkalım mı?

-Anne dışarda gülen çocuklar ne oynuyor biraz 
anlatır mısın?

-Anne babamın aldığı bebeğin saçları  benimki 
gibi yumuşacık?.

Allah size üç tane birbirinden güzel evlat bağış-
lamış. Üçünün de gözleri kapalı bu dünyaya. Çi-
çekleri koklayarak, çizgi filmleri duyarak, yağmu-
ru yüzüne düşen damlalarla hissediyorlar. Onlar 
başka gözlerle görüyorlar bu alemi…

Öyle bir anne baba olmalı ki çocuklara hem ışık, 
hem rehber olacak, hayatın bütün eksik parçaları-
nı tamamlayacak...

Muhammed, Şeyma ve Recep’in anne ve babası 
böyle insanlar. Görme engelli üç çocuğunu da 
önce Allah’ın bir emaneti bilip, binbir engele rağ-
men özenle büyütüp, hayata tutunmalarını sağla-
yan fedakarlık abideleri.

İlkokuldan üniversiteye onlar için şehir değiş-
tirmiş, kitapları ve 50 bin soru kaynağını kayıt 
cihazlarına okumuş, bazen kitapları başında 
uyuyakalmış bir aile… Muhammet Mustafa şim-
di Afyonkarahisar’da Türkçe öğretmeni. Şeyma 
İstanbul’da Türkçe öğretmeni. Recep Nurettin bil-

gisayar işletmeni olarak Aydın Büyükşehir Beledi-
yesinde çalışıyor.

Bu başarının mutfağında Afyon Kocatepe Camii 
imam hatibi baba Hüseyin Başyiğit ve fedakâr eşi 
Nejla Başyiğit var ve şimdi torunlarını sevmekle 
meşguller.

Dünyaya Bir Hanımeli Değdi

Gün bazı insanlara farklı bir mana ile doğar. Onlar 
her gün aynı rüyayı görürler, rüyalarını hayra yo-
rarlar ve düşerler sabahın seherinde yollara.

Kapı kapı, ev ev, gönül gönül dolaşırlar şehrin so-
kaklarını. Bir yetimin gönlünü alabiliyorlarsa bir 
ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını giderebiliyorlarsa, 
kimsesizlerin kimsesi olabiliyorlarsa o gün iyi bir 
gündür onlar için ve rüyaları gerçekleşmiştir. Fat-
ma Bilezikçi bunlardan biri.

Her sabah gün doğmadan eşi ile birlikte fırınları 
gezerek simit ve poğaça toplayıp fırınlarında ısı-
tarak ihtiyaç sahibi ailelere sabah kahvaltısı olarak 
dağıtıyor. Ramazan’ın her günü onlarca ihtiyaç sa-
hibine iftar sofraları kuruyor. Porselen tabaklarla 
özenle servis ediyor. Pazartesi, perşembe günleri  
mahalleliyi  iyilik kervanına katarak kapıya gelen 
dul, yetim, yaşlılar için yemekler pişiriyor. 

Fatma Bilezikçi 20 yıldır aynı rüyayı görüyor. 20 
yıldır rüyalarında insanlar tebessüm ediyor.
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Çocuklar En Çok Camiye Yakışır

Bir Peygamber ki kuşu ölen bir çocuk olan Zeyd’e 
baş sağlığı için ziyarete gider. Bir Peygamber ki 
kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir devirde 
kızı Fatıma gelince ayağa kalkarak O’nu alnından 
öper. Bir Peygamber ki namaz kılarken sırtına bi-
nen torunları Hasan ve Hüseyin sırtından inince-
ye kadar secdesini uzatır. Bir Peygamber ki ağla-
yan bir çocuk için namazını kısa tutar.

Peygamber Efendimizin (sav) çocuk sevgisinden 
ilham alarak Acıbadem Yusuf Dede Camii’ne 100 
balığın yaşadığı bir akvaryum yaptırır Naci Şen-
gün. Artık çocukların gün içerisinde yaptıkları en 
kıymetli işlerden biri, sahiplenip isim verdikleri, 
balıklarını yemlemektir. Acıbadem’in çocukları 
Naci Şengün’den canlılara ve çevreye duyarlılığı 
öğrenerek büyümektedir…

Kendine Bir Yol Seç

Gecenin karanlığı ya da gündüzün ferahlığı. Siyah 
ya da beyaz bir renk seçin. Durmak mı koşmak mı 
size göre. İhtiyaç sahibine destek mi olursunuz 
yoksa onu görmemiş gibi mi davranırsınız?

“Sen Olsan Ne Yapardın?” programı “Ne zaman 
Kimsenin Sizi İzlemediğini Düşünseniz, Biz orada-
yız” sloganıyla ihtiyaç halindeki kişilere gösterilen 
tavrı ortaya koymak için yapılmış. Bize duygula-
rımızı sorgulama ve kaybolan değerlerimizi tek-
rar hatırlama imkânı sunuyor. TRT’de yayınlanan 
yapımcılığını Mahmut Avcı ile Işıl Baştuğ’un yap-
tığı, Altan Erkekli’nin sunduğu bu program bize 
ülkemiz insanının değişen koşullara inat yardıma 
muhtaç insanlara el uzatmaktan vazgeçmediğini 
gösteriyor. Böylece insanların birbirlerine ve çev-
relerine duyarlılığını artırıyor.

İyi ki İyi İnsanlar Var

Şehrin sokakların da  gece vakti bir kaç bisikletli 
insan görürseniz şaşırmayın. Onlar Engelsiz Pedal 
Derneği üyeleri ve  ne yaptıklarının  gayet farkın-
dalar.

Biliyorlar ki  şehrin ücra köşelerinde tek başına ha-
reket edemeyen engelli çocuklar var. Gezmek ve 
dolaşmak o çocukların da hakkı. Engelsiz Pedal 
Derneği üyeleri onları evlerinden alıp sepetli bir bi-
sikletle küçük şehir seyahatleri gerçekleştiriyorlar. 

Bir de “engelsiz çorba” projeleri var bu iyi yürekli 
insanların. Evsiz barksız ve ihtiyaç sahibi insanlara 
en azından bir kase sıcak çorba ulaştırmak, en-
gelli bir çocuğun yüzündeki tebessüm, ailesinin 
memnuniyeti, ihtiyaç sahibinin teşekkürü o gü-
nün karı onlar için. Ne diyelim! Yüreklerinde mer-
hamet, dizlerin de derman eksik olmasın.  
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının yurt dışın-
daki hizmetlerine gerek akademisyen olarak 
yurt dışında bulunduğu sırada gerekse başda-
nışmanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sırasında doğ-
rudan şahit olduğunu ve katkıda bunmaya ça-
lıştığını belirterek, “Bunlar gerçekten muazzam 
hizmetler” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl ilk kez 
verilen Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde ko-
nuşan Başbakan Davutoğlu, dilden çok gönül, 
yürek ve gözlerin konuştuğu anlar olduğunu, 
Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri 
töreninde de böyle anlardan birini yaşadıklarını 
ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfına, 40. yılında İyilik Ödül-
leri vermek gibi güzel bir geleneği başlattığı 
için teşekkür eden Davutoğlu, gelecek yıl ödül-
lerin sayısı ve kategorilerinin artırılabileceğini, 
sadece Türkiye’den değil yurt dışından da iyilik 
örneklerinin Türkiye’ye taşınıp ödüllerin ulusla-
rarası niteliğe kavuşturulabileceğini, böylelikle 
bu ülkelerle Türkiye arasında iyilik köprüsü ku-
rulmuş olacağını söyledi.

Vakfın yaptığı çalışmalara değinen Davutoğlu, 
“Türkiye Diyanet Vakfının ve Diyanet İşleri Baş-
kanlığımızın yurt dışında yaptığı hizmetlere 
doğrudan tecrübe ederek şahit olan birisiyim. 
Dışişleri Bakanlığım döneminde, daha önce 
başdanışmanlık döneminde, daha önce aka-
demisyen olarak bu hizmetlerin bir kısmının 
içinde bulundum ya da şahit oldum ya da en 
azından istişare düzeyinde ona katkıda bulun-

maya çalıştım. Bunlar gerçekten olağanüstü, 
muazzam hizmetler” diye konuştu.

Törende ilahi okuyan öğrenci korosunda yer 
alan gençlerin en az 15 ülkeden olduğuna dik-
kati çeken Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Koro içerisindeki gençlerimiz, en az 15’e yakın 
ülkedendiler; Benin, Togo, Sudan, Orta Afrika, 
Makedonya, Kosova, Rusya’nın Kafkas bölgele-
rinden ve daha birçok ülkeden. Bunları burada 
bir arada toplamak bile başlı başına bir iyiliktir.

Eğer o gençler burada olmasalardı, Orta Afri-
ka Cumhuriyetinde bir çatışmada ölmüş ola-
bilirlerdi. Somali’de bir terör örgütünün eline 
düşmüş olabilirlerdi. Ama buradalar ve ana 
kucağındalar. Ana kucağını bize emanet eden 
ecdadı da rahmetle anıyorum. Bu ana kucağı, 
bundan sonra da ana kucağı olmaya devam 
edecek.” 

Türkiye’nin Diyanet Vakfı gibi iyilik timsali olan 
birçok sivil toplum kuruluşu bulunduğuna işa-
ret eden Davutoğlu, onlara da teşekkür etti.

Davutoğlu, “Bu ana kucağı, dünyanın bütün 
mazlumlarına, yetimlerine sahip çıkacak köklü 
bir tarihi gelenekten geliyor. Allah bize bu ge-
leneği sürdürmeyi nasip etsin ve bu geleneği 
sürdürerek, kapımıza gelenleri ağırlamak, kapı-
mıza gelemeyen mazlumlara ulaşabilmek, ye-
timlerin başlarını okşayabilmek, zulüm gören 
kim olursa olsun, onun karşısında hakkı söy-
leyecek kadar onurlu ve vakur bir iyilik timsali 
olmak konusunda bize yardım etsin. Bu gücü-
müzü daim, iyiliklerimizi kaim eylesin” dedi.

“Türkiye Diyanet Vakfının 
yurt dışında muazzam hizmetleri var”

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  OCAK - MART 2015
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“Özgecan’ın babası; Bu topraklara sinmiş 
hikmet ve irfanın yürüyen temsilcisi”

“İşte büyüklük, gerçek iyilik bu”

Ödül alanların herkese birer mesaj verdiğini 
ifade eden Davutoğlu, ödül verilenlerden biri 
olan, Mersin’de öldürülen Özgecan Aslan’ın ba-
bası Mehmet Aslan’ı, “bu topraklara sinmiş hik-
met ve irfanın yürüyen temsilcisi” olarak gördü-
ğünü söyledi.

Eşi Sare Davutoğlu’nun aileyi ziyaret ettiği-
ni hatırlatan Davutoğlu, “Gönlümün gönlüne 
değdiğini, onun sözlerinin benim gönlüme 
değdiğini ilk ifadesinden itibaren hissetmiştim” 
ifadesini kullandı.

Özgecan’ın bütün ülkeye şiddete karşı bir bi-
linç, şuur imkanı verdiğini, kendilerine aynı za-
manda Mehmet Aslan’ı da kazandırdığını ifade 
eden Davutoğlu, “Eğer Özgecan’ın o şehadeti 
diyeyim, masum bir kızın öldürülmesi üzerin-
den olmasaydı belki de Türkiye Mehmet Aslan’ı, 
bu iyilik timsalini tanıyamayacaktı” dedi.

Herkesin en öfkeli olduğu bir anda Mehmet As-
lan’ın bu dünyanın nefret dünyası olmadığına 
dair mesaj verdiğini, katilin annesi ve babasını 
kendisi gibi görüp onlar için dua ettiğini anım-
satan Davutoğlu, “İşte büyüklük bu, işte gerçek 
iyilik bu” dedi.

“Aramıza düşmanlık tohumu ekenlere, iyilik 
tohumlarıyla cevap vereceğiz”

Davutoğlu, Mehmet Aslan’ın bu mesajından 
bütün millet için ders çıkardığını, bunu sadece 
kadına yönelik şiddet olarak görmediğini ifade 
ederek, şunları söyledi:

“Mehmet Aslan’ın orada o ilk tepkisinde güzel 
bir ifade var. ‘Bu memlekette artık ikilik’ olma-

sın. Şimdi buradan yıllardır çözümü için uğ-
raştığımız, kardeş kavgasına son verelim diye 
gayret sarf ettiğimiz çözüm süreciyle ilgili bir 
mesaj hissediyorum. Sadece bu ülkenin Baş-
bakanı olarak, bu ağır sorumluluğu taşıyan, 
onun tabiriyle diyeyim, ‘fakir’ olarak değil ama 
bu memlekette şu veya bu bölgeden olmak, şu 
veya bu etnik veya mezhebi kökenden olmak 
sebebiyle karşı karşıya getirilen gençlerin her 
birisine Mehmet Aslan’ın bu sözünü hatırlat-
mak gerekir. Biz işte bu günlerde silahlar sus-
sun, bir daha kimse evini, köyünü, barkını terk 
etmek zorunda kalmasın, gencecik çocuklar 
apartman katlarından atılmasın, dağlarımız ça-
tışma diyarı değil de kardeşlik diyarı olsun der-
ken aslında Mehmet Aslan iyiliğiyle bunu bize 
hatırlatıyor. 30 yıl yaşanan acılar üzerinde hala 
şu veya bu tarafta bir şekilde bunu bir siyasi is-
tismar aracı yaparak da bir karşıtlık oluşturmak 
yerine diyor ki ‘nasıl ben Özgacanımı, yüreğimi, 
ciğerimi kaybettiğim gün hikmetle davranmış-
sam, bu 30 yıl içinde acı yaşamış olan bütün an-
neler, bütün babalar şehit anneleri, şehit baba-
ları, gençlerin anneleri ve babaları birbirlerine 
sarılsınlar’ diyor aslında Mehmet Aslan. Sarılsın-
lar ve bu 30 yıllık acı dönemi önce anneler ve 
babalar kapatsın.”

Özgecan’ın Aslan’ın babasının sözlerinin dik-
kate alınmasını isteyen Davutoğlu, “Böyle hun-
harca bir cinayetten sonra Mehmet Aslan bu 
iyiliği yapıyorsa şimdi biz çözüm süreci diye 
adını koyduğumuz ama ezeli ve ebedi kardeşlik 
sürecinde, işte bu günlerde işte tam da silahlar 
sussun dediğimiz günlerde bütün toplumun 
ayağa kalkıp bu memlekette artık ikilik olmasın 
seslenişine kulak vermesini rica ederim” diye 
konuştu. 

Çözüm sürecinin başarıya ulaşmasına ilişkin 
temennisini dile getiren Davutoğlu, “Bunu in-
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şallah başaracağız. Aramıza düşmanlık tohumu 
ekenlere, iyilik tohumlarıyla cevap vereceğiz. 
Bunun benimsenmesi halinde, ülkenin doğu-
sunda ve batısında, kuzeyinde ve güneyinde 
doğan bebekler, 20-30 yıl sonra karşı karşıya 
gelmeyip, el ele yürüyecekler” dedi.

“Türkiye 4 yıldır mültecilere kapısını, gönlü-
nü açarak bir iyilik destanı yazdı”

İhtiyaç sahiplerine gün doğar doğmaz yardıma 
kalkan Fatma Bilezikci ve eşinin hikayesinin ak-
lına mültecileri getirdiğini ifade eden Davutoğ-
lu, şöyle konuştu:

“Dünyanın unuttuğu ve sığınacakları hiçbir 
yer olmadığı için kapımıza gelen, ‘Anadolu di-
yarı, merhamet diyarıdır’ diyerek ve ‘Bu millet, 
asırlarca hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı’ 
diyerek, kapımıza gelenlerin, ilk geldiği anı ha-
tırlıyorum, 25 Nisan 2011’di zannediyorum. O 
gece bir karar almamız gerekiyordu, ya kapıyı 
kapatacaktık ya açacaktık. Sayın Cumhurbaş-
kanımız, başbakandı. Ben de Konya’dan acilen 
döndüm. İlk mülteciler geldiğinde istişare et-
tik. Aklımıza dünyanın en anonim, büyük iyiliği 
geldi. Bazı iyilikler vardır ki kişiye aittir. Bazı iyi-
likler vardır ki, bir topluma zamanla isim haline 
gelir. Ensar... Ensarın isimlerini şimdi tek tek sa-
yalım desek, isimlerin hepsini saymak mümkün 
değil. Ama, Ensar dediğinizde artık, o kişilerden 
bağımsız, uhrevi, tek başına, anonim bir kişilik 
olmuştur. Muhaciri bağrına basan, evine açan, 
her şeyini paylaşan... İşte o an imtihan anıdır, 
ya kapınızı açarsınız, ya kapınızı kapatırsınız. Ya 
gönlünüzü açarsınız, ya gönlünüzü karanlıkla-
ra açıp, aydınlıklara kapatırsınız. İşte, o an ka-
rar verdik. Bugün Suriye Ulusal Koalisyonunun 
temsilcilerinin her biri bize tekrar tekrar teşek-
kür ediyordu. Biz, vazifemizi yaptık, aynen Fat-

ma Hanım’ın va-
zifesini yapması 
gibi. O nasıl sabah 
kalkıp bu görevi 
20 yıldır yapıyor, 
şimdi Hatay’da, 
Gaziantep’te, Ki-
lis’te, Şanlıurfa’da 
ve diğer bütün 
mücavir illerde 
kalkan Ensar da o mültecilere kucaklarını açtı. 
Bütün Türkiye açtı. Emin olun her şey unutulur 
ama bunu tarih yazacaktır. 100 yıl, 200 yıl, 300 
yıl geçse de nasıl Süleyman Şah’ın hatırası unu-
tulmadı, bir destan olarak bu devam edecektir. 
İşte budur, esas itibarıyla iyiliğin özünde var 
olup olmaması. Biz eğer tarihimizden bunu te-
varüs etmiş olmasaydık, eğer ‘Bir gün çok kud-
retli olduğumuzda açarız’ deseydik, işte iyiliğin 
sınırına gelmişti.”

Balkan ve Kafkas muhacirlerine, Mao dönemin-
den itibaren gelen Uygurlara, Saddam Hüseyin 
kimyasal silahlarından kaçanlara Anadolu’nun 
kapılarının açıldığını anlatan Davutoğlu, kapı-
ların, Suriyelilere de kapanmadığını belirtti.

Davutoğlu, “Rabbim’in gücü ve kudreti bize 
öylesine tecelli etsin ki, bütün mazlumlara ka-
pımızı açabilelim, gönlümüzü açabilelim» dedi.

Türkiye’nin 4 yıldır, mültecilere kapısını, 
gönlünü açarak, bir iyilik destanı yazdığını 
ifade eden Davutoğlu, “Ben bir iyilik ödü-
lünü de, eğer Diyanet İşleri Başkanımız ve 
Türkiye Diyanet Vakfı kabul buyururlarsa, 
mültecilere kapısını açan, onunla ekmeğini 
paylaşan bütün meçhul kahramanlara veri-
yorum” ifadesini kullandı.

“Bu ana kucağı, 

dünyanın bütün 

mazlumlarına, 

yetimlerine sahip 

çıkacak köklü bir 

tarihi gelenekten 

geliyor.”
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gör-
mez, “İslam medeniyetinde iyilik varoluşun ga-
yesidir. İyiliği egemen kılmaya, marufu bütün 
insanlığa tanıtmaya ihtiyacımız var” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Türkiye Diya-
net Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde 
yaptığı konuşmada, Türkiye Diyanet Vakfının 
bugün yurt içinde 996 şubesi ve 102 ülkedeki 
faaliyetleriyle Türkiye’nin dünyadaki iyilik hare-
ketine dönüştüğünü söyledi.

Görmez, Vakfı kuran, emek veren kişilere, gö-
nüllülere, hayırlarıyla 40 yıldır destekleyen yüce 
milletimize, ahirete irtihal edenlere rahmet, ha-
yatta olanlara sıhhat ve afiyet diledi.

“Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizde ve dünyanın 
dört tarafındaki mağdur ve mazlumlara 40 yıl-
dır milletimizin şefkat ve merhamet elini uzat-
maktadır” diyen Görmez, şöyle konuştu:

“Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu günden beri 
eğitimden kültür hizmetlerine sosyal ve hayri 
hizmetlerden din hizmetlerine ve uluslarara-
sı insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir 
alanda dil, din ve cinsiyet ayırımı yapmadan ça-
lışmalarını sürdüre gelmiştir. 2013-2014 yılında 
ülkemiz gayri safi milli hasıla gelirlerine göre 
dünyada en çok dış yardım yapan ülke olmuş-
tur. TDV ise Türkiye’den en çok yardım yapan 
sivil toplam kuruluşu olmuştur. Son yıllarda 
yeniden yapılanan Vakfımızın iki büyük hedefi 

“İyiliği egemen kılmaya 
ihtiyacımız var”
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olmuştur. Ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın 
hizmetinde olmak, yeryüzünde iyiliğin ege-
men olması için çalışmak.”

İslam medeniyetinde iyilik varoluşun gayesidir

Allah’ın insanı yeryüzünde iyilik, birr ve ihsanı, 
hayır ve marufu egemen kılmak için gönder-
diğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Görmez, 
şöyle devam etti:

“Üzülerek belirteyim, kötülük önde görülüyor 
dünyada. Alemi İslam’da dahi kötülük iyiliğin 
önünde görülüyor. Hep birlikte marufu ege-
men kılmak durumundayız. Bu vesileyle bu 
haftayı bundan sonra İyilik Haftası olarak kutla-
maya karar vermiştir Diyanet Vakfımız. İçinden 
bazılarına sembolik olarak ödül verecektir. As-
lında onların bizim vereceğimiz ödüle ihtiyacı 
yok, bizim iyiliği egemen kılmaya, marufu bü-
tün insanlığa tanıtmaya ihtiyacımız var. İslam 
medeniyetinde iyilik varoluşun gayesidir. Rab-
bimiz bize yeryüzünde iyi insan olalım, ege-
men kılalım diye gönderdi. Ancak, sadece iyi 
olmak yeterli değil. İyiliğe öncü, örnek olmak, 
iyilikte yardımlaşmak, kötülükle mücadele aynı 
zamanda iyi olmanın iyilerin vazifelerinden-
dir. Kötülükle mücadelenin en etkili yolu iyilik 

yapmaktır. Kötülük-
leri iyilikle ortadan 
kaldırırsak, en azılı 
düşmanları en sıcak 
dostluklara dönüş-
türürüz. ’İyilik yapa-
na iyilik kötülük ya-
pana iyilik yaparım’ 
diyorsanız sıradan 
insan olmaktan çı-
karsınız diyor Ra-
sulü Ekrem Efendi-
miz.”

Hayırseverlikle sponsorluk aynı şey değildir

Modern zamanlarda iyiliğin, ilahi aşkın meta-
fizik boyutunu zaman zaman kaybetmek du-
rumunda kaldığını belirten Görmez, “İletişim 
dünyasında kötülüğün haber değeri iyiliğin ha-
ber değerinin önünde görülüyor. Bütün medya 
mensubu arkadaşlarımdan rica ediyorum, kötü-
lüğü haber değeri önde görüldüğü için iyiliğin 
haber değeri görülmediği için insanlık bunu ya-
şıyor. Biz, Müslümanlar için de iyilik iki tehlike ile 
karşı karşıyadır. Hayırseverlikle sponsorluk aynı 
şey değildir. Hayırseverliğin temelinde sadece 
Rabbimizi hoşnut etmek vardır” dedi.

“Kötülükle 

mücadelenin 

en etkili yolu 

iyilik yapmaktır. 

Kötülükleri iyilikle 

ortadan kaldırmak, 

en azılı düşmanları 

en sıcak dostluklara 

dönüştürür.”



Kaza (ve kaderi) ancak dua değiştirir. 

Ömrü ise ancak iyilik artırır.

Tirmizi, Kader, 6

duaya sığınmaktır
iyilikHer
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Darda kalan birini gördüğümüz zaman huzuru-
muz kaçar. Üstü başı perişan, soğuktan titreyen 
bir yaşlının yahut çocuklarına yedirecek bir şeyi 
olmayan annenin durumu, fıtratı bozulmamış 
hangi yüreği sızlatmaz. Kanadı kırık bir kuşun 
çaresizliği hangi kalbi titretmez.   Pratiğe ge-
lelim: Sırf canlarını kurtarabilmek için evlerini 
yurtlarını terk edip topraklarımıza sığınan kitle-
lerin yaşadığı ıstıraplar karşısında kim gözünü 

yumabilir; hiçbir şey olmamış gibi davranabilir. 
Karşılaştığımız bu tür olumsuzlukları içimizden 
gelen bir yönelişle gidermek isteriz, en azından 
giderilmesini isteriz. İşte bu; insandaki iyilik 
etme duygusunun eseridir. 

“İyilik” ortak paydasından birleşen “ma’rûf” 
“ihsan” ve “birr”, kavramları ile bunların açılımı 
niteliğinde olan söylemler son noktada ahla-
kı/dini temsil eder. Dolayısıyla iyiliğin, hayatın 
bütününü ilahi iradeye uygun şekilde yaşamak 
olduğu söylenebilir. Bu bakış açısıyla,  iyilik 
piramidinin zemine basan en geniş yüzeyini 
iman oluşturur. Dinin hayata yansıyan bütün 
unsurları bu temel üzerine kuruludur. İyilik ol-
gusunun da kapsamı içinde yer aldığı ahlak ise 
piramidin doruk noktasını işgal eder. Nitekim 
Kur’an’ın iyilik tarifi, sırasıyla iman, infak, ibadet 
ve ahlak unsurlarını içermektedir.1 Yine Kur’an 
iyiliği kısaca “takva sahibi insanın davranışı”2 
şeklinde tarif eder. Takvanın, Allah’ın emir ve 
yasaklarını çiğnemekten sakınmak anlamına 
geldiği hatırlanacak olursa, iyi insan olmak için 
iyi Müslüman olmak; iyilik yapmış olmak için 
Müslümanca bir hayat yaşamak gerektiği anla-
şılır.

1  Bakara, 2/177.
2  Bakara,2/189.

Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

İYİLİK İNSANLIK SANATIDIR
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İyilik bir niteliktir, iyilik etmek ise bir eylem. 
Hem nitelik olarak, hem de eylem olarak iyilik 
Mutlak İyi’nin (Allah’ın) vergisidir. O’nun iyili-
ği insanlara sonsuz nimetler ve bu nimetlere 
başkalarını da ortak etme isteği şeklinde yansı-
maktadır. Allah ile kul arasındaki ilişkilerin kilit 
noktası ve İslami bilincin en önemli göstergesi 
olan şükür kavramı da burada devreye girer. Şü-
kür, verilen nimete misliyle karşılıkta bulunmak 
olduğuna göre İslami bakış açısıyla “niçin iyilik 
ederiz?” sorusunun cevabı şöyle alabilir: İyilik 
etmek, bize verilen nimetlerin diğer insanlara 
da ulaşmasında aracılıkta ederek “Allah’a güzel 
bir borç veren” kul olma ve böylece şükür bi-
lincine erişme isteğini karşılama eylemidir. “Al-
lah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap”3 
emri, iyilik faaliyetlerinin Mutlak İyi’ye, kulluk 
ölçülerinde cevabi bir bağlılık ve minnet anla-
mı taşıması gerektiğine işaret ediyor. Gerçekte 
şükür mekanizması içimizde kurulu olarak bize 
verilmiştir. Aynı şekilde iyilik gibi kötülüğün 
de cevheri içimizde, şifrelerimizde var. Şifrenin 
açılımı ise irademize bırakılmış. Eylemlerimizin 
iyi ya da kötü diye ayırımı bu yolla, iradenin 
kullanıldığı yöne, insanın tercihine göre yapılı-
yor. İyilik cevheri işletilmez ve paslanmaya terk 
edilirse Allah’a karşı nankörlük dediğimiz afete 
düşülmüş olur. Bu gerçekten hareketle diyebi-
liriz ki, hırs ve nefis gibi temel engelleri aşarak, 
insanların sıkıntılarını önemsemek, yüreklerde 
açılan merhamet çiçeklerini hemcinslerimizle 
paylaşmak bir sanattır; bir insanlık sanatıdır. 

Nefis ile şeytanın kötülüğü emretmeyi meslek 
edinmiş olmaları karşısında4 toplum içinde özel 
donanıma sahip bir kesim, iyiliğin aktif tutulup 
yaşatılması (emr bi’l-ma’rûf ve nehy anilmün-
ker) ile görevlendirilmiş, böylece iyilik yönelişi 

3  Kasas,28/77.
4  Yusuf, 12/53; Nur, 24/21.

kurumsal bir zemine oturtulmuştur: “Sizden, 
hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten 
men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa 
erenler onlardır.”5 Hz. Lokman Aleyhisselam’ın, 
oğluna  “İyiliği emret, kötülükten alıkoy”6 şek-
lindeki nasihati, bu görevin ifa edildiği sahnede 
yankılanan bir sadadır. Demek ki mümin insan, 
iyilik konusunda pasif ve bencil davranarak iyi-
lik mekanizmasını atıl bırakmayacak, öte yan-
dan bu bilinci hemcinslerine de yansıtacaktır. 

Mutluluk ve ruh dinginliği sağlayan bir kaynak 
olarak iyilik neredeyse “vermek”le eş değerde-
dir. Bir yetimin başını okşarken ona sevgi ve 
teselli verirsiniz. Doyurduğunuz aç bir hayvan 
kendisine sizden aldığının sadece iki yudum 
su olmadığını söyleyemezse de bunu hisseder. 
Birinin ayak üstü sorduğu adresi tarif ederken 

5  Âl-i İmrân, 3/104.
6  Lokman, 41/17.
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ona zaman ayırırsınız. Ancak vermek deyince 
ilk çağrışımımız maddi olur. Bir yoksulu giydi-
rirsiniz, borçluyu dardan kurtarırsınız, maddi 
imkânlarınızdan başkalarını yararlandırırsınız. 
Bunların her biri birer iyiliktir. İyiliklerin mut-
luluğumuza, insaniyetimize katkıları onların 
kalitesi oranında olur. Burada iyiliğin yürekten 
beslenmesi ve verirken alan kişi ile özdeşleşe-
bilmek gibi iki kalite belirleyicisi söz konusu-
dur. Gösteriş için iyilik etmek iyilik değil nifaktır. 
Siz olsaydınız dudak bükerek alacağınız bir şeyi 
iyilik adına vermek istemeniz de7 kendinizi ala-
nın yerine koyamadığınızı gösterir. Bu da iyili-
ğin niteliğine gölge düşürücü bir etkendir.  Zira 
“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcama-
dıkça iyiliğe asla erişemezsiniz.”8  İyiliğe erişe-
bilmek için iyilik yönelişi aktif tutulmalı, meleke 
hâline gelmelidir. Bunu başarabilen insan artık  
“üryan olana ‘elbisen nerede’ diye sormaz; evsi-
ze de ‘evinin başına ne geldi? diye.”9 Mademki 
acı ve ıstırap var ona düşen dindirmektir. Se-
bepler ise birer detaydan başka bir şey değildir. 
Bilir ki yaptığı iyiliği Allah bilmektedir. Zaten 
O’nun biliyor olması, iyilik yapmak için başka 
sebebe gerek bırakmaz. “O biliyor, mükâfatımı 
da o verir, başkasının ‘ne iyi!’ demesine ihtiya-
cım yok” anlayışı dinin “ihlas” diye tanımladığı 
“gerçek içtenlik” olgusunun meyvesidir. Bura-
da, verilen -her ne ise- verenin değil, Allah’ın-
dır, kendisi emanetçidir.  “Sağ eliyle verdiğini 
sol eli görmez”10 Bu sebeple iyilik yaptığı kimse 
karşısında bir ayrıcalığın sahibi değildir. Yaptı-
ğı iyiliği başa kakma düzeysizliğine düşmediği 
gibi iyiliği karşılığında teşekkür bile beklemez.11 
Başa kakmanın ilahi iltifattan mahrum kalma 
sebeplerinden biri olduğunu bilir.12 

7  Bakara, 2/267.
8  Âl-i İmran,3/92.
9  Halil Cibran, Ermiş [Kaknüs, 2007] s. 87-88
10  Müslim, Zekât, 309.  
11  İnsan, 76/9.  
12  Müslim, Îmân, 171.

İyilik yapmanın verdiği mutluluk gösterilen 
fedakârlığın sonucudur. Verirken varınızın iyi-
sinden vermeyi öğrenmiş iseniz maddi tutku-
larınızı bastırmış; maddi olan sizi değil, siz onu 
yönetmiş olursunuz. Bu başarının meyvesi de 
bağımlılıktan kurtulan iç dünyanızın yaşayaca-
ğı yüksek haz ve hürriyet atmosferi ile beslenen 
iyilik aktif bir ruh hâlidir.

İyiliğin toplumsal bir olgu olarak yaşanması 
hedefine ulaşmak için bireysellikten ve pasif 
konumdan kurtularak iş birliğine ve faaliyete 
girişmek gerekiyor.  “İyilik ve takva (Allah’a kar-
şı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama 
günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın”13 
ayeti bize bu mesajı iletiyor.  İyiliğin yaşanır 
hâlde olması için sergilenecek girişimler sözlü 
de olur. Kur’an’ın müminler hakkındaki “İyili-
ği emreder, kötülükten alıkoyarlar” şeklindeki 
nitelemesinde buna işaret vardır.14  Fakat unu-
tulmamalıdır ki İslami anlayışta eylemle des-
teklenmeyen söz, sadece “ağızlarla söylenmiş”15 
laftan ibarettir. Asıl olan iyiliği tavsiye edenin 
sahip olacağı ehliyettir. Buradaki ehliyet, baş-
kalarına telkin edilmesi gereken iyi olma ve 
iyilik etme özeliğinin, öncelikle tavsiye edende 
bulunması gerektiğini ifade ediyor. Kur’an’da 
dönemin Medine Yahudilerine yönelttiği “Siz 
kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emredi-
yorsunuz? (Yaptığınızın çirkinliğini) anlamıyor 
musunuz?”16  şeklindeki hitap Müslümanlar 
için de “sakın bunlar gibi olmayın”  anlamında 
dolaylı bir uyarı niteliğindedir. 

İyilik yeteneğini devre dışı bırakmak kötüye ve 
kötülüğe yol açar. Kötülüğün yüklediği nega-

13  Maide,5/2.
14  Tevbe,9/71.
15  Ahzab, 33/4.
16  Bakara,2/44.
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tif elektrikten, iç rahatsızlığından, vicdan aza-
bından kurtulmanın yolu da iyiliktir. Bu, insan 
ruhunun bir gerçeğidir. Nice hayır hizmetleri 
vardır ki, hassas yürekli, günah işlemez kişilerce 
ortaya çıkarılmış değillerdir. Yapılan yanlışlar ve 
günahlar sebebi ile hak ve hakikate verilen za-
rarları iyilik yoluyla telafi etme çaba ve niyetleri 
onları iyiliğe yöneltmiştir. Nitekim Peygambe-
rimiz (s.a.s.) insanın günahsız olamayacağı tes-
pitini yapar.17 Kur’an-ı Kerim de her nasılsa işle-
nen kötülüğü, peşinden yapılacak iyilikle telafi 
yoluna başvurmayı akıllı müminin davranışları 
arasında olarak zikreder18 ve bu gerçeği “şüp-
hesiz, iyilikler kötülükler giderir”19 ayetiyle hük-
me bağlar. Aynı gerçek Hz. Peygamber’in dilin-
den “Nerede olursan ol, Allah’a karşı gelmekten 
sakın. İşlediğin bir kötülükten sonra iyilik yap ki 
onu yok etsin”20 şeklinde ifadesini bulur. 

“Kötülüğü iyilikle yok etme”nin bir anlamı da 
yapılan kötülük ve haksızlığa karşı iyilikle kar-
şılık vermektir. Evet, bu zor bir iştir. Ham yü-
reklerimiz gördüğümüz kötülüğe isyan eder 
ve  “misliyle karşılık!” deyiverir. Oysa kör dürtü-
lere teslim olmaktan başka bir şey değildir bu. 
“Herkes” gibi davranmak yerine, iyilikle karşılık 
vermek zor ama kârlıdır. Hayatın içinde ruh ve 
nefis terbiyesi için etkili bir tekniktir bu. Böyle 
davranılması kişiler arasındaki düşmanlık duy-
gularının yok olmasını sağlayacaktır. Kur’an 
bu sonucu; “Bir de bakarsın ki seninle arasında 
düşmanlık bulunan kimse sıcak bir dost oluver-
miş”21 diye dikkatlere sunuyor. “Denedim ama 
karşılığı yine kötülük oldu” diyen kişi, iyilikle 
mukabelesindeki samimiyet derecesini göz-

17  İbn Mâce, Zühd, 30.
18  Ra’d,13/20-22.
19  Hûd, 11/114.
20  Tirmizi, Birr ve Sıla, 55.
21  Fussilet, 41/ 34.

den geçirmelidir. Acaba bunu yaparken Allah 
rızasını mı gözetmiştir, yoksa kuşa yem atan 
avcı gibi mi davranmıştır? Diyelim ki amacımız 
Allah’ın rızası idi, ama yine de kötülük görmek 
oldu; kazanan yine biz oluruz; Çünkü bütün 
varlığımızın nihai amacı Allah rızasıdır ve biz 
o uğurda somut bir adım daha atmış oluruz. 
Atasözümüzün tam yeridir: “İyilik yap denize 
at, balık bilmezse Hâlik bilir.” Dahası var: “İyiliğe 
iyilik her kişinin işidir, kötülüğe iyilik er kişinin 
işidir.” Mürüvvetimizi tahkim etmiş oluruz; bu 
az bir şey midir?

İmkân bulunduğu hâlde iyilik yapmayı ertele-
mek ahlaki açıdan riskli bir tutumdur. Her şey-
den önce kullanılmayan iyilik duygusu körelir, 
yok olmaya yüz tutar.  Daha da önemlisi iyilik 
yapma imkânı fiilen yitirilebilir. Fırsat varken 
onu değerlendirmek gerekir. Fırsat her zaman 
ele bulunmaz. “Sonra yaparım”cılık pişman 
eder. 

İyiliklerimiz kadar
     mutlu olma hakkımız vardır.





Küçüğümüze şefkat, 

büyüğümüze hürmet 

göstermeyen, iyilikleri 

emredip kötülüklerden 

sakındırmayan bizden 

değildir.

Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 257; 

Tirmizî, Birr ve sıla, 15

şefkattir
iyilikHer

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  OCAK - MART 2015



Varlığı anlamlı kılan değerler sisteminin nadide 
halkalarından biri olan iyilik, insanın benliğini 
süsleyen, ruhunu arındıran ve davranışlarını 
güzelleştiren niteliğiyle önce onu yaratılmışla-
rın en seçkini hâline getirir, sonra da toplum-
ların insan onurunu merkeze alan erdemli bir 
hayat inşa edebilmelerini sağlar. Bu anlamda 
iyilik, zihin, inanç, duygu ve davranışların tama-
mını kuşatan bir bütün olarak insan ve toplum 
hayatının katmanlarını şekillendiren özdür, ma-
yadır. 

“Hayır”, “ihsan” ve “ikram” gibi ifadelerle dili-
mizde yer bulan iyilik, insanın iyiye, güzele ve 
doğruya öncelik veren yönünü ifade eden fıtra-
tıyla ilişkilidir. Kur’an-ı Kerim, inancı, değerleri, 
ahlaki yapısı ve manevi varlığıyla iyilik sahibi 
insanları “salih”, “muhsin”, “sadık” gibi isimlerle 
zikrederken, Allah’ın verdiği maddi imkânları 
ihtiyaç sahipleriyle paylaşanları “infakta bulu-
nan”, “sadaka veren” gibi vasıflarla anmıştır. 

İyilik denildiğinde akla ilk gelen kavramlardan 
birisi olan “sadaka” ise sıklıkla maddi bir alana 
hapsedilerek anlaşıldığına şahit olduğumuz 
engin bir mefhumdur. Kur’an’ın ve Hz. Peygam-
ber’in en sık kullandığı kavramlardan biri olan 

sadaka, “sıdk” 
kökünden gelir 
ve doğruluğumuzun, 
dürüstlüğümüzün, sami-
miyetimizin ve Yaratan’a karşı 
sadakatimizin davranışlarımıza ak-
setmesi anlamını taşır. Dolayısıyla iyilik, 
bir yönüyle Allah’a sadakatin belirtisi, diğer 
yönüyle ona güçlü bir şekilde bağlanmanın ge-
reği, bir başka yönüyle de birbirine bağlı, birlik 
ve dirlik içindeki sadıklardan oluşan ümmetin 
ihtiyacıdır. 

İslam dininin iyilik anlayışı, insanın her türlü 
niyet, istek, söz ve davranışında kendini bula-
bilen, maddi imkânlarla yahut bedensel güç ve 
kabiliyetlerle sınırlanamayan, geniş bir evrene 
sahiptir. En özlü anlamıyla dinin varlık nedeni, 
insanlığı iyiye ve iyiliğe davettir. Müslüman’ın 
temel görevi ise hayatın tamamını bir iyilik ala-
nı olarak görmek ve insanları iyilik yolculuğuna 
seferber etmektir. Hz. Peygamber’in “Her iyilik 
sadakadır.”1 hadis-i şerifini ve Kur’an-ı Kerim’in 
“Aranızda insanları iyiliğe davet eden, onlara iyi-
1  Ebu Davud, Edeb, 60.
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liği emreden ve onları çirkinliklerden uzaklaştıran 
bir topluluk bulunsun.”2 emrini bu doğrultuda 
yorumlamak yerinde olacaktır. Dolayısıyla iyi-
lik, farklı şekil ve renklerde de olsa Müslüman’ın 
hayatında daima var olması beklenen bir olgu-
dur. Şimdi iyiliğin anlam dünyasına dair farklı 
açılımlara kısaca değinelim.

İyilik hayırda yarışmaktır

Varlık dünyasına geldiğinden beri insanoğlu-
nun hikâyesi, iki yoldan birinde olmakla ilgili-
dir: Şükredenlerin yolunda ya da kadir kıymet 
2  Âl-i İmrân 3/104.

bilmezlerin yolunda. Cenab-ı Hak buyurur ki, 

“İnsanı (ömür boyu yürüyeceği)  bir yola koyduk. 

O, bu yolu şükrederek veya nankörlük ederek yü-

rür.”3 Kendisine iyilik ve erdem yolunu seçenler, 

“iyilik yarışına girip bu konuda öncülük ederler.”4 

Allah (c.c.) iyilik için yola revan olanları bir yan-

dan, “Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın!”5 diye 

teşvik ederken, diğer yandan da daima dua 

makamında kalıp; “Ey mülkün sahibi olan Al-

lah’ım! Mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çe-

ker alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. 

Hayır senin elindedir. Senin kudretin her şeyden 

yücedir.”6 yakarışıyla iyiliği tevazu içinde arzula-

mayı onlara öğretir.
3  İnsan, 76/3.
4  Mü’minûn, 23/61.
5  Bakara 2/148
6  Âl-i İmrân, 3/26
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İyilik yolcusu, Allah’a ait olup da emaneten ken-
disine teslim edilen mülkü, fakirin, yetimin, du-
lun ve yoksulun tebessümüne vesile kılmakla, 
mülkün gerçek sahibine şükrünü eda etmenin 
huzurunu yaşar. İhtiyaç duyduğu hâlde yardım 
isteyemediği için ezilen, incinen, horlanan ga-
riplerin sofrasına aş sunmak, onun için sadece 
varlığın sahibine hamd etmektir. Çünkü iyilik 
yolcusu, “yaptığı her iyiliği Allah’ın en güzel şe-
kilde bildiğini”7 idrak eder, bu idrakle umut ve 
huzur bulur.

Hayırda yarışmaya, iyilikte öncü olmaya niyet-
lenen yolcu bilir ki, kalb-i selim ile ortaya konan 
her amel, hatta fiiliyata geçirilememiş iyi niyet 
dahi sevaba medardır. Yeter ki yüreği iyilik için 
çarpsın! Darlık ya da bolluk, azlık ya da çokluk, 
açlık ya da tokluk… Her hâlükârda hayat onun 
için hayır pınarıdır. Bu durumu Efendimiz (s.a.s.) 
şöyle anlatır: “Müminin işi ne hoş! Onun bütün iş-
leri hayırlı ve kazançlıdır. Bu duruma müminden 
başka hiç kimsede rastlanmaz. Mümin bir nime-
te nail olduğunda şükrederse, bu onun için hayır 
olur. Darlık ve sıkıntıya düştüğünde sabrederse, 
bu da onu için hayır olur.”8 

İyilik sınanmaktır

Allah, sahip olduğu erdemleri fark edebilmesi 
için insana okumayı emretmiş, ilk Kur’an aye-
tinde ona yaratılışını hatırlatmış, ardından da 
mutlak anlamda ikram ve kerem sahibinin ken-
disi olduğunu vurgulamıştır.9 Okumayı ve anla-
mayı öğrendikten sonra insan, hayatı boyunca 
Allah’ın kendisine en büyük ikramı olan aklını 
ve kalbini iyi ya da kötü olma yolunda kullanır. 
Bu zihinsel ve duygusal çabanın insan ve top-
lum hayatına yansıyan tarafı ise insanın kerem 
7  Bakara, 2/273
8  Müslim, Zühd ve rekâik, 64.
9  Alak, 96/1-3.

sahibi Allah (c.c.) tarafından bahşedilen maddi 
imkânları ve bedensel yeterlikleri iyilik yolunca 
kullanmak ya da bencilce tüketmek konusunda 
sınanmasıdır. “Mallar ve evlatlar, dünya hayatı-
nın süsüdür. Baki kalacak iyi ameller ise Rabbinin 
katında, sevap olarak da ümit olarak da daha ha-
yırlıdır.”10 “Mallarınız ve çocuklarınız imtihandır. 
Allah katında ise büyük mükâfat vardır.”11 

İmtihan; arınmak, durulmak, kirlerinden kur-
tulmak, şeffaf ve berrak hâle gelmektir. Altın 
veya gümüş gibi kıymetli madenleri tortuların-
dan ayırmak için yapılan arıtma işlemine “fitne/
imtihan” denir.12 Allah (c.c.) sergiledikleri iyilik 
örnekleri aracılığıyla mümin kullarını arındırır, 
temizler, hakikati ve varlığı idrak etmelerine 
engel olan kir ve tortuları kalplerinden uzaklaş-
tırır. İyilik yolcuları, “Allah’ın, gönüllerini takvaya 
elverişli hâle getirdiği”13 kimselerdir. Benzer bir 
hâli en önemli iyilik araçlarından olan zekât ve 
sadakanın mallarımızı ve benliğimizi arındır-
masıyla ilgili ayette de görmek mümkündür: 
“Ey Peygamber, onların mallarından onları te-
mizleyen ve arındıran sadakayı al ve onlara dua 
et. Çünkü senin duan onlar için rahmet ve vakar 
vesilesidir.”14 

Kendisini tanrılaştıran insan için iyilik bir hayati 
bir önem taşımadığı gibi “imtihan”ın karşılığı da 
yoktur. Kendini her şeyin maliki ve sahibi kabul 
eden bu karakter, sadece çağımız insanında 
somutlaşmış da değildir. Kur’an’ın bizlere ak-
tardığı geçmiş toplum olaylarına bakıldığında, 
insanın kendisini merkeze aldığı, başkalarının 
mahrumiyetlerini giderme çabasını lüzumsuz 
gördüğü ve kendi refahını hayatın odağı hâ-
10  Kehf 18/46.
11  Enfâl, 8/28.
12  Bkz. İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, “m-h-n” md. 
13  Bkz. Hucurât, 49/3. 
14  Tevbe, 9/103.
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line getirdiği15 zamanların daima yaşandığı 
görülecektir. Kur’an, insanın iyilik imtihanını 
kaybettiği ve paylaşma duygusu yerine ben-
cilliği koyduğu dönemlerin nasıl felaketlerle 
anıldığını çarpıcı şekilde bizlere anlatırken, 
çağımızın içinde boğulmaya yüz tuttuğu vur-
dumduymazlık ve iyilik yoksunluğuna karşı 
da bizleri uyarmaktadır: “Örttüğünde geceye, 
aydınlattığında gündüze, Allah’ın erkeği ve ka-
dını yaratmasına yemin olsun ki, davranışlarınız 
farklı farklıdır. Kim iyilikte bulunur, takva sahibi 
olur ve iyiliğe sadık kalırsa, ona iyiliği ve cenneti 
kolaylaştırırız. Kim de cimrilik yapar, kendini üs-
tün görür ve iyi olanı inkar ederse, ona da zorluğu 
ve cehennemi kolaylaştırırız.”16 

İyilik samimiyettir

İyilikle imtihan veya iyiliğin imtihanı aynı za-
manda iyilik yapmış olma hâlinin getirdiği 
mutluluğu kontrol altında tutmayı gerekli kı-
lar. Riya, üstünlük taslama, ihtiyaç sahibini hor 
görme, başa kakma, bilinsin ve duyulsun diye 
iyilikte bulunma gibi hâlleri iyilik ahlakı kabul 
etmez. Veren elin alan elden üstünlüğü, muh-
taca yardımcı olan kişinin aynı zamanda tevazu 
ve şükür ile kuşanmasındadır. O, iyilikte bulun-
duğu insanı kendisi için bir rahmet vesilesi ola-
rak görür; hayır ve ikramın ardından sözle bile 
karşılık beklemenin infak ahlakına aykırı oldu-
ğunu bilir. 

İyilik yaptığı kişiyi kendi canı gibi bilmelidir 
gerçek iyilik sahibi. Kendini onun yerine koya-
bilmeli, ona samimi davranmalı, hoşa giden, 
güzel ve kıymetli varlıklarını iyilik yolunda kul-
lanmalıdır. “Sevdiğiniz şeylerden paylaşmadıkça 
iyiliğe eremezsiniz.”, “Onlar, sevdikleri yiyecekler-
15  Bkz. Hûd, 11/87.
16  Leyl, 92/1-10.

den yoksullara, yetimlere ve esirlere ikram eder, 
bizler sadece Allah’ın rızası için sizlere ikramda 
bulunuyoruz, kesinlikle bir karşılık yahut teşekkür 
beklentisi içinde değiliz derler.”17 âyet-i kerime-
leri, iyiliğin gönülsüz yapılan bir davranıştan 
ziyade muhabbet ve samimiyetle güzelleşen 
bir tutum ve anlayış biçimi olması gerektiğini 
hatırlatır. 

İçtenlikle yapılan iyilik sadece iyilik göreni de-
ğil, aynı zamanda iyilikte bulunanı da samimi-
yetin huzur, rahmet ve eman iklimine erdirir. 
Gösteriş ve riyanın kirlerine boğulmuş iyilikler 
ise maddi ve manevi anlamda hiçlik, korku, 
yokluk ve derin bir pişmanlıktır. “Mallarını Allah 
yolunda paylaştıktan sonra başa kakmayan ve 
gönül incitmeyenlerin, Rableri katında mükâfat-
ları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülme-
yeceklerdir de. Güzel söz ve bağışlama, peşi sıra 
gönül kırgınlığı olan sadakadan daha hayırlıdır. 
Allah kimseye ihtiyaç duymaz, halimdir. Ey iman 
edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâl-
de insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan 
kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül 
kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin du-
rumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz 
kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bırak-
tığı bir kayanın durumu gibidir. Bu tür kimseler 
kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler.”18

İyilik, kardeşlik ve paylaşmadır

Sahip olduğu mal ve imkânları hiç durmadan 
artırmak, çok daha fazlasını elde etmek için 
çabalamak, elde ettikleriyle övünmek ve pay-
laşmaksızın biriktirmek insanı bencilleştirerek 
toplumun dışına iten hastalıklardandır. İnsa-
noğlu, Peygamber Efendimizin ifadesiyle, “te-
17  İnsan, 76/8-9.
18  Bakara, 2/262-263.
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vazu gösterdikçe yücelir, verdikçe berekete eri-
şir.”19 Bencilliği ve cimriliği toplumun birbiriyle 
kurması gereken sıcak ilişkilere engel olarak 
gören Kerîm Kitabımız da ensârın muhacirlere 
sunduğu, paylaşarak iyiliğe erme ahlakını biz-
lere örnek vermektedir: “Onlar, kendi ihtiyaçları 
bulunmasına karşın, muhtaç kimseleri kendileri-
ne tercih ederler. Her kim bencillik ve cimrilikten 
kaçınırsa, işte onlardır kurtulanlar.”20 

İyilik ve paylaşmak kardeşliği ve samimiyeti 
inşa ederken; bencillik ve cimrilik zulmü, ada-
letsizliği, çatışma ve savaşı besler. Hazzını ha-
yatın odağı haline getiren insan, esasen sadece 
bulunduğu toplumu imha edip parçalamakla 
kalmaz, aynı zamanda kendi fıtratını da ben-
cilliğin karanlığında zulme uğratır. Sevgili Pey-
gamberimiz bu hususta şöyle buyurur: “Zulüm-
den sakının. Çünkü zulüm, kıyamet gününde 
karanlık üstüne karanlıktır. Cimrilikten sakının. 
Çünkü bencilik ve cimrilik sizden öncelileri he-
lak etti, birbirlerinin kanlarını dökmeye sevk 
etti, birbirlerinin hukukunu ihlal ettiler.”21 

Peygamberimiz (s.a.s.) ve onun sevgili arkadaş-
ları, birbirini katleden, hukuk tanımayan, zulmü 
sıradanlaştıran, ekmeğin ve aşın sadece varlıklı 
kimselerin arasında dönüp durduğu, kısacası 
her karesine kötülüğün damgasını vurduğu ca-
hiliye çağını, birbirine muhabbet ve merhamet 
duygularıyla davranan, öldürmek yerine yaşat-
mayı tercih eden, adaleti ve hakkaniyeti yay-
mak için mücadele eden, ekmeği ve aşı komşu-
su için önceleyen bir iyilik çağına, saadet asrına 
dönüştürdüler. Ashab-ı kiramın her biri, iyilikte, 
ikramda ve paylaşmada insanlara öncü oldular. 
Sahabe hayatına dair eserler onların kardeşlik, 
19  Müslim, Birr ve sıla. 69. 
20  Haşr, 59/9. Ayrıca Teğâbûn 64/16; “Nefsinin cimriliğinden korunanlardır 

kurtuluşa erenler”. 
21  Müslim, Birr ve Sıla, 56.

cömertlik, fedakârlık ve iyilik hikâyeleriyle süs-
lendi. 

İyilik yaşamak ve yaşatmaktır

Belirli bir zamana ve mekâna sığdırılmış insan 
hayatı, belirlenen vaktin gelmesiyle sona erer. 
İyilik, insanı ölümün yokluk olduğu duygusun-
dan kurtaran ve bedenin ölmesinden sonra 
bile feyzin ve bereketin yaşamasını sağlayan 
muazzam bir imkândır. İslam medeniyetinin 
yapı taşlarından biri olan vakıf kültürünü, kalıcı 
iyilik anlayışına ve insanın ölümünden sonra da 
iyilikleriyle yaşamasına en iyi örnek olarak gös-
termek mümkündür. Sevgili Peygamberimiz bu 
kalıcılığı anlatırken; “İnsan öldüğü zaman amel 
defteri kapanır ancak şu üç durumda (kişinin) 
defteri kapanmaz: Hayrı devam eden kalıcı bir 
sadaka (vakıf ), kendisinden istifade edilen ilim 
ve kendisine dua eden salih bir evlat.”22 buyur-
muşlardır.

İslam âlimleri iyiliğe öncülük edenlerin, hayır ve 
sıdk yolunda attıkları adımların levh-i mahfuz-
da kalıcı şekilde kaydedileceğini ve iyilik öncü-
lerinin, açtıkları yolda yürüyen başka insanların 
sevabından da nasip alacaklarını düşünürler. 
“Ölüleri biz diriltiriz. İnsanların (yaşamları sıra-
sında) yaptıklarını ve geride bıraktıkları eserlerini 
yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta kaydettik.”23 
ayetini yorumlayan Kur’an âlimleri; insanın ya-
şadığı hayat boyunca iyilik ve güzellik yolunda 
attığı adımların geride iz bırakacağını ve bu iz-
lerin yazılacağını ifade etmişlerdir.

Medine’de Mescid-i Nebevi’den uzak bir ma-
hallede yaşayan Seleme oğulları, evlerini mes-
cide yakın bir yere taşımak isteyince Sevgili 
22  Tirmizi, Ahkâm, 36.
23  Yâsin, 36/12.
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Peygamberimiz, “Bulunduğunuz yerden taşın-
mayın. Oradan mescide gelinceye kadar attığı-
nız adımları hesaba katmaz mısınız ey Seleme 
oğulları!” buyurmuşlardır.24 Müfessir İbn Kesîr, 
bu ayeti izah ederken, Sevgili Peygamberimizin 
şu hadis-i şeriflerini ayetin anlamını bütünleyici 
olarak rivayet etmiştir: “Her kim, İslâm dini içeri-
sinde güzel bir yol, gelenek başlatırsa, o kimseye 
yaptığı işin mükâfatı ve peşi sıra aynı iyiliği sür-
dürenlerin ecri vardır. Üstelik o yolu sürdürenlerin 
sevaplarından herhangi bir eksilme de olmaz.”.25 

İyilik yolunu seçenler, yaptıkları maddi ve ma-
nevi iyilik yatırımlarıyla hem kendi hayatlarını 
ve yaşadıkları toplumların düzenini inşa ve ihya 
eder hem de peşleri sıra yaşayan insanları ve 
toplumları hayata bağlarlar. İyiliği geleneksel-
leştirerek nesillere miras bırakanlar, insanlığın 
yarınına da hayat verirler. Her insan öldükten 
sonra da yaşamayı ve iyilikle insanlığı yaşatma-
yı hedeflemeli ve insan, “yarın için neler biriktir-
diğine bakmalıdır.”26

Sevgili Peygamberimiz ve onun seçkin arkadaş-
ları, sahip oldukları kıt imkânlara rağmen iyilik 
yolculuğuna öncülük ettiler. Resûl-i Ekrem, 
Medine’deki bazı arazilerinden başka Fedek ve 
Hayber hisselerinin bir kısmını da kalıcı sadaka 
hâline getirmişti. Hz. Ömer, Hayber’deki değerli 
bir arazisini Resûl-i Ekrem’in, “aslını alıkoy, geli-
riyle iyilik yap” yolundaki tavsiyesine uyup ih-
tiyaç sahiplerine bağışlamış, Hz. Osman ve Hz. 
Ali satın aldıkları su kuyusu ve kaynağını ihtiyaç 
sahiplerine tahsis etmişti. Diğer sahâbîler de ev 
ve arsa gibi mülklerini vakıf hâline getirmişler-
di. Câbir b. Abdullah, muhacir ve ensardan mal 
24  Bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, 10/430-431, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 

1992.
25  Müslim, Zekât, 69. İbn Kesîr, Tefsiru Kur’ani’l-Azîm, Daru’l-Kutubi’l-İh-

yâil-Arabiyye, ts. 3/565.
26  Haşr, 59/18.

sahibi olup da vakıf yapmamış bir kimseyi bil-
mediğini ifade etmiştir.27

İyilik berekettir

İyilik yolculuğu, birbirinin yüzüne bakarken 
esenliği ve bereketi dileyenleri mübarek yol-
culuğudur. Mümin, tanıdığı yahut tanımadığı 
insanlarla karşılaştığında onlara selam ve bere-
ket dilemekle her gün başlar iyilik yolculuğuna. 
İyiliğin etrafında oluşan atmosfer, bir yanıyla 
insanın gönül dünyasına sekinet, refah ve ge-
nişlik sunarken diğer yönüyle de insanın sıhha-
tini, maddi imkânlarını, elde ettiklerini, paylaş-
tıklarını ve iyilik uğrunda harcadıklarını artırır, 
değerli kılar. 

İnsanlığın vazgeçilmez değerlerinden olan hak 
ve adalet yerine maddiyat ve menfaati koyan, 
haklı olanın üstünlüğü yerine üstünlerin haklılı-
ğı temelinde şekillenen çağımız insanı, paylaş-
manın ve infakın meydana getireceği bereketi 
hayatından ne kadar da uzaklaştırmıştır! Oysa 
iyi insan olmak ve iyilikte yarışmak üzerine 
kurulu İslam medeniyeti, iyilik uğruna elden 
çıkarılanları eksilme olarak kabul etmez. İnfak 
etmek matematiksel olarak elden bir şeylerin 
çıkması anlamına gelse de hakikatte gönle, 
kalbe, aileye, yuvaya ve topluma nice bereket 
tohumları saçar: “Mallarını Allah yolunda harca-
yanların, yedi başak bitiren ve her başağında yüz 
tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine 
kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla 
bilendir.”28 Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ise iyiliğin be-
reket kapılarını açtığını şöyle anlatır: “Kim helal 
kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse -ki 
Allah sadece helal olanı kabul eder- Allah o sada-
kayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu 
27  Hacı Mehmet Günay, “Vakıf”, DİA, 42/476.
28  Bakara, 2/261. 



82

MAKALE

sahibi için, sizden birinizin tayını yetiştirdiği gibi 
(özenle) dağ gibi olana kadar büyütür, bereket-
lendirir. Öyle ki lokma büyüklüğündeki bir sa-
dakanın sevabı Uhut Dağı kadar oluverir.”29 

İyilik aynı zamanda Allah’a derinden şükretme-
nin yollarından biridir demiştik. Allah’ın bizlere 
emanet ettiklerine şükrettikçe O da bereketini 
bollaştırır. Şükrettikçe çoğalan nimet,30 pay-
laştıkça ve bölüştükçe insana yaşama sevinci 
aşılar. Her günün sabahında melekler, iyiliği 
paylaşanlar için hayır ve bereket duasında bu-
lunur.31 Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar 
zulmetmez. Çok küçük de olsa yapılan iyiliğin 
sevabını kat kat arttırır ve kendi katından bü-
yük mükâfatlar bahşeder.32

29  Buhârî, Zekât, 8; Tirmizî, Zekât, 28.
30  İbrahim, 14/7
31  Bkz. en-Nevevi, Riyâzü’s-Sâlihîn, 2/10-12. 
32  Bkz. Nisâ, 4/40.

İyilik arınmadır

Günlük hayatın meşgaleleriyle bedensel olarak 
tükenen, zihinsel ve duygusal olarak keşmekeş 
yaşayan insan, vaktin duraklarında durmaya, 
dinlenmeye, arınmaya, kendisini yeniden inşa 
etmeye ihtiyaç duyar. İyilik, anın ve mekânın 
içinde kaybolmakla yüz yüze kalan benlikle-
rimize dokunarak bizlere eşref-i mahlûkat ol-
duğumuzu hatırlatır. Bizleri onarır, besler, ma-
neviyatımızı güçlendirir. Kimi zaman abdest, 
namaz, oruç ve dua gibi ibadetler kimi zaman 
da güler yüz, emek ve tecrübe paylaşımı, yaş-
lıya, engelliye, dula, yetime destek gibi sosyal 
faaliyetler ruhumuzu beyaz bir tülbent gibi sü-
zer. “İnsanları Allah’a davet eden, salih ameller iş-
leyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha 
güzel sözlü kim olabilir? İyilikle çirkinlik asla bir 
olamaz. Sen hep en iyi olanıyla karşılık ver. Bir 
de bakarsın ki aranızda düşmanlık bulunan kim-
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se, âdeta akraban ve yakın dostun olmuştur.”33 
“Şüphesiz ki iyilikler, günahları siler götürür.”34 

Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in iyiliğe dair vur-
guları, iyiliğin hem içe dönük, hem de dışa dö-
nük boyutlarını gösterir. İyilik yapabilmek için 
salih kul olmak gerekirken, salih kulun manevi 
hayatını zenginleştirmek ve benliğini arındır-
mak için de iyilikle hemhâl olması lüzumludur. 
Kur’an’da yer verilen “Güzel sözler ancak Allah’a 
yükselir. Güzel sözü de, iyi davranışlar yükseltir.”35 
ayet-i kerimesi, iyiliğin salih insanların söz ve 
davranışlarına değer katan yönüne işaret et-
mektedir.

Yeryüzünde hüzün ve elemi her gün tadan 
mazlum milletlerin acılarına bigâne kalanların 
gönül huzuruna ermeleri beklenemez. İnan-
dığı değerler doğrultusunda her türlü ihtiyaç 
sahibinin elinden tutmayı bir erdem olarak be-
nimseyenler ise yaşamanın ve yaşatmanın de-
ğerini fark ederek maneviyatlarını inşa ederler. 

Türkiye Diyanet Vakfı ve iyilik 
medeniyeti

Mekke’de başlayıp Medine’de kurumsallaşan 
İslam Medeniyeti, hayır ve iyilik hareketini vakıf 
kültürü çerçevesinde asırlar boyu yaşatmış, hiz-
met ekseni ve hitap ettiği alan itibariyle vakıflar 
neredeyse toplumun tüm katmanlarını etkile-
yen faaliyetler üretmişlerdir. 

Türkiye Diyanet Vakfı, yarım asrı bulan hikâye-
siyle ülkemizde ve yedi kıtada insanları iyilik 
yolculuğuna davet ederken, bu hayır yarışına 
katılarak, iyilik ahlakına bürünenlerin oluştur-
duğu bereket atmosferi mazlum ve muhtaç 
milletlerin umuduna vesile olmaktadır. Vakıf, 
33  Fussilet, 41/34.
34  Hûd, 11/114.
35  Fâtır, 35/9.

ortaya koyduğu faaliyetlerle İslam’ın iyilik ve 
yardımlaşma geleneğinin örneklerini insanlı-
ğın dikkatine sunarken, iyilik gönüllülerine de 
mağfiret ve esenlik yurduna koşabilmeleri için 
kapılar açmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı, dünyayı kuşatan gün-
cel sorunları ve sorunların sebep olduğu kırıl-
maları hafifletmek için iyilik eksenini yeniden 
gözden geçirerek kalıcı faaliyetlerle toplumsal 
sorunları etkili bir şekilde çözebilme anlayışını 
sahiplenmiştir. Olaylar yaşandıktan sonra acı-
ları gidermekle meşgul olmanın geçici çözüm-
lerin ötesine geçemediği, milletlerin tefrika ve 
çatışmalarına vesile olan sebeplerin önceden 
tespit ederek azaltmak ve gidermek gerektiği 
muhakkaktır. Bu anlamda; bir yandan muh-
taçların yemek, aş, sağlık, ısınma ve barınak 
gibi acil ihtiyaç ve beklentilerini karşılamakla 
meşgul olan Diyanet Vakfı gönüllüleri,  diğer 
yandan ilim, eğitim, kültür, sanat, dinî yapı-
lar ve kurumlar konusunda dünyanın dört bir 
yanında hayata geçirdikleri yatırımlarla ve ön-
cülük ettikleri sosyal sorumluluk projeleriyle36 
insanlığın geleceğini iyilik ekseninde yeniden 
inşa etmek için emek vermektedir. Bu, TDV gö-
nüllüleri tarafından dinî, vicdanî ve insanî bir 
sorumluluk olarak kabul edilmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfının kuruluşundan itiba-
ren, onu şefkatle sahiplenen, koruyan, kolla-
yan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ve Vakıf 
görevlilerinin yanı sıra, sayıları her geçen gün 
artan vakıf gönüllülerinin el birliğiyle sahiplen-
dikleri bu iyilik yolculuğunun, yeni ekseniyle 
rahmet ve berekete vesile olması, hem Diya-
net İşleri Başkanlığının milletimiz ve insanlık 
nezdinde üstlendiği sorumluluğu daha değerli 
kılacak, hem de iyilik ve hayır tohumlarının ge-
leceğimize taşıyacağı örnekler, vakıf ve iyilik 
medeniyetinin yaşamasına vesile olacaktır.
36  Bkz. Türkiye Diyanet Vakfı, Hizmette 40 Yıl, Ankara, ts. Sh. 11-44
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ederse komşusuna iyilik etsin!

Müslim, Îman, 77

komşusunu gözetmektir
iyilikHer
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Yeryüzünde insanoğlunun tarihi kadar eskidir 
iyi ile kötünün mücadelesi. Çünkü varoluş ve 
yaradılışın hikmeti iyilerle kötüleri, verecekleri 
imtihan sonrası ortaya çıkarmaktır.

Yüce Yaradan, yeryüzünde insanı saptıran şey-
tan ve nefsin kışkırtmasıyla ilk kanın dökülmesi 

ve sonrası devam eden kötülüklerle nasıl mü-
cadele edilmesi gerektiğini, gönderdiği Pey-
gamberler ve kitaplarla insanoğluna öğretti. O 
gün bugündür insanoğlu hür iradesiyle bu ikisi 
arasında tercihler yaparak ilerledi, kimi iyiden 
yana tavır aldı kimi de kötüden yana; kimi de 
iyi ile kötü arasında kayboldu.

Mustafa TUTKUN
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yrd.

İYİLİK EGEMEN OLUNCAYA KADAR
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İyiden yana olanlar, Peygamberlerin ve kutsal 
kitapların kendilerine öğrettiklerini yeryüzüne 
hakim kılmak ve yeryüzünde iyiliğin hâkim ol-
masını sağlamak için çeşitli mücadeleler verdi-
ler. 

“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirme-
niz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, 
Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, pey-
gamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) 
yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışla-
ra, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, 
namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman 
sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş 
zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu 
vasıfları taşıyanlardır. Müttakiler ancak onlardır!” 
(Bakara 177)

İslam medeniyetinde ise bu mücadele, kurulan 
binlerce vakıfla kurumsallaştı, günümüze kadar 
devam etti. Bugün farklı isimlerde karşımıza çı-

kan bu müesseseler sayesinde dünyanın dört 
bir yanına iyilik götürülüyor. Bu maksatla kurul-
muş önemli kurumlardan biri olan Türkiye Di-
yanet Vakfı, 40 yıldır yaptığı çalışmalarla birçok 
iyiliğe öncülük etti. 

Değişen dünya dengeleri ve ülkemizin yeni viz-
yonu ile kendini baştan aşağı yenileyen Türkiye 
Diyanet Vakfı,  “Yedi Kıtada insanlığın hizme-
tinde” vizyonu ile “Yeryüzünde iyiliğin egemen 
olması için insanlara ve bu yolda çaba sarf eden 
kurumlara maddi ve manevi destek olmak” mis-
yonunu benimsedi.

Son yıllarda yaptığı atılımlarla adından sürekli 
bahsettiren Vakfımız, 102 farklı ülkede ve ülke-
mizin 996 noktasında eğitimden insani yardı-
ma, din hizmetlerinden dini yapıların inşasına 
varıncaya kadar iyiliği yeryüzünde egemen kı-
lacak birçok faaliyeti yürütmektedir.

Milletimizin tarih içindeki müstesna duruşunu 
temsil eden Vakfımız; din, dil, ırk, mezhep ve 
cinsiyet ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sür-
dürürken, toplumun her kesimini kucaklayarak 
halkımızın güvenini kazanmış öncü kuruluşlar-
dan biridir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile olan işbirliği ve Dev-
let kurumları ile olan yakın koordinasyonu da 
Vakfımızın etki alanını ve gücünü artırarak onu 
uluslararası bir iyilik hareketine dönüşmüştür.

Bundan sonra atılacak stratejik adımlarla Vakfı-
mız dünya çapında örnek alınan ve lider kabul 
edilen bir kurum olarak yoluna devam edecek-
tir.





İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, 

kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz...

İsra, 17/7

merhamettir
iyilikHer
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“Suvardı Âlemi Dest-i Muhammedle 
Cevâdullah…”

“Su hayattır” vecîzesi yanında, Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in “En faziletli sadaka, su vermektir” tav-
siyesine uyan müminler, insanların kullanımına 
suyu ulaştırma hususunda büyük gayret gös-
termişlerdir. 

Sahâbîden, Sa’d b. Ubâde (r.a.) cömertliği ile 
maruf idi. Bu yönüyle Hz. Peygamber (sav)’in 
övgüsüne de mazhar olmuştur. Kendisinin, 
“Allahım, bana cömertlik yapabileceğim mal 
ver” diye dua ettiği rivayet olunur. Validesi ve-
fat edince, Peygamber Efendimize gelerek, an-
nesi adına nasıl bir hayır yapabileceğini sordu. 
Efendimiz, ona: “Su sadakası iyidir, zira sadaka 
vermek, Cenâb-ı Hakk’ın gazabını yumuşatır; 
İnsanı azaptan kurtarır. Eceli gelmemiş olan 
hastanın şifa bulmasına sebep olur.” Buyurdu-
lar. Bunun üzerine Sa’d b. Ubâde, “Sikâye-i âl-i 
Sa’d” adı verilen kuyuyu açtırarak bütün Müslü-
manların istifadesine sunmuştur. 

Abbasi sultanlarından Harun Reşid’in hanımı 
Zübeyde, VIII. asırda kendi adıyla anılan suyol-
larını inşa ettirdi. Mekke-i Mükerreme’ye Ha-
neyn tarafından su getirtir. Bu suyu yaptırdığı 

su yolları ile Arafat ve Müzdelife’ye kadar ulaştı-
rır. Bu hayır için büyük meblağları sırf hayır için 
sarf eder. Bu hizmetinden hacılar yanında Mek-
ke ahalisi de istifade eder. 

Zamanla tahrip olan, kullanılamayacak hale ge-
len “Ayn Zübeyde” suyolu, Osmanlı döneminde 
Kânuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sul-
tan tarafından, adına kurdurduğu bir vakıf ara-
cılığıyla tamir ettirilir. Suyolu kullanılmaz hâle 
geldiğinde, Mekke Emiri durumu Osmanlı dev-
let merkezine bir raporla bildirir. Kanuni Sultan 
Süleyman, bir heyete masrafı tespit ettirir. Bun-
dan sonra Kanuni’nin kızı Mihrimah Sultan dev-
reye girerek, bu suyolunu, kurmuş olduğu vakıf 
aracılığıyla tamir ettirir. 

Sultanlar, Valide Sultanlar, Sadrazamlar, devle-
tin ileri gelenleri ve imkân sahibi herkes, suyu 
insanlara ulaştırma ve sunma konusunda elle-
rinden gelen her türlü gayreti göstermişlerdir. 

Osmanlı’da su kültürünün izlerini, hüküm sür-
düğü her yerde görmek mümkündür. Pâyitaht 
olan İstanbul, bu konuda zengin bir mirası göz 
önüne sermektedir. Osmanlı su yapılarını bent-
ler, suyolları, maksemler, su terazileri, şadırvan, 
kuyu, çeşme ve sebiller oluşturmaktadır. Bu ya-
pıların çoğunda kitabeleri bulunmaktadır. 

Doç. Dr. Süleyman BERK
Yalova Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Fotoğraflar: Mustafa Yılmaz
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Şüphesiz, önemli su yapılarından olan ve suyun 
kullanıma sunulduğu çeşme ve sebiller, gerek 
mimari gerekse yazı sanatının önemli yapıları-
dır. Bugün, İstanbul’da bulunan binden fazla su 
yapısı, sadece yazı sanatı bakımından incelen-
diğinde önemli sonuçlar elde edilebilir. Devri-
nin özelliğini yansıtan mimari üslûp yanında, 
ayetler, hadisler, zamanının önemli şairlerinin 
elinden çıkmış manzum metinler, aynı titizlikle 
devrin hattatlarına yazdırıldığında, suyun gü-
zelliğine uygun nadide eserler ortaya çıkmıştır. 

İstanbul’da, görülebilecek su eserlerinden: Top-
kapı Sarayı Bâb-ı Hümâyun önünde bulunan 
III. Ahmed Çeşmesi, Tophane Meydan Çeşmesi, 
Üsküdar Gülnûş Emetullah Valide Sultan Mey-
dan Çeşmesi (III. Ahmed Çeşmesi), Azapkapı 
Sâliha Sultan Meydan Çeşmesi ve Sebili, Maç-
ka Bezmiâlem Valide Sultan Çeşmesi, Maçka 
II. Abdülhamid Çeşmesi, Kadırga Esmâ Sultan 

Çeşmesi, Gülhane Parkı girişi I. Ahmed Çeşme-
si, Eyüpsultan Camii I. Ahmed Sebili, Küçüksu 
Mihrişah Valide Sultan Meydan Çeşmesi, Üskü-
dar Gülnûş Emetullah Valide Sultan Sebili ve 
Çeşmesi, Üsküdar Miskinler Çeşmesi (Hâfız İsa 
Ağa Çeşmesi), Emirgân I. Abdülhamid Han Çeş-
mesi ve Sebili, Topkapı Takkeci İbrahim Çavuş 
Sebili gerek mimarîsi gerekse kitabeleri bakı-
mından dikkat çeken eserlerden bir kısmıdır.

Çeşmeler, mimarî bakımdan genel olarak şu kı-
sımlardan oluşmaktadır. 

1. Hazne

2. Ayna Taşı

3. Kitabe

4. Tekne/Kurna

5. Bekleme sekisi



Şüphesiz, bu unsurlar genel yapıyı aksettirmek-
tedir. Bütün çeşmelerde bu unsurların tamamı-
nı bulmak mümkün olmadığı gibi kimi çeşme-
lerde bu unsurlar fazlasıyla bulunmaktadır. 

Su yapılarında, hat sanatı her dönemde kul-
lanılan bir unsur olmuştur. İlk dönem çeşme-
lerinden başlamak üzere son döneme kadar, 
özellikle çeşme ve sebil kitabelerinde, mensur 
ifadeler yanında manzum metinler, kısa dualar, 
su ile ilgili ayet ve hadis-i şerifler bolca kulla-
nılmıştır. Kullanılan bu metinlerin bir kısmının 
edebî kıymeti yanında hat sanatı bakımında da 
önemi bulunmaktadır. İstanbul’daki bazı su ya-
pılarındaki ayet, hadis, bazı ibareler ve bulun-
dukları yerler şöyledir:

Enbiya suresi 21/30. ayeti “Ve mine’l-mâi kulle 
şeyin hayy: Bütün canlıları sudan [yarattık].”1 
1  Bu âyetin tam metni “ve cealnâ mine’l-mâi kulle şey’in hay” (Enbiyâ 

suresi 21/ 30) şeklindedir. Kitabelerin kâhir ekseriyetinde, “min” harf-i 
cerrinin müteallakı olan “cealnâ” fiili yazılmamıştır. Kur’an ayetinin bu 
şekilde eksik yazılması, aslında bir hatadır. 

şekliyle: Belgrad ormanlarında Taksim Suyu 
tesisleri üzerinde bulunan Validebendi’nin celî 
talik ile yazılan kitabesinin, kıvrık dal ve yaprak 
motifleriyle oluşturulmuş tâc kısmında, celî sü-
lüs hat ve müdevver istifle, Gülhâne Parkı giriş 
kapısında bulunan I. Ahmed Çeşmesi, Koca-
mustafapaşa Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi, Ağa 
Camii Çeşmesi, Üsküdar Şeyh Camii Çeşmesi, 
Üsküdar Ahmediye Çeşmesi, Çengelköy II. Mah-
mud Çeşmesi, İstinye Ahmed Şemseddin Efen-
di Çeşmesi; aynı ayet-i kerime besmele ile bir-
likte Dolmabahçe Emin Ağa Çeşmesi, Tophane 
Kılıçalipaşa Sebili, Süleymaniye Abdullah Ağa 
Çeşmesi, Üsküdar İnâdiye Çeşmesi, İçerenköy 
Mahmud Bey Çeşmesi, Salacak Silahdar Mus-
tafa Çeşmesi, Eyüp Mihrişah Valide Sultan Çeş-
mesi ve talik hat ile Cağaloğlu Yokuşu Çeşme-
si’nde görülebilir. Aynı ayet, tuğra formunda, 
Üsküdar Karacaahmed Mezarlığı duvarındaki 
Aişe Hatun çeşmesinde görülebilir. H. 1209/ 
1794- 1795 tarihli olan bu çeşmenin tuğra se-
reninde “Ve mine’l-mâi kulle şeyin hayy” ayeti, 
tuğranın iç beyzesinin iç tarafında da “Sadakal-
lahu”2 ibaresi görülmektedir Aynı ayet-i kerime, 
epeyce deforme olduğu hâlde, celî sülüs mü-
sennâ şekliyle, Süleymaniye semtinde, Bozdo-
ğan Kemeri’nin nihayet bulduğu, Kaptan Paşa 
Mektebi Sokağı’nın köşesindeki bir çeşmede, 
kemer nişi içerisinde bulunmaktadır.3   

Bu ayet-i kerime, “ve cealnâ mine’l-mâi kulle şe-
yin hayy efelâ yu’minûn”4 şekliyle, Eyüp Pertev-
niyal Valide Sultan Çeşmesi, Galata Bereketzâ-
de Çeşmesi ve Kasımpaşa Abdi Kaptan Sebili 
üzerinde yer almaktadır. 
2  Anlamı: Allah doğru söyledi.
3  Bu çeşme için bkz. İstanbul Tarihî Çeşmeler Külliyatı, İstanbul, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi İstanbul su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlü-
ğü, 2006, s. 181.

4  Bu şekliyle âyetin anlamı: Bütün canlıları sudan yarattık [ğımızı bilmez-
ler mi?] İnanmıyorlar mı? 
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İnsan suresi 76/6. “Aynen yeşrebu bihâ ‘ibâdul-
lâhi yufeccirûnehâ tefcîrâ: Bu ancak Allah’ın 
kullarının taşıra taşıra içebileceği bir pınardır.” 
âyeti, Üsküdar Ümmü Gülsüm Hanım Çeşme-
si’nde, Sultanhamam II. Vakıf Hanı cephesinde; 
ayetin son kısmı olan “yufeccirûnehâ tefcîrâ” 
olmadan da,  Süleymâniye Meydanı Çeşmesi 
ve Eyüp Vezîriazam İbrahim Paşa Çeşmesi’nde 
kullanılmıştır. 

İnsan surenin 21. ayetinin son kısmı olan “Ve 
sekâhum Rabbuhum şerâben tahûrâ: Rableri 
onlara tertemiz içecekler içirir”: Emirgân I. Ab-
dülhamid Han Çeşmesi, İstinye Ahmed Şem-
seddin Efendi Çeşmesi, İstinye İskele Çeşmesi, 
Ayasofya Üçyüzlü Çeşme, Aksaray Muradpaşa 
Camii bahçe duvarına bitişik Kara Davud Paşa 
Çeşmesi, Üsküdar Ahmed Şâkir Efendi Çeşmesi, 
Üsküdar Sîneperver Vâlide Sultan Çeşmesi’nde 
kullanılmıştır. 

İnsan suresi 76/ 17. “Ve yuskavne fîhâ ke’sen 
kâne mizâcuhâ zencebîlâ: Orada, zencefil ka-
rışımı karışık bir tasla içirilirler.” ayeti Ayasofya 
Üçyüzlü Çeşme’de kullanılmıştır.

İnsan suresi 76/18. ayeti  “Aynen fîhâ tusemmâ 
selsebîlâ: O pınara “selsebîl” (tatlı su) denir.”: Sü-
leymaniye Meydan Çeşmesi, Fatih Sofular Ah-
med Hulusi Paşa Çeşmesi, Vefa Recâi Mehmed 

Efendi Çeşmesi ve Galata Bereketzâde Çeşme-
si’nde; talik ile Kireçburnu II. Mahmud Çeşme-
si’nde kullanılmıştır.

İnsan suresi 76/22. ayeti “İnne hâzâ kâne lekum 
cezâen ve kâne sa’yukum meşkûrâ: “İşte bu si-
zin işlediklerinizin karşılığıdır.”: Süleymaniye 
Meydan Çeşmesi’ne celî sülüs hatla yazılmıştır.   

Muttaffifîn sûresi 83/28. ayet-i kerimesi “Aynen 
yeşrebu biha’l-mukarrabûn: [O Allah’a] Yakın 
olanların içecekleri bir kaynaktır.” Bu ayet, Eyüp-
sultan Camii revaklı avlu çeşmelerinden birin-
de bulunmaktadır.

Müzzemmil suresi 73/20. ayeti “Vemâ tukad-
dimû li enfusikum min hayrin tecidûhu ‘indal-
lahi: Kendiniz için yaptığınız iyiliği [daha iyi ve 
daha büyük ecir olarak] Allah katında bulursu-
nuz”, Vefa Recâi Mehmed Efendi Çeşmesi’nde 
celî sülüs hatla kullanılmıştır.  

Şûra suresi 42/19. ayetinde geçen “Allâhu latî-
fun bi ibâdihi: Allah, kullarına lütufta bulunan-
dır”: Vefa Recâi Mehmed Efendi Çeşmesi’nde 
bulunmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in insanları hayra sevk 
eden güzel sözlerinden olan: “Hayru’l-mâli mâ 
unfika fî sebîlillâhi: Malın en hayırlısı hayra 
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harcananıdır.” mealindeki hadis-i şerifi de çeş-
melerde yer almıştır. Bunlar: Eyüp Pertevniyal 
Valide Sultan Çeşmesi ayna göbeğinde, Beşik-
taş Râmiz Ağa Çeşmesi, Aksaray Olanlar Tekke-
si Çeşmesi ve Maçka Bezmiâlem Valide Sultan 
Çeşmesi alınlığıdır. Suyla ilgili diğer iki önemli 
hadis: “efdalu’s-sadakati sakyu’l-mâi. En hayırlı 
sadaka, su vermektir”; “el-mâu lâ yahillu men’u-
hu: Suyun kullanımını engellemek haramdır.” 
bu hadisler iki ayrı madalyon şeklinde ve celî 
talik hat ile Beşiktaş Yıldız’da Ali Bey Çeşmesi’n-
de bulunmaktadır. 

Yukarıda, çeşme ve sebil ve diğer su yapıların-
da bulunan ayet-i kerime, hadis-i şerîf, besmele 
ve kimi dua cümleleri tasnife tabi tutulmuş-
tur. Şüphesiz çeşme ve sebillerde sadece bu 
metinler bulunmamaktadır. Yukarıda verilen 

metinlerden başka manzum kitabe ve mensur 
ifadelere çeşme, sebil ve diğer su yapılarında 
rastlamak mümkündür. Manzum ve mensur 
metinler içerisinde çok kısaları olduğu gibi çok 
fazla olanları da bulunmaktadır. Elbette, bu 
metinlerin bir makale sınırları içerisinde değer-
lendirilmesine imkân yoktur. Zaten İstanbul’da 
bulunan su yapılarının metinleriyle ilgili kitap-
lar da bulunmaktadır. 

İstanbul’un su yapıları üzerinde, hat sanatı 
açısından çok önemli kitabeler bulunmakta-
dır. Ekol sahibi olmuş hattatlar yanında, üslûp 
sahibi birçok önemli hattatın imzalı kitabeleri 
çeşme, sebil ve bentlerin önemli unsurlarını 
oluşturmaktadır.

Celî sülüs “Ve cealnâ mine’l-mâi kulle şey’in 
hay” yazısı, Ömer Vasfi Efendi (1880- 1928) ta-
rafından Kısıklı Çeşmesi’ne, Hattat Mâcid Ayral 
(1891- 1961) tarafından Bâyezid Camii Çeş-
mesi’ne, Hattat Ömer Fâik Efendi (1855- 1919) 
tarafından Bâlâ Tekkesi Sebîli Çeşmesi üzerine 
yazılmıştır. Aynı ayet müdevver istifli olarak, İs-
mâil Hakkı Altunbezer (1873- 1946) tarafından 
Erenköy İstasyon Çeşmesine, Beyzî istifli olarak 
da Mehmed Nazif Bey (1846- 1913) tarafından 
Yakacık Veli Dayı Sokağı Çeşmesi’ne yazılmıştır. 
Aynı ayet Hattat Mustafa Râkım Efendi (1758- 
1826) tarafında celî sülüs ve müsennâ olarak 
Fatih Nakşıdil Çeşmesine yazılmıştır. Şüphesiz, 
celî yazıda büyük inkılâp yapmış olan Musta-
fa Râkım Efendi’nin bu yazısı, istif olarak çok 
önemlidir. Hattat Mustafa Râkım Efendi imzalı 
bir çeşme kitâbesi bugün İstanbul Türk ve İs-
lâm Müzesi deposunda bulunmaktadır. Râkım 
Efendi, celî talik hat ile Üsküdar Miskinler Çeş-
mesi kitabesi ile Gülhâne Zeynep Sultan Ca-
mii üst tarafında bulunan Başçuhadar Seyyid 
Ömer Ağa Çeşmesi’nin kitabelerini yazmıştır. 
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Mehmed Nazif Bey “Ve sekâhum Rabbuhum 
şerâben tahûrâ” ayetini istifli olarak Fatih Vâni 
Mehmed Efendi Çeşmesi’ne; Macid Ayral ise sa-
tır şeklinde,  Aksaray Muradpaşa Camii bahçe 
duvarına bitişik Kara Davud Paşa Çeşmesi’ne 
yazmışlardır. Aynı ayeti Muhsinzâde Abdullah 
Efendi’de Unkapanı Hacı Kadın Sokağı Çeşme-
si’ne yazmıştır. Neyzen Emin Efendi tarafından 
Sultanhamam II. Vakıf Hanı duvarındaki çeşme 
için celî sülüs ile yazdığı “Aynen yeşrebu bihâ 
‘ibâdullâhi yufeccirûnehâ tefcîrâ” ayeti, harf 
yapısı ve istif olarak ekol olmuş yazılardandır. 
Hat sanatı tarihinde, celî sülüs yazının tarihi ge-
lişiminde önemli yeri olan hattat Moralı Beşir 
Ağa’nın imzasına, Ayasofya Meydanı’nda bulu-
nan Beşir Ağa Çeşmesinde rastlanmıştır. Hattat 
Hocazâde’nin celî yazısına Tophane Kadirîler 
yokuşunda Kadirî tekkesi yanındaki Topçubaşı 
Çeşmesi’nde rastlanmaktadır.

Bent, çeşme ve sebiller üzerinde bulunan im-
zalı celî talik yazılardan Yenibend kitabesi, Nus-
retiye Camii Sebîli kitabesi “Yesârizâde Mustafa 
İzzet” imzalı eserlerden sadece ikisidir. Emirgân 
Çeşmesi celî talik yazıları ise Yesâri Mehmed 
Es’ad Efendi imzalıdır. Fatih Feyzullah Efendi 
Çeşmesi kitabesinde imza olmamakla birlikte, 
kaynaklarda Durmuşzâde Ahmed Efendi’nin 
olduğu kayıtlıdır. Şehzâdebaşı Damad İbra-
himpaşa Çeşme ve Sebili üzerinde bulunan celî 
talik yazılar hattat Şeyhülislâm Veliyüddin Efen-
di’ye aittir.          

Bilindiği gibi yazı sanatında meşk yanında, eski 
üstad hattatların önemli yazıları üzerinde araş-
tırma yapmak çok önem arz etmektedir. Mat-
baanın olmadığı yahut eski eserlerin bugünkü 
kadar bol miktarda basılamadığı dönemler-
de, hat talebesi için, kitâbelerin önemi büyük 
olmuştur. Bu sebeple, hattatlar tarafından, 

önemli üstatların yazıları “ziyaret edilmiştir”. 

Bu ziyaretlerde, kitabedeki harf yapıları ve istif 

nükteleri uzun süre tetkik edilirdi. 

Şüphesiz, insanlara suyu ulaştırmanın gayesi, 

insanlığa hizmet ve Cenâb-ı Hakk’ın rızasını 

kazanmaktır. Bu iş yapılırken kullanılan unsur-

lara sanatın, güzelliğin katılması hayatın şuurla 

yaşanmasının tezâhürü olsa gerektir. Hz. Pey-

gamber (s.a.s.), meyyitin defnedileceği mezarın 

içinin biçimsiz ve özensiz kazıldığını görünce 

bunun düzeltilmesini istemiştir. Bunun ölüye 

bir yarar veya zarar sağlamayacağını söyleyen 

sahabiye ise: “Ama insanların gözünü rahatsız 

eder” buyurmuşlardır. Unutmayalım “Allah gü-

zeldir, güzeli sever” sözü de Efendimiz’e aittir. 
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Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında 

üzülüyorsa o mü’mindir.

Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 399

mü’min olmaktır
iyilikHer
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EĞİTİMEĞİTİM
ÖNCELİĞİMİZÖNCELİĞİMİZ

Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu günden bu yana, 

köklü medeniyet mirasımızı idrak etmiş, ümmetin 

derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek, alanında 

uzman bireyler yetiştirmek için çalışıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu günden bu yana, 

köklü medeniyet mirasımızı idrak etmiş, ümmetin 

derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek, alanında 

uzman bireyler yetiştirmek için çalışıyor.
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Başarılı öğrencilere burs veren, yükseköğrenim öğ-

renci yurtları, öğrenci konuk evleri, kolej ve üniver-

site açan Vakfımız, Uluslararası İmam Hatip Lisesi, 

Uluslararası İlahiyat Programı, Uluslararası Konuk 

Öğrenci Programı gibi projelerle 102 ülkeden öğ-

rencilere Türkiye’de eğitim imkanı sunarak milletler 

arasında gönül köprüleri kuruyor.

Eğitim alanında sağladığı imkanlarla önemli bir 

boşluğu dolduran Vakfımız, faaliyetlerini 40 yıllık 

tecrübesiyle büyük bir heyecanla sürdürüyor.

Burs ve eğitim yardımı                                 

Bugüne kadar 220 binin üzerinde öğrenciye 44 mil-

yon 347 bin TL burs ve eğitim yardımı yaptık.

Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençli-

ğin eğitimine destek olmak amacıyla farklı alanlar-

da eğitim bursları veriyoruz.

Vakfımıza bağış yapan vatandaşlarımızın hassasiye-

tini gözeterek burs verdiğimiz öğrenci sayısını son 

dönemde artırdık. 

Öğrencilerin desteklenmesi için verdiğimiz eğitim 

burslarını 2011 yılından itibaren düzenli hale getir-

dik. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 22 bin 298 

öğrenciye burs ve eğitim yardımı yapıyoruz.

Yüksek öğrenim öğrenci yurtları      

2013 yılında 9 olan yurt sayısını 2014 yılında 12’ye 

çıkardık. Yeni yurtlarımızın hizmete girmesiyle yurt-

larımızın toplam kapasitesi 5 bine yaklaştı.

Yurt sayımızı, Samsun, Rize, Niğde, Bursa, Gümüş-

hane, Van, İzmir ve Sakarya’da açacağımız yeni yurt-

larla 20’ye, kapasitemizi de ilk etapta 7 bin 500’e çı-

karmayı hedefliyoruz.

Gayemiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımı-

zın güvenle kalabileceği, her ilde bir erkek, bir de 

kız öğrenci yurdunu milletimize kazandırmak. 

Öğrenci konuk evleri                                   

Öğrencilerimizin başarı çıtasını yükseltmek için 
yurtlarımızın olmadığı illerde şubelerimizin neza-
retinde, güvenilir, sağlıklı, modern öğrenci konuk 
evleri açıyoruz.

Üniversitede okuyan öğrencilerimizin barınma ih-
tiyacını karşılamak için şubelerimiz aracılığı ile öğ-
renci konuk evleri açtık. 

Aralarında İstanbul, Antalya ve İzmir’in de bulundu-
ğu bu illerde açılan öğrenci konuk evlerinde yüzler-
ce öğrencimiz kalmaktadır.

İlköğretimden üniversiteye yüksek 
lisanstan doktoraya                                       

Bornova Koleji ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’n-
de, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlak değer-
leri yüksek, donanımlı bir nesil yetiştiriyoruz.

İştirakimiz olan KOMAŞ A.Ş. tarafından 1994 yılında 
eğitim öğretim hayatına başlayan Bornova Koleji-
mizde; ilk, orta ve lise seviyesinde halen 1.293 öğ-
rencimiz eğitim görüyor.

Farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıl-
lardır bir arada yaşadığı, medeniyetlerin buluşma 
noktası İstanbul’da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin, lisans, 
yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplam 875 öğ-
rencisi vardır.

Üniversitemiz, özgün araştırmalarla insanlığın bi-
limsel birikimine katkıda bulunmak amacıyla ala-
nında uzman araştırmacı ve bilim adamları yetiştir-
mek için akademik faaliyetlerini sürdürüyor.

Eğitim Koordinatörlüklerimiz                 

Artan eğitim faaliyetlerimizin daha koordineli yürü-
tülmesi için Ankara, İstanbul, Konya, Kayseri, Sam-
sun ve Bursa’da, İl Eğitim Koordinatörlükleri açtık.

Eğitim koordinatörlüklerimizde, öğrencilerimizin 
dinleneceği, toplantı yapacağı, kitap okuyacakları 
bölümler yer alıyor. Ayrıca öğrencilerimiz, koordi-
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natörlüklerimizce düzenlenen takviye ve ilmihal 

derslerinin yanı sıra seminer, konferans ve sosyal 

faaliyetlerden yararlanma imkanı buluyor.

Uluslararası öğrenci programları

2010 yılı öncesi Vakfımız aracılığıyla 30 ülkeden öğ-

renci ülkemize gelirken, bu yıldan sonra stratejik 

plan çerçevesinde konuk öğrenci programını çeşit-

lendirdi.

Halen, Uluslararası İmam Hatip Liseleri ile lisans, 

yüksek lisans ve doktora düzeyinde dünyanın 102 

ülkesinden toplam 2.544 öğrenci ülkemizde eğitim 

alıyor.

Uluslararası imam hatip öğrenci programı                                                                     

Uluslararası İmam Hatip öğrenci programı ile Türki-

ye’de lise düzeyinde eğitim imkânı sunuyoruz.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yurt dışındaki öğ-

rencilere, Uluslararası İmam Hatip öğrenci programı 

ile Türkiye’de lise düzeyinde eğitim imkânı sunuyor.

Program çerçevesinde, Kayseri, Konya ve İstan-

bul’daki Uluslararası Anadolu İmam Hatip liselerin-

de 1.216 öğrencimiz ülkemizde eğitim görüyor.

Bugüne kadar Uluslararası Mustafa Germirli Anado-

lu İmam Hatip Lisesi (Kayseri), Uluslararası Mevlana 

Anadolu İmam Hatip Lisesi (Konya) ve Uluslararası 

Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi’n-

den (İstanbul) 686 öğrencimiz mezun oldu.

Uluslararası  konuk öğrenci programı                               

Türkiye Diyanet Vakfı, Uluslararası Konuk Öğrenci 

Programı ile yurt dışındaki öğrencilere Türkiye’de 

üniversite eğitimi alma imkânı sağlıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 1.328 öğrenci-

miz, İlahiyat Fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve 

doktora düzeyinde eğitim görüyor.

Uluslararası Konuk Öğrenci Programı kapsamında 

şimdiye kadar İlahiyat Fakültelerinden 780 öğren-

cimiz mezun oldu.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat 

Fakültelerinden mezun olan 1.466 öğrencimiz ülke-

lerine dönerek, memleketlerinde önemli vazifeler 

üstlendi.

Uluslararası ilahiyat programı (UİP)                                                                                   

Avrupa ülkeleri, Amerika ve Avustralya’da yaşayan 

gurbetçi ailelerin din eğitimi alanındaki ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla 2006 yılında Uluslararası İlahi-

yat Programını başlattık.

Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte yürüttüğü-

müz Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında, 

gurbetçilerimizin yurt dışında lise eğitimini tamam-

layan çocukları, Türkiye’deki 6 İlahiyat Fakültesinde 

eğitim görmektedir.

14 ülkeden gelen 744 gurbetçi öğrencimizin tüm 

ihtiyaçları Vakfımız tarafından karşılanmakta ve 

burs verilmektedir.

Bugüne kadar 1.070 öğrencinin ilahiyat fakültele-

rinde eğitim görmesini sağladık. Yaşadıkları ülkele-

re geri dönen gurbetçi öğrencilerimiz, bu ülkelerde 

din eğitimi alanındaki ihtiyaca cevap vermektedir.

Yurt dışı eğitim kurumlarımız

9’u lise, 7’si ilahiyat fakültesi seviyesinde olmak üze-

re yurt dışında tüm ihtiyaçları Vakfımız tarafından kar-

şılanan 16 eğitim kurumunda halen 2.954 öğrencimiz 

eğitim görüyor.

Somali’nin özerk bölgesi Somaliland’da 2 İmam Ha-

tip Lisesinin inşaatı devam ediyor. Afrika’da iki ülke-

de daha İngilizce ve Fransızca eğitim verecek 2 yeni 

okul için çalışmalarımız sürüyor.
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FAALİYETLERFAALİYETLER
SOSYALSOSYAL
HAYRİ veHAYRİ ve

Dini, dili, milleti ne olursa olsun, savaş, kriz 

ve afet mağdurlarının yaralarını sararken, 

uzun vadeli projelerle sürdürülebilir bir 

kalkınma hedefliyoruz.
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Yurt dışına en çok yardım yapan sivil 
toplum kuruluşu olduk

Türkiye Diyanet Vakfı, 2013 Türkiye Kalkın-
ma Yardımları Raporu’na göre, 2013 yılında 
35,74 milyon dolar dış yardım yaparak, birkez 
daha yurt dışına “En Çok Yardım Yapan Sivil 
Toplum Kuruluşu” unvanını aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizin gelişimi doğ-
rultusunda son yıllarda yaptığı çalışmalarla bü-
tün kesimlerin dikkatini çekti.

Türkiye, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) gelirleri-
ne göre, 2013 yılında 4,3 milyar dolar dış yar-
dım ile en çok yardım yapan ülke olurken, Tür-
kiye Diyanet Vakfı da STK yardımlarının yüzde 
12,75’ini yaptı.

Kriz bölgelerine son 4 yılda 
292 milyon lira yardım

Vakfımız, dünyanın farklı coğrafyalarında aç-
lık, doğal afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz 
bölgelerindeki milyonlarca insana dil, din, renk, 
cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yardım elini uza-
tıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı 2010-2014 yılları arasın-
da, yurt dışı ve yurt içine yönelik insani yardım 
faaliyetleri için toplam 292 milyon TL tutarında-
ki yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Ramazan ayında 
“Hiç kimse kimsesiz kalmasın”

Ramazan sevincini farklı coğrafyalarda açtığı-
mız iftar sofralarında milyonlarca Müslüman 
kardeşimizle birlikte yaşıyoruz. 

2014 yılı Ramazan ayında; yurt içinde 4 mil-
yon 83 bin TL, yurt dışında ise 2 milyon 771 
bin TL yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 
Ülkemizde ve yurt dışında 47 ülkenin 232 

bölgesinde kurduğumuz iftar sofraları ve da-
ğıttığımız gıda kolileriyle toplam 6 milyon 
855 TL tutarında yardım yaptık.

Yedi kıtada kurban sevincini birlikte 
yaşıyoruz

Her yıl, Diyanet İşleri Başkanlığımızla işbirliği 
içerisinde dini esaslara uygun, güven ve ema-
net bilinciyle hareket ederek, vekaletle kurban 
kesim programı düzenliyoruz.

2014 yılında, din görevlilerimiz ve Vakıf çalışan-
larımızın gayretiyle, hayırsever milletimiz Vak-
fımıza 135 bin 394 hisse kurbanın vekaletini 
emanet etti.

Bu emanetlerin bir kısmı yurt içinde 174 il ve 
ilçe merkezinde, bir kısmı ise yurt dışında 69 
ülkenin 557 bölgesinde, gönüllü ve görevlileri-
mizle kesim ve dağıtımını yaptık.

Balkanlardan Filistin’e, Kafkasya’dan Afrika’ya, 
Orta Asya’dan Latin Amerika’ya ve Uzak Doğu 
ülkelerine kadar geniş bir coğrafyaya milletimi-
zin emanetlerini ulaştırdık.

Vekaletle kurban kesim programının başladığı 
1993 yılından 2014 yılına kadar 686 bin 920 his-
se kurbanın kesim ve dağıtımı yapılmıştır.

İnsani yardımlar

Türkiye Diyanet Vakfı, savaş, kriz, deprem, sel, 
kuraklık gibi afetlerin yaşandığı bölgelere yö-
nelik yardım kampanyaları düzenleyerek, bu 
bölgelere, gönüllü ve görevlilerimiz aracılığıyla 
temel gıda ve ihtiyaç maddeleri ulaştırıyor.

Vakfımız, Afganistan, Arakan, Bosna Hersek, 
Çad, Filipinler, Filistin, Haiti, Irak, Kamerun, 
Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, So-
mali ve Suriye gibi ülkelerde doğal afet ve kriz 
mağdurlarının yardımına koşuyor, düzenlediği 
kampanyalarla acılarını dindirmeye çalışıyor.
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Diyanet İşleri Başkanlığımızla işbirliğimiz; İs-
lâmın asli hüviyetiyle anlaşılmasını ve dünya 
Müslümanlarının birlik ve beraberlik içerisinde 
yaşamasını amaçlamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içinde ve yurt 
dışında, irşad, hac ve umre, müftülük, Kur’an 
kursu, eğitim merkezleri ve cami hizmetlerinin 
süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için büt-

çenin yetersiz kaldığı veya bütçeden karşılana-

mayan alanlarda imkânlar ölçüsünde her türlü 

destek sağlanmaktadır.

Cami, mescit, Kur’an kursu, müftülük, eğitim 

merkezi ve lojman olmak üzere mülkiyeti Vak-

fımıza ait 11.858 hizmet binasını Diyanet İşleri 

Başkanlığımızın hizmetleri için tahsis ettik.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI



TÜRKİYE DİYANET VAKFI İYİLİK BÜLTENİ  OCAK - MART 2015

Ümmetin her bir ferdi ile kalplerimizi 
ve gönüllerimizi buluşturacağımız 
birlik mekanları inşa ediyoruz.

1975 yılında Kocatepe Camii’nin temeline attı-
ğımız ilk harcın ardından bugüne kadar ülke-
mizde 3 bin 421, 25 ülkede ise 100’ün üzerinde  
cami ve eğitim binası yaptık.

Halen 9 ülkede cami inşaatlarımız, 7 ülkede de 
16 caminin yer tahsis ve projelendirme işlemle-
ri devam etmektedir.

DESTEKLEME ÇALIŞMALARI
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KÜLTÜREL
FAALİYETLER

KÜLTÜREL
FAALİYETLER

Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak 

suretiyle milletimizin bekasına yardımcı olmak 

için ilmi ve kalıcı eserler üreterek, 

kültür hizmetlerini sürdürüyoruz.
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İslâm Araştırmaları Merkezi (ISAM)

İSAM özellikle İslami ilimler alanında bilimsel çalışma-
larını yoğunlaştırarak sürdürmekte, Ortadoğu, Orta 
Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika’yı kapsayan çalışmala-
rıyla İslami araştırmalara katkıda bulunmaktadır.

1983 yılında kurulan İSAM; nitelikli araştırmacı ve ilim 
adamları yetiştirmeye, kütüphane ve dokümantas-
yon merkeziyle hizmete sunmaya, panel, konferans 
ve sempozyumlar düzenlemeye, islami alanda araş-
tırmalar yapmaya, dini ve kültürel muhtevalı yayınları 
toplumumuza kazandırmaya devam etmektedir.

Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında ilmi araştırmalar ya-
pan İSAM, bugüne kadar değişik alanlarda yetiştirdiği 
nitelikli akademisyenler, muhtelif üniversitelerde ça-
lışmalarını sürdürmektedir.

İslam ansiklopedisi

44 ciltlik önemli bir kaynak eser olma özelliğini taşı-
yan İslam Ansiklopedisi, 2014 yılında Cumhurbaşkan-
lığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin 
(İSAM) en önemli eseri olan İslam Ansiklopedisi, 25 yıl 
boyunca yaklaşık 2 bin yazar ve güçlü bir redaksiyon 
heyetince titiz bir ilmi çalışmayla hazırlandı.

İslam alemine kazandırılan bu nadide eser, 500 temel 
kaynaktan taranarak tespit edilen 16 bin 855 madde-
den oluşuyor.

İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu  
(İLKSAY)

Vakfımızın yayın politikası doğrultusunda, yazılı, sesli 
ve görüntülü yayınların seçimini yaparak, yayınlana-
cak kitapların yıllık plan ve programlar hazırlamakta-
dır.

İlim, kültür, sanat, eğitim, yayın, konferans, seminer, 
açık oturum ve benzeri toplantılar, yarışmalar ve araş-
tırmalar yapan İLKSAY’ın; Konulu Hadis Projesi, Din 
Büyükleri Serisi, Anadolu Halk Klasikleri Serisi,  Ahlâk 
Klasikleri Serisi gibi önemli projelerde imzası vardır.

Hadislerle İslâm

Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in hikmet ve rahmet 
dolu dünyasını keşfetmeye davet eden Hadislerle İs-

lâm adlı eser, Vakfımız tarafından ilim ve kültür dün-
yamıza kazandırılmıştır.

Kitap ve kültür fuarı ve 
yayın faaliyetleri

Ülke genelindeki 24 yayınevimizde, Vakfımıza ait 
600’den fazla basılı, sesli, görüntülü eser ile yaklaşık 
150 yayınevinin 12 bin çeşit kitabını okuyucuyla bu-
luşturuyoruz.

Türkiye Diyanet Vakfı, okuyucu, yazar ve yayıncıyı bu-
luşturmak amacıyla 1983 yılından bu yana her yıl Ra-
mazan ayında İstanbul ve Ankara`da Türkiye Kitap ve 
Kültür Fuarı düzenlemektedir. 

2014 yılında 33’üncüsü düzenlenen Türkiye Kitap ve 
Kültür Fuarı, halkımız tarafından büyük ilgi görmek-
tedir.

Kutlu doğum haftası

Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in doğum yıldönümün-
de, bütün insanlığı aydınlatan ilahi mesajını toplu-
mun tüm kesimlerine anlatmak için 1989 yılından bu 
yana “Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri tertip edil-
mektedir.

Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM)

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi 
(KAGEM), toplumu, ilmi, fikri, kültürel ve sanatsal an-
lamda doğru bilgiyle buluşturmak üzere sistematik 
çalışmalar yapıyor.

KAGEM, düzenlediği seminer, konferans, panel, çalış-
tay ve ilmi toplantıların yanı sıra ailenin güçlendiril-
mesine yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Sadece Ankara’da değil yurt genelinde faa-
liyet göstermesi amacıyla teşkilatlanma ça-
lışmaları devam eden KAGEM’in, 2014-2015 
eğitim-öğretim döneminde 2 bin 500 kursiyeri bulun-
maktadır.

Koruyucu aile projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile imzaladığımız 
Koruyucu Aile İşbirliği protokolü kapsamında kimse-
siz yavrularımızı sıcak aile ortamına kavuşturuyoruz.
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Türkiye Diyanet Vakfı öğrencileri 

ümmet kardeşliğini 
yeniden diriltmek için 

yola çıktı.



110

EĞİTİM

Çanakkale Destanı’nın
100. yılında anlamlı buluşma
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Türkiye Diyanet Vakfının eğitim desteği verdiği 
12 ülke öğrencisi ile Türkiye’de 13 şehirden 40 
öğrenci, “Tek Yürek Çanakkale” programı kap-
samında, 100 yıl önce ecdadımızın kahraman-
lık destanı yazdığı Çanakkale’yi gezdi.

Vakfımızın himayesinde Türkiye’de ortaöğre-
nim ve lisans seviyesinde, Uluslararası İmam 
Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakülteleri ile doğu ve 
güneydoğudaki ilahiyat fakültelerinde öğre-
nim gören öğrenciler, ilk olarak rehber Hüseyin 
Yıldız eşliğinde Çanakkale Şehitliğini ziyaret 
etti. 

100 yıl önce kendi şehirlerinden gelip Çanak-
kale Savaşı sırasında şehit olan hemşehrilerinin 
kabirleri başında dua eden TDV öğrencileri, 
duygulu anlar yaşadıkları dedelerinin mezarları 
başında yüzyıllık buluşmayı gerçekleştirdi.

Çanakkale’de şehit olan Osmanlı askerlerinin 
geldiği Saraybosna, Priştine, Üsküp, Filibe, Şam, 
Halep, Irak, Bağdat, Azerbaycan, Yemen, Fas, 
Kafkasya, Kars, Diyarbakır, Erzurum gibi birçok 
Osmanlı şehrinden gelip Türkiye’de öğrenim 
gören gençler, yaptıkları Çanakkale ziyaretiyle 
ümmet kardeşliğinin en güzel örneklerinden 
birini sergiledi.

Çanakkale Savaşı ve savaşın yaşandığı coğrafya 
hakkında detaylı bilgi alan TDV öğrencileri, Ça-
nakkale Destanı’nın 100. yılında aynı topraklara 
yaptıkları ziyaretle dedelerinin izinde oldukları-
nı bir kez daha gösterdi. 

TDV öğrencileri, kendileri için hazırlanmış özel 
kıyafetlerle, Çanakkale, Çimenlik Kalesi, Nusret 
Mayın Gemisi ve Aynalı Çarşı gibi Çanakkale ru-
hunu yansıtan mekanları ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı 
eğitim kurumlarında lise 
ve üniversite düzeyinde 

eğitim gören farklı 
Osmanlı şehirlerinden 40 

öğrenci, Çanakkale’de tek 
yürek oldu.  
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Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Konuk Öğ-
renci Programı kapsamında Konya Necmettin 
Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıfta 
öğrenim gören Kazakistanlı Roman Meraliyev, 
Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı topraklarda, va-
tana olan sadakatin ne demek olduğunu anla-
dıklarını söyledi.

Çanakkale’de çok farklı bir atmosferi yaşadık-
larını ifade eden Meraliyev, “Atalarımzın Müs-

lüman İslam âleminin yüce davaları uğruna 
canlarını bile vermekten geri durmadıklarını 
müşahede etmek beni çok etkiledi. Dünyadaki 
varoluş amacımın gereği olarak büyük bir so-
rumluluk hissediyorum. Müslümanların duru-
mu için çok çalışmamız lazım. Ecdadımızın bize 
bıraktığı mirasa, yüce değerlere sahip çıkma-
mız lazım. Organizasyonu düzenleyerek bu an-
lamlı topraklara bizleri getiren Türkiye Diyanet 
Vakfı’na teşekkür ederim” diye konuştu.

Uluslararası Konuk Öğrenci Programı kapsa-
mında Afganistan’dan gelen Faizulrahman Azi-
zi ise Konya’da İlahiyat Fakültesi 4. sınıfta oku-
duğunu belirterek, duygularını şöyle ifade etti:

“İnsan Çanakkale’ye geldiği zaman duygulanı-
yor. O haller, o duygular ruhumuza işliyor. 100 
yıl önceki zamana götürüyor sizi tarih. Çanak-

kale’de savaşıyor gibi hissediyorsunuz. Çanak-

kale yaşayan tarihtir, anlatılmakla bitmez. Ça-

nakkale sadece Türkiye’ye ait bir tarih değildir. 

Bütün Osmanlı Coğrafyasına, tebaasına aittir. 

Burası bizim de ortak tarihimizdir. Türkiye Diya-

net Vakfı sayesinde buraları ziyaret ettim. Çok 

teşekkür ediyorum.”

Roman Meraliyev (Kazakistan)
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

Faizulrahman Azizi (Afganistan)
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
4. Sınıf Öğrencisi

“Ecdadımızın bize bıraktığı 
değerlere sahip çıkmalıyız”

“Çanakkale bizim de 
ortak tarihimizdir”
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Almanya’da doğup büyüyen ve Uluslararası 

İlahiyat Programı kapsamında Uludağ Üniver-

sitesi 2. sınıfta öğrenim gören Zeynep Yavuz ise 

ziyaret sırasında çok farklı duygulara kapıldık-

larını ifade etti. Yavuz, “Gurur verici bir tarihimiz 

var. İnşallah geçmişimize sahip çıkan bir nesil 

oluruz. Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında Türki-

ye Diyanet Vakfı aracılığıyla buradayız. Çok te-

şekkür ederim” dedi.

“Çanakkale Zaferinin tarihini merak ettim. 
Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla buraya gel-
dim. Atmosferi yerinde yaşamak istedim. Çok 
duygusal anlar yaşadım. Türkiye tarihinde çok 
önemli bir yeri olduğunu duydum. Burada 
gördüklerim ve duyduklarımla gerçekten çok 
önemli bir tarih olduğunu anladım. “

“Çanakkale’ye her gelişimde aynı duyguyu 
hissediyorum. Dinimiz için savaşan Müslüman 
kardeşlerimizin verdiği mücadeleyi dinledikçe 
çok duygulanıyoruz. Biz de bir bütün olarak 
ümmetimize hizmet edeceğiz.  Diyanet Vakfı 
aracılığıyla Çanakkale’ye geldik. Vakfımıza te-
şekkür ederim. “

Abdulmennan Nedai (Togo)
Mevlana İmam Hatip Lisesi
10. Sınıf Öğrencisi

Abdulrehman Azem (Pakistan)
Uludağ Üniversitesi
2. Sınıf Öğrencisi

Zeynep Yavuz (Almanya)
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2. Sınıf Öğrencisi

“Gurur verici 
bir tarihimiz var”
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Türkiye Diyanet Vakfı 
yurt sayısını artırıyor

Açmayı planladığımız yeni yurtlarla 
Türkiye genelindeki yükseköğrenim öğrenci 

yurdu sayımız 20’ye çıkacak.
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TDV Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, 10 ilde 12 
yükseköğrenim öğrenci yurduyla hizmet ver-
diklerini, ülke genelinde yapımını sürdürdükle-
ri yükseköğrenim yurtlarını zamanla tüm illere 
yaymayı planladıklarını söyledi.

İsmail Palakoğlu, Türkiye’de 184 üniversitede 
5 milyon 400 civarında öğrencinin eğitim aldı-
ğını, üniversiteye çocuklarını kaydettiren her 
ailenin çocuklarının konaklama sorununu çöz-
mek için uğraştığını vurguladı.

Ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebile-
ceği, aile sıcaklığında yurtlar açtıklarını belirten 
Palakoğlu, Samsun, Rize, Niğde, Bursa, Gümüş-
hane, Van, İzmir ve Sakarya’da açacakları yeni 
yurtlarla yurt sayısını 20’ye, kapasiteyi 7 bin 
500’e çıkaracaklarını bildirdi.

Palakoğlu, hedeflerinin her ilde bir erkek bir de 
kız öğrenci yurdunu ülkemize kazandırmak ol-
duğunu belirtti.

Vakıf olarak, yükseköğrenim gençliğine huzur 
içinde kalabilecekleri yer temin etmeyi amaç-
ladıklarını ifade eden Palakoğlu, “Yeni yurtları-
mızda bütün odalar internet erişimi ve merkezi 
klima sistemiyle donatılmış şekilde. Banyo ve 
tuvaletler odaların içinde, kısacası öğrencile-
rimizin rahat etmesi için her şeyi düşündük” 
dedi.
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Türkiye Diyanet Vakfı, burs ve eği-
tim yardımı için yapılan 33 bin 
500 müracaattan şartları tutan 22 
bin 298 öğrencinin burs ve eğitim 
yardımı almaya hak kazandığını 
açıkladı.

Buna göre, 2014/2015 eğitim-öğ-
retim yılında, şehit ve gazi ya-
kınları ile engelli, yetim ve öksüz 
600 öğrenciye aylık 100 lira, özel 
destek başarı bursu kapsamında 

imam hatip lisesi mezunu veya ha-
fız olan mühendislik, mimarlık ve 
ilahiyat fakülteleriyle ilahiyat ala-
nında yüksek lisans yapan öğren-
cilere 8 ay boyunca ayda 300 lira, 
ilahiyat alanında doktora yapanlara 
12 ay boyunca aylık 500 lira, Diya-
net Vakfının yurtlarında kalan 588 
öğrenciye ise ‘yurt destek bursu’ 
kapsamında 8 ay süreyle aylık 100 
lira burs verilecek. 

öğrenciye burs ve 
eğitim yardımı 22 bin 298

Türkiye Diyanet Vakfı’ndan, 

2014/2015 eğitim-öğretim 

döneminde burs ve eğitim 

yardımı almaya hak kazananlar 

belli oldu. Bu dönemde 

22 bin 298 öğrenci, 

Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 

burs ve eğitim yardımı almaya 

hak kazandı.

Burs verilen 
öğrenci sayısı 
her geçen yıl 

artırıldı. Geçen 
yıl 15 bin 526 

öğrenciye 
7 milyon 21 bin 
750 lira burs ve 
eğitim yardımı 

yapıldı.
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Türkiye Diyanet Vakfı,  ilmihal, siyer ve meal 
derslerinden yapılan sınavlarda dereceye giren 
TDV yurt öğrencilerini umre ziyareti ile ödül-
lendirdi.

TDV Mütevelli Heyet İkinci Başkanı Mazhar 
Bilgin, vakıf genel merkezinde, öğrencilerin 
uğurlanması dolayısıyla düzenlenen törende 
yaptığı konuşmada, “İnanıyoruz ki bu milletin 
geleceği sizlersiniz. Bu ülkenin geleceğini inşa 
edecek olan üniversite gençliğimizdir” dedi. 
Bilgin, sınavda başarılı olarak umre ziyaretiyle 
ödüllendirilen öğrencileri tebrik etti.

Vakfın bu yıl ilk kez düzenlediği sınava Anka-
ra, Muğla, Afyon, Isparta, Kayseri, Konya, Bur-
sa, Sakarya ve Kastamonu’daki 11 yurtta kalan 
ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri öğrencileri 
katıldı.

Dereceye giren 3 erkek ve 8 kız öğrenci ile ken-
di imkanlarıyla bu ekibe katılan 14 öğrenci, 2 
hafta boyunca kutsal topraklarda kalarak umre 
ibadetini yerine getirdi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE 
UMRE ÖDÜLÜ

Derslerinde gösterdikleri 

başarı dolayısıyla kutsal 

topraklara gitme ödülü kazanan 

öğrenciler, Vakıf Genel Merkezinde 

düzenlenen törenle uğurlandı.



EĞİTİM

75 ülkeden
513 öğrenciye 
yarı yıl kampı
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Türkiye Diyanet Vakfı ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığı işbirliğiyle 75 ülkeden 513 
öğrenci 24-28 Ocak 2015 tarihlerinde 
yarı yıl kampında bir araya geldi.

Program kapsamında Kayseri, Konya ve 
İstanbul’daki Uluslararası İmam Hatip Li-
selerinde okuyan son sınıf öğrencileri, ara 
sınıftaki başarılı öğrenciler ve Somalili öğ-
rencilerin katılımı ile toplam 345 öğrenciye 
Mersin Silifke Kapızlı’da kamp düzenlendi.  

İstanbul Pendik İHL ve Somalili öğrencilerin 
katılımı ile 168 bayan öğrenci de Osmaniye 
Aslantaş’ta kamp yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygu-
lanan standart kamp programı dâhilinde; 
okçuluk, paint-ball ve sportif faaliyetleri ile 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından son sınıf 
öğrencileri için düzenlenen yükseköğretim 
burs imkânları ve diğer eğitim konularıyla 
ilgili bilgilendirme çalışmaları, kitap kritiği, 
bölgesel ve yöresel etkinlikler ile dağ yürü-
yüşleri yapıldı.
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Türkiye Diyanet Vakfı, 

ülkelerindeki iç karışıklıklar 

nedeniyle Türkiye’ye gelen ve 

eğitimleri kesintiye uğrayan Suriyeli kız 

çocuklarını tekrar eğitim imkanına kavuşturuyor.

SURİYELİ
YETİMLERE
EĞİTİM
DESTEĞİ
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Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı aileler ve çocuk-
ları için çeşitli yardım ve eğitim projeleri yürü-
ten Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Aile Gençlik 
Merkezi (KAGEM), kamp dışında yaşayan Suri-
yeli sığınmacı ailelerin kız çocukları için proje 

hazırladı.

Kamp Dışında Yaşayan ve Ge-
çici Koruma Altına Alınan 

Suriyeli Ailelerin Eğitim 

Projesi, özellikle kız çocuklarının eğitimlerine 
destek vermek ve onları hayata hazırlayıcı sis-
tematik programları planlamak üzere oluştu-
ruldu.

Pilot il olarak başkent Ankara’nın belirlendiği 
projede, “yetim, öksüz veya hem öksüz hem de 
yetim olmak, anne ve babası hayatta olmakla 
birlikte maddi yetersizlik sebebiyle eğitim im-
kanlarından mahrum olmak, 10-25 yaş gru-
bunda olmak” kriterlerine uyan 150 kız çocuğu 
tespit edildi.

Eğitimciler, KAGEM ve Eğitim Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü vasıtasıyla belirlendi. Bu kapsamda 
Ankara’da ikamet eden Suriyeli kız çocukların 
yatılı Kur’an kurslarına ve hafta sonu evlerine 
dönüşleri için toplu ulaşımları sağlandı. 
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KAGEM, Diya-
net İşleri Başkan-
lığı ve Muradiye 
Kültür Vakfı işbirli-
ğiyle hayata geçirilen 
proje kapsamında, Türkçe, Kur’an-ı Kerim ve 
temel dini bilgilerin yanı sıra sosyal ve manevi 
destek çalışmaları hayata geçirildi. Bu çerçeve-
de 2014-2015 eğitim döneminde 7-18 yaş arası 
150 çocuğun yaygın eğitimlerinin tamamlan-
masının ardından projenin yaygınlaştırılması 
hedefleniyor.
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Uluslararası İlahiyat Progrmı (UİP) ile başta Av-

rupa olmak üzere, Amerika ve Avustralya’da ya-

şayan gençlere burs veriliyor. Program ile İslam 

ve Müslüman kimliğiyle ilgili tartışmalarda ön 

yargıları giderici, toplumu teskin edici doğru 

bilgi ve tutumu sergileyen insan kaynağı yetiş-

tirmek amaçlanıyor.

Yurt dışında lise eğitimini tamamlayan gençler, 

Türkiye’de ilahiyat eğitimi aldıktan sonra yaşa-

dıkları ülkeye geri dönüyor. Bu kapsamda baş-

ta Avrupa olmak üzere ABD ve Avustralya gibi 

toplam 14 ülkede yaşayan gençlere burs 

veriliyor. Türkiye’de toplam 6 üni-

versitenin ilahiyat fakülte-
lerinde 725 öğrenci 
eğitim görüyor.

Gurbetin ‘Din’ elçileri

Türkiye Diyanet Vakfı, Uluslararası İlahiyat Programı ile gurbetçilere 
ilahiyat eğitiminin kapılarını açıyor.
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Almanya Birinci Sırada

Programın başlangıç tarihinden bugüne kadar 

181 mezun verildi. Avustralya’dan Fransa’ya İn-

giltere’den Danimarka’ya kadar birçok ülkeden 

gelen gençler başarıyla mezun olurken, 102 

mezunla ülkelerine dönen Almanyalı gurbetçi 

gençler ilk sırada yer alıyor.  

Donanımlı Gençler Yetiştirilmesi 
Amaçlanıyor

Program sayesinde dini, kültürel, toplumsal ve 

psikolojik ihtiyaçlarını yakından bilen, her türlü 

çevre şartlarını ve faktörlerini tanıyan, İslam ila-

hiyatı alanındaki bilimsel donanımlarıyla bek-

lentilere cevap verebilecek şekilde yaşadıkları 

ülkelere hizmet veren gençlerin 

yetiştirilmesi amaçlanıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın, Ocak ayında Etiyopya, 
Somali ve Cibuti’ye düzenlediği 
ziyarette, Türkiye Diyanet Vak-
fı’nın bölge ülkelerine yaptığı eği-
tim ve insani yardım çalışmaları 
da gündeme geldi.

Türkiye’nin insani yardım ve kal-
kınma işbirliği temelinde başlatı-
lan Afrika açılımının önde gelen 
ülkelerine yapılan bu ziyarette, 
ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin 

geliştirilmesi ile Türkiye’nin kal-
kınma yardımları ve bu ülkelere 
yönelik eğitim faaliyetleri görü-
şüldü.

Cibuti Meclisi’nde konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Vakfımızın 
bölgeye yönelik çalışmalarına de-
ğindi.

“Türkiye Bursları” kapsamında 
yaklaşık 3 bin 500 Afrikalı öğren-
ciye Türkiye’de eğitim imkanı su-

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“Daha fazla Afrikalı öğrenciye eğitim 

imkanı sunacağız”

Cibuti Meclisi’nde 

konuşan 

Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, 

Vakfımızın 

bölgeye yönelik 

çalışmalarına 

değindi.
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nulduğunu belirten Erdoğan, Cibuti’den de 65 
öğrencinin Türkiye’de bulunduğunu, bunun 
100’e kadar çıkarılabileceğini söyledi. 

Öğrencilerin Türkiye’nin en kaliteli üniversite-
lerinde, hiçbir masraf ödemeden eğitim hayat-
larına devam ettiğini belirten Erdoğan, “Ayrıca, 
her zaman bir mezunu olmaktan iftihar ettiğim 
İmam Hatip liselerinde 16 Cibutili evladımız, 
yine tüm ihtiyaçları Diyanet Vakfımız tarafın-
dan karşılanarak okutuluyor. Onların da sayısını 
rahatlıkla artırabiliriz. İnşallah önümüzdeki dö-
nemde ülkenizin ihtiyaçlarına göre, elimizdeki 
imkanlar nispetinde bu sayısı artıracak, daha 
fazla Cibutili öğrenciye eğitim fırsatı sunaca-
ğız” diye konuştu. 

Emine Erdoğan, Somali Uluslararası 
İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle 
buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan da Somali ziyareti sırasında 
Türkiye’den sivil toplum temsilcileriyle bir ara-
ya geldi. 

Emine Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın So-
mali’ye yaptığı yardımlar ve bölgedeki eğitim 
hizmetleri konusunda bilgi aldı.

Somali ziyaretin-
de Türkiye Diya-
net Vakfı’na bağlı 
Mogadişu Şeyh 
Sufi İmam Hatip 
Lisesinde öğre-
nim gören yetim 
öğrencilerle bu-
luşan Erdoğan, 
gösterilerini izle-
diği öğrencilere 
hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 

Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın Somali’ye 
yaptığı ziyareti 

sırasında Türkiye’den 
sivil toplum 

temsilcileriyle 
biraraya geldi. 
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TDV’nin İmam Hatip merkezli projeler yürüt-

tüğünü vurgulayan İsmail Palakoğlu, “Milli Eği-

tim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

ile imzalanan Uluslararası İmam Hatip Liseleri 

Programı işbirliği kapsamında 67 ülkeden Tür-

kiye’ye getirilen ve toplam 984 öğrenci vakfı-

mız tarafından okutulmaktadır. Yine Vakfımız 

tarafından Somali’den getirilen 242 öğrenci ise 

muhtelif İmam Hatip Liseleri, Sağlık, Tarım ve 

Denizcilik Meslek Liselerinde okutulmaktadır” 

diye konuştu.

Mesleğe hazırlama kursları kapsamında İmam 
Hatip Lisesi öğrencilerinin desteklendiğini vur-
gulayan Palakoğlu, ”İmam-Hatip Liselerinin son 
sınıflarına geçen ve başarılı olan öğrencilerin 
mesleğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak is-
tiyoruz. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü ile yaptığımız pro-
tokol gereği, Temmuz ve Ağustos aylarında 45 
gün süreyle düzenlenen kurslara devam eden 
öğrencilerin ulaşım masrafları, iaşe bedelleri, 
öğretim elemanı desteği ve kitap yardımı gibi 
harcamalara destek oluyoruz” dedi.

Vakıf olarak hafızları desteklediklerini kayde-
den Palakoğlu, donanımlı hafızlar yetiştirerek, 
İmam-Hatip Liselerinde okutmak ve eğitimle-
rini tamamlayanları İlahiyat Fakültelerine yön-
lendirerek, Diyanet İşleri Başkanlığının merkez 
ve taşra teşkilatları ile bağlı kuruluşlarındaki 
hafız personel sayısını artırmak maksadıyla 
“Hafızlığa Yönelik 100 Kur’an Kursu Projesi” ha-
zırlandığını vurguladı.

TDV Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, Milli Eği-
tim Bakanlığı ile yaptıkları işbirliği kapsamında  
mülkiyeti vakfa ait 61 İmam Hatip lisesi binası-
nın MEB’e tahsis ettiklerini belirtti.

“İmam Hatip 
merkezli 
projeler 

yürütüyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfı  

Genel Müdürü İsmail Palakoğlu, 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi 

Genel Müdürlüğünün, İzmir’in 

Çeşme ilçesinde düzenlediği ve 

Türkiye genelinden 140 İmam Hatip 

Lisesi müdürünün katıldığı Eğitim 

Yönetimi Semineri’nde Vakfın eğitim 

faaliyetlerini anlattı.
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KÜLTÜR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın ve Mat-
baacılık İşletme Müdürü Önder 
Sancak, halen 24 yayınevinde 15 
bin çeşit kitabı okuyucuya sunduk-
larını söyledi.

Okuyucuların, yüzlerce yayınevine 
ait binlerce kitabı Diyanet Vakfı Ya-
yınevleri’nde bulabileceği bir hale 
geldiklerini vurgulayan Sancak, 
“En çok satan popüler yerli-yaban-
cı yazarların kitaplarından aka-
demik çalışmalara kadar hemen 
hemen her yazarın kitabı yayınev-
lerimizde mevcut. Şu anda 24 kita-
bevinde 15 bin çeşit kitap satışta. 
Tek hedefimiz insanlar daha çok 
okusun” dedi.

Diyanet Vakfı Yayınevleri’nin daha 
bilinir hale gelmesi için üç aşama-
lı bir proje hazırladıklarını belirten 
Önder Sancak, “Kitap-kafe proje-
sine Ankara’da başladık. Bu arada 
hazırlıklarını sürdürdüğümüz Ka-
zançKart ve elektronik mağaza uy-
gulamalarımız da ilgi çekecek” diye 
konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınevlerinin çehresi değişiyor

Türkiye 
Diyanet Vakfı 
yayınevleri, 
topluma doğru 
kaynaktan 
okuma 
alışkanlığı 
kazandırmak 
için yeni 
yapılanmaya 
gitti.



130

EĞİTİM

130

SOSYAL YARDIMLAR

Türkiye Diyanet Vakfı 
Gazze’de

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze’de İsrail 
saldırıları sonucu yıkılan camilerin yapımı 

konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
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Vakfımız ekipleri, Gazze’de 
camilerin inşa edileceği yerlerde 
incelemelerde bulundu.

Gazze ziyareti, 2008 yılındaki 
saldırılarda yıkılan 9 caminin inşa 
projesini tamamlamayı hedefliyor. 
Diyanet Vakfı’nın Gazze’nin diğer 
bölgelerinde de 10 cami inşa projesi 
daha bulunuyor.

Gazze Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı 
Müsteşarı Hasan es-Sayfi de Türkiye 
Diyanet Vakfı heyetinin 9 caminin 
inşası için gerekli çalışmaları 
tamamlamak üzere Gazze’yi ziyaret 
ettiğini söyledi.

Heyetin, yetimlerin bakımı için Türk 
merkezi ile Türk-Osmanlı Merkezi 
inşası gibi insani yardım ile  ihtiyaca 
göre farklı projelerin hazırlayacağını 
ifade eden Sayfi, Filistinlilere 
yardımlarından dolayı Türk hükümeti 
ve halkına teşekkür etti.
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Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Tutkun, “Cumhurbaşkanımızın Küba 
seyahatinde, Müslüman öğrencilerin yoğun-
lukta bulunduğu Santiago şehrine; mütevazi, 
Haiti’ye yaptığımız caminin benzeri bir cami 
yapılmasını talep ettik” dedi.

Tutkun, vakıf olarak dünyanın dört bir tarafında 
çalışmalar yaptıklarını belirterek Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Küba seyahatine 
katıldıklarını, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla 
“Aşk-ı Nebi” sergisi düzenlediklerini söyledi.

”Küba Büyükelçiliği her konuda 
yardımcı oldu”

Küba’da Müslüman ülkelerin katılımıyla bir 
cami yapılmasının kararlaştırıldığını ifade eden 
Tutkun, Türkiye’nin Küba Büyükelçiliğinin ken-
dilerine konuyla ilgili her türlü desteği verdiği-
ni aktardı.

Küba’daki yaklaşık 3 bin 500 Müslüman için çe-
şitli çalışmalar yaptıklarını ve onların en önemli 
ihtiyacının ibadethane olduğunu vurgulayan 
Tutkun, “Müslümanların ibadetlerini yapacağı 
bir cami yok. İslam Birliği Temsilcisi olan Yahya 
Pedro’nun evinde cuma namazı kılınıyor. Bazen 
yetmediği için üç kez namaz kılınabiliyor. Biz 
de cami yapımı konusunda Küba ile görüştük. 
Küba devletinin din işlerine bakan temsilciliği, 
bizi resmi olarak Küba’ya davet etti. Caminin 
yapımını kabul ettiler ve yerini gösterdiler. Eski 
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Küba’ya ikinci cami talebi  
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Havana dedikleri bir arazi. Konum olarak da çok 
güzel” değerlendirmesinde bulundu. 

”Cami, Müslüman ülkelerinin 
katkısıyla yapılacak”

Tutkun, Küba Dışişleri Bakanlığından üst düzey 
yetkiliyi de Türkiye’de ağırladıklarına işaret ede-
rek, konuklarının Kocatepe Camisi’ni ziyaret et-
tiğini söyledi.

Küba’nın, tek bir ülkenin inşa etmesini isteme-
diğinden caminin Müslüman ülkelerin katkı-
sıyla yapılacağını belirten Tutkun, “Türkiye’den 
çini, halı, hat süslemesi gibi alanlarda destek 
vereceğiz. Biz çok sayıda ülkenin olması ha-
linde cami yapım sürecinin uzayabileceğini 
ilettik. Ortaköy Camisi oradaki mimariyle aynı. 
Onu yapabileceğimizi söyledik” diye konuştu.
Tutkun, Suudi Arabistanlı yetkililerin de Türkiye 
ile birlikte cami yapılması yönünde tekliflerinin 
bulunduğunu bildirdi.

”Küba’dan ikinci cami talebinde 
bulunduk “

Küba’ya ilk caminin yapılmasının artık karar-
laştırıldığına dikkati çeken Tutkun, “Cumhur-
başkanımızın Küba seyahatinde, Müslüman 
öğrencilerin yoğunlukta bulunduğu Santiago 
şehrine minaresi olan, mütevazi, Haiti’ye yap-
tığımız caminin benzeri bir cami yapılmasını 
talep ettik. “ dedi.

“Türkiye’den çini, halı, hat 
süslemesi gibi alanlarda 
destek vereceğimiz; İslam ve 
barok mimarisinin en önemli 
örneklerinden biri olan boğazın 
incisi Ortaköy Camii’nin benzerini 
yaparak, Kübalı Müslüman 
kardeşlerimizin ibadet ihtiyacını 
gidermeye çalışacağız.”
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İlk etapta nüfusu 100 binin üzerindeki yerleşim merkezlerin-
de açılması hedeflenen ve bir akademi gibi işleyecek olan 
merkezler, bulunduğu şehrin üniversite ve sivil toplum ku-
ruluşlarıyla işbirliği içinde çalışacak. 

Bulundukları şehirlerin bilim, kültür ve sanat merkezi olması 
amaçlanan KAGEM’lerde, Kur’anı Kerim, sünnet, hadis, siyer, 
ilmihal ve temel dini bilgiler gibi dersler verilecek.

Projeyi, toplumda dini bilgiye ulaşmada yeni kanallara ih-
tiyaç duyulduğu için hayata geçirmeye karar verdiklerini 
belirten TDV KAGEM Müdürü Hicret Toprak, “Dini bilginin 
toplumla buluşması için üniversitelerin dışında daha farklı 
mecralar gerekiyor. Bu kanallar bu güne kadar yeterli değil-
di, bu bilgi kirliliğine yol açabiliyordu. Bu bilgilendirmenin 

Türkiye Genelinde
Kadın ve Gençlik Merkezleri açıyoruz

Türkiye Diyanet Vakfı, 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile 

birlikte yürüttüğü projeyle 

Türkiye genelinde, 

vatandaşların dini 

bilgiye ulaşmasını 

kolaylaştıracak 

Kadın, Aile ve 

Gençlik Merkezleri 

(KAGEM) açacak.
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hem ehil ağızlardan hem de halka daha yakın 
ortamlarda olması gerektiğini düşündük” dedi.

Toprak, bu merkezlerden herkesin yararlanabi-
leceğine işaret ederek, “Şubelerimizde deste-
ğin büyük bölümünü ilahiyat fakültelerinden 
alacağımız için ilahiyat fakültelerinin büyük 
olduğu yerlerde açmaya başlayacağız. Nüfusu 
100 binin üzerinde olan her kente şube açmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu.

İsteyenlerin bu merkezlerde gönüllü çalışabile-
ceğini belirten Toprak, “Buralarda Kur’an-ı Kerim, 
tefsir, sünnet, siyer, hadis gibi dersler olacak. Bir 
üniversite gibi işleyecek. KAGEM’ler, üniversite-
lere bir alternatif değil, üniversitelerdeki bilgi bi-
rikiminin topluma akması sağlayacak merkezler. 
Buradaki ders verecek akademisyenler, akade-
mik bir dili değil halk dilini kullanacak. Özellikle 
gençleri hedefliyoruz. Buralar cıvıl cıvıl şehrin 
kalbinin attığı yer olacak” diye konuştu.
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Sevde Bayazıt Kaçar, TDV Konferans Salonu’nda düzenlenen söy-
leşide, çocukluğu ve gençliği Kahramanmaraş’ta geçen ve yedi 
güzel adamdan biri olarak adından söz ettiren, “Sebep Ey”, “Ri-
saleler” ve “Gelecek Zaman Risalesi” gibi şiir kitaplarının yanında 
“İpek Yolundan Afganistan’a” adlı gezi notları gibi kitaplarıyla ta-
nınan babası, merhum şair-yazar Erdem Bayazıt’ı anlattı.

“Babam hiçbir şeyi dikte etmez, yaşayarak 
öğrenmemizi sağlardı”

Babasının hayatlarında iz bırakan davranışlarını anlatan Kaçar, 
“Kardeşlerimin çocukluğundaki babayı çok iyi hatırlıyorum.  
Daha çok küçük yaşlarda olmalarına rağmen babam hiçbir ko-
nuda zorlama yapmaz, dikte etmez, her şeyi yaşayarak öğren-
memizi sağlardı. Bu bize inanılmaz bir özgüven kazandırdı” diye 
konuştu.

“Erdem Bayazıt, ya bir neslin ağabeyi olacaktı ya da kız çocuk-
larının babası” diyen Sevde Bayazıt Kaçar, “Bir nesle ağabeylik 

KAGEM’in

söyleşiler dizisi başladı
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‘Babamdan bana’

Türkiye Diyanet Vakfı 

Kadın Aile Gençlik 

Merkezi’nin (KAGEM) 

düzenlediği “Babamdan 

bana” söyleşiler dizisinin 

ilk konuğu, şair-yazar 

Erdem Bayazıt’ın kızı AK 

Parti Kahramanmaraş 

Milletvekili Sevde 

Bayazıt Kaçar oldu.
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yapmak çok daha önemliydi. Hiddetten ve şid-
detten uzak durur, derdini kalemle anlatırdı. 
Herkesin elinde silahın olduğu bir dönemde, 
babam etraftaki gençleri sürekli okumaya ve 
yazmaya teşvik etti” ifadelerini kullandı.

“Yedi güzel adam”ın yanında yetiştiğini vurgu-
layan Kaçar, üst düzey bir öğrenim görmediğini 
fakat onların yanında yetişerek, hayat eğitimini 
çok güçlü aldığını ve babasından kendisine bü-
yük bir dostluk serveti miras kaldığını söyledi.

“Onların yazılarıyla, şiirleriyle nice 
güzeller doğdu”

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Mazhar Bil-
gin de “yedi güzel adam”ın bugünün dünyası-
na, fikir planında, eylem planında, azim planın-
da ışık tuttuğunu vurguladı.

Bilgin, “İyi ki vardılar, iyi ki hayatımızdalardı da 
onların yazılarıyla, şiirleriyle nice güzeller doğ-
du. Duamız o ki, bundan sonra da bu kervan 

devam edecek. Gençlerimiz aldıkları bu ışıkla 
yeni dünyalara hizmet edecekler” şeklinde ko-
nuştu.

TDV KAGEM Müdürü Hicret Toprak ise “Babam-
dan Bana” söyleşileri ile düşünce dünyamızı 
besleyen yazar, akademisyen, sanatçı ve top-
lum önderlerinin babaları ile yaşadıkları önemli 
olayları, hayatlarında bıraktığı izleri ve yaşamla-
rındaki etkilerini anlatacaklarını kaydetti.

Toprak, “Bu söyleşi dizileriyle hepimiz baba-
larımızı, onların hayatımıza taşıdığı anlam ve 
değer dünyasını bir kez daha hatırlama ve göz-
den geçirme imkanı bulacağız. Bizler babaları-
mızı mihmandar bildik, rehber bildik, yol gös-
terici bildik. Onların dizlerinin dibinde hayatı 
okuduk, onların gözü önünde ilk duruşumuzu 
öğrendik. Hayatın badireleri karşısında onlara 
yaslandık. Hatalarımızla, kusurlarımızla birlikte 
hayırlı bir evlat olmaya, onlara layık olmaya ça-
lıştık” diye konuştu.
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Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik 
Merkezince (KAGEM) düzenlenen ve Diyanet 
İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in de katıldı-
ğı “Koruyucu Aile ve Dini Durum ve Tarihsel 
Tecrübe Çalıştayı” sonuç bildirgesi açıklandı.

TDV’den yapılan yazılı açıklamada, çalıştay 
sonucunda akademisyen ve uzmanların ka-
tıldığı müzakereler neticesinde hazırlanan 
ortak bildirgenin, koruyucu aile ile ilgili dini 
meselelere ışık tuttuğu ve konunun tarafları-
na sorumluluk yüklediği belirtildi.

Bildirgede, şunlar kaydedildi:

“Koruyucu ailelik uygulamasının, Diyanet İş-
leri Başkanlığının sosyal içerikli din hizmetleri 
çerçevesinde hikmetli bir dil ve üslupla etkin 
bir biçimde topluma sunulması önem arz et-
mektedir.

Yeni durumların ortaya çıkardığı toplumsal 
sorunlara cevaplar üretmek üzere ilahiyat 
fakültelerinin müfredatına ‘sosyal hizmet uz-
manı, manevi bakım uzmanı’ yetiştirecek seç-
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Koruyucu aile adayına
din eğitimi önerisi

Koruyucu aile adaylarına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verdiği 

eğitimlere ek olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da din eğitimi 

verilmesi önerisinde bulunuldu.
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meli derslerin eklenmesi alana yeni bir soluk 
getirecektir. Toplumda saygın bir konumu 
olan Diyanet ve İlahiyat camiasının, koruyu-
cu aile uygulamasına katılarak örneklik sergi-
lemeleri büyük öneme sahiptir.

Koruyucu Aile Yönetmeliği, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı tarafından tekrar gözden 
geçirilerek Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak 
bir dil ve hizmet stratejisi belirlenmesi, Koru-
yucu Aile uygulamasının daha etkin bir şekil-
de yürütülmesi bakımından önem taşımak-
tadır. Koruyucu aile adaylarına Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığınca verilen eğitimlere ek 
olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da 
bu işin sorumluluğunu ön plana çıkaracak bir 
dini eğitim verilmesi çok yararlı olacaktır.”
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“Toplumda saygın 
bir konumu olan 
Diyanet ve İlahiyat 
camiasının, 
koruyucu aile 
uygulamasına 
katılarak örneklik 
sergilemeleri büyük 
öneme sahiptir.”
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Yeniden yapılanma süreci 
bölge toplantıları tamamlandı 
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Yeni yapılanma süreciyle vakfımız, organizas-
yon yapısında yeni birimler ihdas ederek hiz-
met ağını genişletmiş, kaynak üretme ve bağış 
toplama sistemini kurmuş, eğitim hizmetlerini 
çeşitlendirmiş, hayrî hizmetler alanında dünya-
ya açılmış,  diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
politikaları belirlemiştir.

Vakıf senedini günümüz şartlarına göre gün-
celleyerek stratejik plan ve bütçe esaslı çalış-
maya başlayan Vakfımız, teşkilat yapısı ve or-
ganizasyon şemasını düzenleyerek personelin 
tüm çalışmalara etkin katılımını sağlamıştır. 

Türkiye Diyanet Vakfı, yeniden yapılanma kap-
samında tüm illerle nüfusu 100 binin üzerin-
deki ilçelerde şubelerini il ve ilçe merkezlerine 
taşıyor.

Şubeler ve KAGEM’ler şehir merkezlerinde, eği-
timden kültüre, hayri ve sosyal çalışmalarıyla 
vatandaşların hizmetinde olacak. 

Vakıf şubelerinin merkezi yerlere taşınmasıyla, 
zengin ile fakir arasında güçlü bir iletişim ağı 
kuruluyor. Şubelerin çalışma sistemi, yeniden 
yapılanma ile daha profesyonel hale gelecek.

Türkiye Diyanet Vakfı Şubeler ve 
Kadın Aile ve Gençlik Merkezi 
(KAGEM) Yeniden Yapılandırma 
Süreci Bölge toplantıları Konya, 
Adana, Samsun, İzmir, Diyarbakır, 
Van, Sakarya, Trabzon, Ankara ve 
İstanbul’da yapıldı. Toplantıya il 
ve ilçe müftüleri ile TDV çalışanları 
katıldı. 
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Tanzanya Zanzibar Adası Adalet ve Anayasa İş-
leri Bakanı Ebubekir Khamis Bakary, Azerbaycan 
Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi Baş-
kanı Mübariz Kurbanlı, Kamboçya Çalışma ve 
Mesleki Eğitim Bakanı Oknha Osman Hassan, 
Uluslarası Kudüs Enstitüsü Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hamit Bin Abdullah El-Ahmar, Batı Gürcis-
tan Müslümanları Müftüsü Beglar Kamaşidze, 
Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Yasin 
Aliyev, Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgi-
dov, Kazakistan Din İşleri Komitesi Başkanı Doç. 

Dr. Galim Nurmaganbetuli Şoykin, Kırgızistan 

Cumhuriyeti Parlamentosu Meclis Başkan Veki-

li Bodoş Mamırova, Malezya Uluslararası İslam 

Üniversitesi Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Datuk Mizan Hitam ve bera-

berindeki heyetler vakfımızı ziyaret etti.

 Ziyaretlerde, vakfımızın faaliyetleri konusunda 

bilgi alınırken, eğitimden hayri ve sosyal hizmet-

lere kadar çok sayıda iş birliği masaya yatırıldı. 

Filistin Heyeti
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Türkiye Diyanet Vakfı’na
Ziyaretler
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Kazakistan Heyeti

Gürcistan Heyeti

Azerbaycan Heyeti

Kamboçya Heyeti

Fildişi Sahilleri Heyeti

Kırgızistan Heyeti

Tataristan Heyeti

Tanzanya Heyeti
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